
 

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา ครั้งท่ี 111 (2/2563)  

เรื่อง  ความพึงพอใจต่อหลักสูตรหลังปริญญาและแผนด าเนินการ 

 

 

 

 

วันศุกรท์ี ่29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. 

ณ หอ้งประชุม A501 ชัน้ 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 

 
หน่วยประกันคุณภาพ   



สารบัญ 

 

                 หน้า 

รายละเอียดและข้อเสนอแนะการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา   1 

ก าหนดการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา      2 

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา    3 

เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานภาควิชา 

- ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน     12 

- ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา        19 

- ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู      28 

- ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        36 

- ภาควิชาจักษุวิทยา         50 

- ภาควิชาอายุรศาสตร์         62 



 

รายละเอียดและข้อเสนอแนะ  การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของภาควิชา 

ครั้งที่ 111 (2/2563) เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรหลังปริญญาและแผนด าเนินการ 

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 

Moderator : รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา) 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา) 

วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรายงานกระบวนการประเมินและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
2. เพ่ือให้ภาควิชาแสดงการวางแผนปรับปรุงหลังการประเมินความพึงพอใจ 
3. เพ่ือส่งเสริมแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME  
4. เพ่ือด าเนินให้เกิดการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบของคณะแพทยศาสตร์ 

 

วิธีด าเนินการ  

1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนน าเสนอแผนและผลลัพธ์การด าเนินงานดีในแต่ละส่วน 
2. ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ิมเติมชี้แนะให้ค าแนะน า 
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง 
4. สรุปข้อมูลกลางที่อาจด าเนินการร่วมกับของคณะแพทยศาสตร์ได้ 

 

สาระในการน าเสนอผลงานของภาควิชา  
1. ภาควิชาวางแผนด าเนินการหลังทราบผลการประเมินอย่างไร 
2. ภาควิชาได้มีการประเมินความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น อาจารย์ 
3. มีการด าเนินการติดตามประเมินและปรับปรุงอย่างไร 
4. ปัญหาที่อาจจะแก้ไขในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์ 

 
 

สถานที่  : ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 111(2/2563) 
เรื่อง การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของแพทย์หลังปริญญาและแผนด าเนินการ 

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 12.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

12.00 - 12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 - 13.00 น.  ลงทะเบียน 
13.00 - 13.05 น.  คณบดีกล่าวเปดิประชุม 
13.05 - 13.20 น.  น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา 
13.20 - 13.35 น.  T1 น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 

โดย อ.นพ.นฤชา โกมลสุรเดช  
13.35 - 13.50 น.  T2 – T4 น าเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
   โดย ผศ.นพ. มนุพล ตั้งทองค า  
13.50 - 14.05 น.  T5 – T6 น าเสนอผลงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ 
   โดย รศ.นพ.วรีะ ชัยยะมงคล  
14.05 - 14.20 น.  T7 – T8 น าเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
   โดย ผศ.นพ.ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์  

พัฒนาขึ้นเร่ือยๆ (ภาพรวม) น าเสนอผลงาน 
14.20 - 14.35 น.  น าเสนอผลงานภาควิชาจักษุวิทยา 
   โดย ผศ.นพ.นิพัฒน์  เอื้ออารี  
14.35 - 14.50 น.  น าเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ 
   โดย ผศ.พญ.ณัยชญา  จ ารญูกุล  
14.50 - 15.20 น.  บรรยายพิเศษ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.20 - 16.00 น.  ข้อซักถาม/ ค าแนะน า/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

หมายเหตุ  : เวลาส าหรับการน าเสนอภาควิชาละ 10 นาท ี

แลกเปลีย่นความคดิเหน็/ ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาท ี

 

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของแพทย์หลังปริญญา 

T1 : ความเหมาะสมของภาระงานบรกิารกับการฝึกอบรม 

T2 : ความเหมาะสมของการจัดกจิกรรมทางวิชาการ (คณุภาพ และปรมิาณ) 

T3 : คุณภาพและปรมิาณการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของอาจารย ์

T4 : คุณภาพและปรมิาณการสอนทักษะและหตัถการทางคลินิก 

T5 : การประเมินผลภาคทฤษฎี (เช่น วิธีการ จ านวนครั้ง ความยากง่าย เวลา ที่ใช้สอบ) 

T6 : การประเมินผลภาคปฏิบัติ (เช่น วิธีการ จ านวนครั้ง ความยากง่าย เวลา ที่ใช้สอบ) 

T7 : ระบบสนบัสนุนการวจิัยของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน (เช่น ความเหมาะสมของเวลา อุปกรณ์ สถานที่และบคุลากร) 

T8 : การให้ค าปรึกษาดา้นวิจัยของอาจารย ์

T9 : การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ 

T10 : ภาพรวมของการฝึกอบรม 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
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การเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพงานของภาควิชารวมกับคณะ ครั้งที่ 111 (2/2563)
เรื่อง ความพึงพอใจตอหลักสูตรหลังปริญญาและแผนดาเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

--

29 พฤษภาคม 2563

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน พชท./พจบ./fellow

1. ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝึกอบรม
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ

3. คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอดความรูท้างวิชาการของอาจารย์
4. คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะและหัตถการทางคลินิก
5. การประเมินผลภาคทฤษฎี
6. การประเมินผลภาคปฏิบัติ
7. ระบบสนับสนุนการวิจยัของแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจาบา้น
8. การใหค้าปรึกษาดา้นวิจยัของอาจารย์
9. การนาความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์
10. ภาพรวมของการฝึกอบรม
11. ท่านจะแนะนารุ่นนอ้งใหม้าสมัครแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจาบา้นหรือไม่
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ในปการศกึษา 2562 เริ่มประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของแพทย์ใชทุน/แพทย์ประจาบานของภาควิชาผานระบบเครือขายภายใน

คณะฯ ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T1 = ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝึกอบรม
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T2 = ความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T3 = คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T4 = คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะและหัตถการทางคลินิก
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T5 = การประเมินผลภาคทฤษฎี
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T6 = การประเมินผลภาคปฏิบัติ
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T7 = ระบบสนับสนุนการวิจัยของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน
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เปรียบเทียบปี 2560 - ปี 2562
T8 = การให้คาปรึกษาด้านวิจัยของอาจารย์
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เปรียบเทียบปี 2560-2562
T10 = ภาพรวมของการฝึกอบรม

ผ่าน                     ผ่าน                   ผ่าน          ผ่าน                  ผ่าน                      ผ่าน     

KPI 
3.75

Postgraduate Education

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 111(2/2563)

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของแพทย์หลังปริญญาและแผนดาเนินการ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรายงานกระบวนการประเมินและผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น

2. เพื่อใหภาควิชาแสดงการวางแผนปรับปรุงหลังการประเมินความพึงพอใจ

3. เพื่อสงเสริมแผนปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME

4. เพื่อดาเนินใหเกิดการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรอยางเป็นระบบของคณะแพทยศาสตร์
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Postgraduate Education

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 13.05 น. คณบดีกลาวเปดประชุม

13.05 – 13.20 น. นาเสนอโดย รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปรญิญา

13.20 – 13.35 น. T1 นาเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครวั

13.35 – 13.50 น. T2 – T4  นาเสนอผลงานภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

13.50 – 14.05 น. T5 – T6 นาเสนอผลงานภาควิชา ออร์โธปดิกส์

14.05 – 14.20 น. T 7 – T8 นาเสนอผลงานภาควิชา จิตเวชศาสตร์

พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ (ภาพรวม) นาเสนอผลงาน

14.20 – 14.35 น.  - ภาควิชาจักษุวิทยา

14.35 – 14.50 น. - ภาควิชาอายุรศาสตร์

14.50 – 15.20 น. บรรยายพิเศษ โดย ผูทรงคุณวุฒิ

15.20 – 16.00 น. ขอซักถาม/ คาแนะนา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กาหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 111(2/2563)

เรื่อง การประเมินความพงึพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของแพทย์หลังปริญญาและแผนดาเนินการ

หัวขอการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของแพทย์หลังปริญญา

T1 : ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝกอบรม

T2 : ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมทางวิชาการ (คุณภาพ และปริมาณ)

T3 : คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
T4 : คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะและหัตถการทางคลินิก
T5 : การประเมินผลภาคทฤษฎี (เช่น วิธีการ จานวนครัง ความยากง่าย เวลา ทีใช้สอ )
T6 : การประเมินผลภาคปฏิ ัติ (เช่น วิธีการ จานวนครัง ความยากง่าย เวลา ทีใช้สอ )
T7 : ระ สนั สนุนการวิจัยของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจา ้าน 

(เช่น ความเหมาะสมของเวลา อุปกรณ์ สถานทีและ ุคลากร)
T8 : การให้คาปรึกษาด้านวิจัยของอาจารย์
T9 : การนาความรู้ทีได้รั ไปใช้ประโยชน์
T10 : ภาพรวมของการฝึกอ รม
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 

โดย อ.นพ.นฤชา โกมลสุรเดช 
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ผลงานกจิกรรมพฒันาคุณภาพงานของภาควชิา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
ความพงึพอใจต่อหลักสูตรหลังปริญญาและแผนดาเนินการ

ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝึกอบรม
หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว
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งานทกีาหนดให้ส่งเพือสอบวุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

• งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

• รายงานเยียมบ้าน 2 ครอบครัว

• รายงานโครงการชุมชน 1 ฉบับ
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
• PCU รพ.ม.อ. 

• คาบเช้า 8.00 – 11.30 น.

Chart review 11.30 – 12.00 น.

Conference 12.30 – 13.30 น. เฉพาะวัน อ พ พฤ

• คาบบ่าย 13.30 – 16.00 น.

• PCU รร.เทศบาล 4 หรือ บ้านพรุ

• คาบเช้า 8.30 – 12.00 น.

** การตรวจทังหมดรวมกันไม่เกิน 6 คาบต่อสัปดาห์ 

ชนัปีที 1 ไม่เกินคาบละ 10 เคส ปีที 2 ไม่เกินคาบละ 15 เคส และปีที 3 ไม่เกินคาบละ 20 เคส

• เยียมบ้าน 2 คาบต่อสัปดาห์ 

• เหลือ 2 คาบ ให้เป็น SDL สาหรับการทาวิจัย และดาเนินการโครงการชุมชน

ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ประจาบ้าน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

มอ. 8.00 – 11.30
นอก 8.30 – 11.30 

PCU ม.อ. PCU ท.4 PCU บ้านพรุ PCU ม.อ. PCU ท.4

11.30 – 12.00 Chart review Chart review Chart review Chart review Chart review

12.30 – 13.30 นาเสนอเยียมบ้าน Conference Conference Conference

13.30 – 16.00 SDL วิจัย PCU ม.อ. เยียมบ้าน เยียมบ้าน SDL ชุมชน
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การดาเนินการหลังทราบผลการประเมิน

• ฟังเสียงสะท้อนจากแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้านทุกชันปี ผ่านการเขียนโดยไม่ระบุตัวตนส่งทนีักวิชาการ

• รวบรวมข้อมูลทงัหมดนาเข้าสัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวอย่างเสียงสะท้อน

 ขาด continuity care จากการไม่ได้ตรวจทเีดิมเป็นประจา นัดผู้ป่วยพบตนเองได้ยาก

การประเมนิความเห็นจากผู้เกยีวข้อง
• จัดสัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว เมือวันที 30 เม.ย. 63

• อาจารย์ทังภาควชิา ตวัแทนแพทย์ประจาบ้านและนักวิชาการเข้าร่วมให้ความเหน็ในการพฒันาหลักสูตร

• สรุปความเห็นจากการสัมมนา นาไปปรับปรุงหลักสูตรในปีการศกึษา 2563

ตัวอย่างความเห็นจากอาจารย์

เสียงสะท้อน: ขาด continuity care จากการไม่ได้ตรวจทเีดมิเป็นประจา นัดผู้ป่วยพบตนเองได้ยาก

ความเห็น: ให้มีการออกตารางล่วงหน้าหลายเดือน -> ทาไม่ได้ เนืองจากความต้องการกาลัง พจบ.ในแต่ละสถานทีตรวจไม่
เท่ากันในแต่ละเดือน

ให้มีการกาหนด พจบ.ในแต่ละคน ในทีและวันเดิมๆ เช่น แพทย์ ก. ตรวจ ม.อ. วันจันทร์ เช้า ดังนัน หากแพทย์ ก. 
ต้องการนัดผู้ป่วยเพือพบตนเองให้ได้เรียนรู้เคสต่อเนือง ก็สามารถนัดในวันจันทร์ ที ม.อ. ได้ตลอด วันทไีม่ได้กาหนด ก็เน้นตรวจ
บริการไป เป็นต้น
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ตารางการปฏิบัติงานแพทย์ ก.
สัปดาห์ที 1 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

มอ. 8.00 – 11.30
นอก 8.30 – 11.30 

PCU ม.อ. PCU ท.4 PCU บ้านพรุ PCU ม.อ. PCU ท.4

11.30 – 12.00 Chart review Chart review Chart review Chart review Chart review

12.30 – 13.30 นาเสนอเยียมบ้าน Conference Conference Conference

13.30 – 16.00 SDL วิจัย PCU ม.อ. เยียมบ้าน เยียมบ้าน SDL ชุมชน

สัปดาห์ที 2 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

มอ. 8.00 – 11.30
นอก 8.30 – 11.30 

PCU ม.อ. PCU ม.อ. PCU บ้านพรุ SDL ชุมชน PCU ท.4

11.30 – 12.00 Chart review Chart review Chart review Chart review Chart review

12.30 – 13.30 นาเสนอเยียมบ้าน Conference Conference Conference

13.30 – 16.00 PCU ม.อ. SDL วิจัย PCU ม.อ. เยียมบ้าน เยียมบ้าน

การดาเนินการติดตามประเมนิและปรับปรุง
• มีระบบการพบอาจารย์ทปีรึกษาทุกเดือน ในวันอังคารสัปดาห์ที 4 เพอื feedback และ reflection

• ติดตามจานวนผู้ป่วยท ีพจบ.ทจีะต้องตรวจในแต่ละวัน 

• รวบรวมข้อมูลและนาเข้าทีประชุมคณาจารย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกเดอืน 

• ดาเนินการตามความเห็นจากทีประชุม 
• หากสามารถทาได้ทันที ก็ดาเนินการทันที 

• หากไม่สามารถทาได้ทันที ก็ปรับปรุงปีการศึกษาถัดไป

จากตัวอย่าง 

• ติดตามการประเมินท ี1 เดือน พบว่า พจบ.ส่วนใหญ่พอใจ บางส่วนยังไม่เข้าใจ สับสนการนัด

• วางแผนมีการชีแจงทาความเข้าใจของระบบการนัดให้กับ พจบ. อีกครังในภาพรวม
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ปัญหาทอีาจจะแก้ไขในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์

• มีระบบอาจารย์รับปรึกษาในวันทตีรวจชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย

• มีชวัโมงสาหรับการเรียนการสอน และการซักถามข้อสงสัยโดยเฉพาะในวันทีตรวจ

• จัดให้มี academic teacher ในแต่ละวันทีมีการตรวจ

• จากดัจานวนผู้ ป่วยในความดูแลของ พจบ.ตามศักยภาพในแต่ละชันปี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
ขอบคุณครับ

18



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
โดย ผศ.นพ. มนุพล ตั้งทองค า 
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ความพึงพอใจตอหลักสูตรหลังปริญญาและแผนดาเนินการ
ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การดาเนินการหลังทราบผลการ
ประเมิน T2 (วิชาการ)

การดาเนินการหลังทราบผลการประเมิน T3 (อาจารย์)
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การดาเนินการหลังทราบผลการประเมิน T4 (หัตถการ)

T2 (วชิาการ)

1. ภาควิชาวางแผนดาเนินการหลังทราบผลการประเมนิอยางไร

• กิจกรรมวิชาการ 
• ปรับเวลา, จานวนคาบใหเหมาะสม
• ลาดับเนื้อหาตามเวลาเขาเรียน ex basic science มาสอน

ตอนตน ปกศ.
• ปรับหัวขอ เพิ่มเติมเนื้อหา
• เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ตามความตองการของผูเรียน เชน 

case discussion
• อาจารย์สอนเปน active learning มากขึ้น

2. ภาควิชาไดมีการประเมินความเห็นจากผเูกี่ยวของอยางไร 
• แบบประเมินกิจกรรมวิชาการของภาค เพื่อใหทราบปญหา
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แบบประเมินกิจกรรมวชิาการของภาค
จาก residents และอาจารย์

แบบประเมินกิจกรรมวิชาการของภาค
จาก residents และอาจารย์
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T3 (อาจารย์)

1. ภาควิชาวางแผนดาเนินการหลังทราบผลการประเมิน

อยางไร

• พัฒนาดาน Med-ed และพัฒนาสื่อการสอนใหทันสมัย 

• ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามเด็กอยางใกลชิด

2. ภาควิชาไดมีการประเมินความเห็นจากผูเกี่ยวของ

อยางไร 

• แบบประเมินอาจารย์ของภาค
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แบบประเมินอาจารย์ของภาค

T4 (หัตถการ)
1. ภาควิชาวางแผนดาเนินการหลังทราบผลการ

ประเมินอยางไร

• ลาดับเวลาสอน ไดเรียนกอนทาจริง

• อาจารย์เตรียมคูมือใหเรียนกอน โดยเนน

อาจารย์ใช VDO สอนหัตถการ

• เตรียมทรัพยากรใหเพียงพอ พรอม และ

ทันสมัย จัดวันเพิ่มขึ้น

2. ภาควิชาไดมีการประเมินความเห็นจาก

ผูเกี่ยวของอยางไร 

• แบบประเมินการจัดสอนหัตถการ
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แบบประเมินการสอนหัตถการของภาค แบบประเมิน Workshop
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T2 (วิชาการ) + T3 (อาจารย์) + T4 (หัตถการ)

3. มีการดาเนินการติดตามประเมินและปรับปรุงอยางไร 
• มีวาระ PG ติดตามในการประชุมภาควิชา ทุก 2 wk
• มีประชุม พชท. พจบ. รวมกับอาจารย์ ทุก 3 เดือน
• มีประชุมกรรมการหลังปริญญาภาค ทุก 2 เดือน

4. ปญหาที่อาจจะแกไขในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์
• T2 - ไมมี
• T3 - การจัดกิจกรรม med-ed ของคณะ อยากใหมีผาน online (Zoom, Webex)

- เพิ่มบุคลากรสนับสนุนการทาสื่อการสอน (education technology)
• T4 - อยากใหสวนกลางชวยเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ โดยภาคไมตองขอชวยจากบริษัทเครื่องมือ

- งบการซื้ออุปกรณ์
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การเสนอผลงานภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โดย รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล 
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การจัดการเรียนการสอน

ของแพทย์หลังปริญญา

ภาควิชาออร์โธปดิกส์และเวชศาสตร์ฟนฟู

การประเมนิผลภาคทฤษฎี T5 และการประเมินผลภาคปฏิบัติ T6
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หลักสูตรป.บณัฑติชันสูง

ปการศึกษา 2559 – หลักสูตร 2555

• การปฎิบัติงานเปนสายตามอนุสาขา

• รายวิชาเปนภาพรวมไมไดระบุแยกตามสาย เชน รายวิชาการประเมินผูปวยทางออร์โธปดิกส์ ออร์
โธปดิกส์คลินิกและผูปวยนอก

ปการศึกษา 2560 – หลักสูตร 2560

• รายวิชาสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

• เรียนตามสาย สอบตามสาย

หลักสูตรราชวิทยาลัยฯ ปี 2561

• จัดทาหลักสูตรฝกอบรมแพทย์ประจาบานเพื่อ

วุฒิบตัร พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ ์WFME
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คณะกรรมการหลักสูตร
และการกากบัดูแล

1. คณะกรรมการบริหารการฝกอบรม

2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกและพัฒนา

ผเูรียน

3. คณะอนุกรรมการจัดการฝกอบรม

4. คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผล

การประเมินการปฎิบัติงานรายเดือน

• แบบประเมินรายเดือน

• Feed back & Self reflection

• แบบประเมนิที่ OPD

EPA

Summative examination ของสวนกลาง
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การประเมิน

การประเมินภาคทฤษฎี

• การสอบลงกอง การสอบขอเขียน/

long case

การประเมินภาคปฏิบัติ

• การประเมินระหวางการปฏิบัติงาน

• การสอบผาตัด / external 

examiners

EPA

ราชวิทยาลัยออรโ์ธปิดิกส์
EPA 1 ดูแลรักษาโรคและปญหาทางออรโ์ธปดิกส์ที่พบบอยไดถูกตอง [Offering management for ambulatory 

orthopedic patients]

EPA 2 ดูแลรกัษาภาวะการบาดเจ็บ และกระดูกหกัหลายตาแหนง รวมทั้งการสงตอที่เหมาะสม [Conduct 

management of multiple fractures and trauma (including proper refer)]

EPA 3 ดูแลรกัษาแบบอนุรักษ์ และดวยการผาตัดในภาวะบาดเจ็บทางออร์โธปดิกส์ที่พบบอย (ยกเวนผปูวยสูงอาย)ุ 

[Conduct conservative and surgical management in common musculoskeletal injuries 

(excluded geriatrics)]

EPA 4 ดูแลรกัษาผปูวยสูงอายุที่มีปญหาทางออร์โธปดิกส์ [Conduct management of geriatric orthopedic 

patients]
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ราชวิทยาลัยออรโ์ธปิดิกส์
EPA 5 ดูแลรกัษาโรคทางออร์โธปดิกส์เฉพาะทางที่พบบอยทุกอนุสาขา

[Management of common orthopedic disease across subspecialties

EPA 6 ดูแลรกัษาผปูวยที่มภีาวะฉุกเฉินและภาวะเรงดวนทางออร์โธปดิกส์รวมถึงภาวะแทรกซอน

[Management of patient with orthopedic emergent and urgent conditions including 
complications

EPA 7 ประเมินและใหการบริบาลผูปวยทางออร์โธปดิกส์ในระยะที่มีการผาตัด

[Providing perioperative evaluation and care for orthopedic patients]
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การพิจารณาผลการประเมิน

• พิจารณาการประเมินรายเดือนทุกเดือนตามสาย

• พิจารณาผลการประเมิน EPA ทุก 3 เดือน

• พิจารณาเลื่อนชั้นปลายป

ขอบคุณครับ

35



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
โดย ผศ.นพ.ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์  
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การเสนอผลงานภาควิชาจักษุวิทยา 
โดย ผศ.นพ.นิพัฒน์  เอื้ออารี  
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การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน

ของภาควิชาจกัษุวิทยา

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนการสอน

ของแพทย์หลังปริญญาและแผนการดาเนินงาน

วันศุกรท์ี่ 29 พฤษภาคม 2563
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ผลการประเมิน 2560 - 2562
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ผลการประเมินปการศึกษา 2560
OPD

 จำนวนผู้ปวยตอวันมำกไป (3 คน)

 กำรรับผู้ปวยมำกเกนิไปในวันที่มีแพทย์ออกตรวจน้อย (1 คน)

OR

 Resident ไมคอยมีเวลำ set หัตถกำร (1 คน)

 ควรเพิ่มโอกำสกำรทำ case ผำตัด (1คน)

ผลการประเมินปการศึกษา 2560
กิจกรรมวิชาการ

 Topic assignment : ไมควรให้ resident ทำเรื่องซำกัน ในป 1-2 ป(1คน)

 Subspecialty club : อำจำรย์บำงทำนให้ พชท. ทำ case ที่นำสนใจเอง บำงครงัข้อมูลอำจไมตรงตำมที่อำจำรย์

ต้องกำร (1 คน)

 Grand round / Quality round : ถี่เกินไปจนมีแต case ซำ ๆ และหมดเวลำไปกับกำรซักประวัติประมำณ 30 

นำที (1 คน) / อำจำรย์เจ้ำของ case ไมสะดวกในกำรมำรวมกิจกรรม (1 คน)

 Lecture : น้อยไป (1 คน)

ระบบการสนับสนุนการทาวิจัยของภาค

 ไมมีเวลำทำวิจัย (1 คน)

หมวดการจัดทรัพยากรเรียนรู

 หนงัสือในห้องสมุดภำคยืมยำกมำก ให้อำนแตในภำค ยืมกลับไมได้ (1 คน)

 Tonopen เสียบอยมำก ซอมนำนมำก ๆ ไมมีใช้ (2 คน)
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ผลการประเมินปการศึกษา 2561

OPD

case มำกเกินไปในบำงวัน (2 คน)

กำรจัด case ยังไมคอยเหมำะสม (1 คน)

 เวลำในกำรตรวจไมพอในบำงครงั (1 คน)

Case ปริมำณเยอะเมื่อเทียบกับต้องเสร็จในชวงเช้ำ สงกลับไมได้ และยังมี Refer เข้ำมำ
เรื่อยๆ อนำคตจะล้นมำกกวำนีอีก (1 คน)

Screen ผู้ปวยชำ้ ทำให้ชวงแรกไมมี case ตรวจ แตมำเพิ่มมำกตอนใกล้เที่ยง (1 คน)

หำคนไข้ยำกมำก case เยอะ case ยำก จะมำตอน 11.30 (1 คน)

ผลการประเมินปการศึกษา 2561

Ward

กำลังพอดีพอเหมำะ แต Ward เตียงเต็มบอย ต้องบริหำรเตียงอยูบอยครัง (1 คน)

Case เยอะ บำงครงันอนหลำยๆ Ward มีควำมงงในกำรตำม case คะ (1 คน)

พอสมควร เยอะในวัน post op (1 คน)

OR

ตำรำง or ในตำรำงบำงห้องแนนมำก ทำ ใหs้tress เวลำ run case

ควรมีห้องให้ resident ได้ set OR เพิ่มขนึอีกนิดคะ

ER

อาจจดักิจกรรมร่วมกบั ER ประเด็นทคีวร consult + ความ emergency (1 คน)
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ผลการประเมินปการศึกษา 2561

กิจกรรมวิชาการ

 Grand round นำจะสลับกับ interesting case (1 คน)
 ภำษำองักฤษนำจะสอนแนว communication สำหรับคุยกับผู้ปวยมำกกวำคะ (1 คน)

 อยำกให้เพิ่ม research time บำงครังอำจไมได้ research time ที่แท้จริง บำงครัง Round case ในสำยกับ fellow ก็

หมดเวลำของ research time แล้ว (1คน)

 เวลำที่ให้เปน research time คือ 8-9 โมง ซึ่ง ติดตอ นักstat ไมได้ ติดตอ IT ก็ ยังไมได้ เพรำะเขำเริ่มงำน 8.30 น. 

(1คน)

ทรัพยากรการเรียนรู

 หนังสือที่ภำคไมสำมำรถยืมออกมำด้ำนนอก/ถำยเอกสำรได้ (1คน)

 อุปกรณ์บำงชินไมสมบูรณ์ เชน ปำก jeweler ไมครบ Wescott ไมคม ตัดไมขำดอปุกรณ์ใน set ผำตัดที่ชำรุดหรือใช้งำน

ได้ไมดี ไมคอยได้รับกำรแก้ไข (1 คน)

 ปลั๊กไฟ slit lamp ห้อง 127 หลวม ยังไมซอม ,อยำกได้ เลนส์ PRP เพิ่ม (1 คน)

การติดตามประเมินดาเนินและปรบัปรุง

1. Hoomroom 2 เดือน
2. พบอาจารยท์ีปรึกษาทุก 3 เดือน
3. รายงานนกัศึกษาทีอยู่ในกลุ่ม slow learner ทุกเดือน
4. นาผลจากการ comment เขา้ทปีระชุมภาควิชาทุกเดือนเพือ

แกป้ญัหา
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วิธีการพฒันา จาก comment ปีการศึกษา 2561 เพอืปีการศกึษา 2562

1. จัดตำรำงทำงำน ให้ภำระงำนมีควำมเหมำะสม มีเวลำเรียนรู้ case และ consult อำจำรย์

2. นักศึกษำและอำจำรย์รวมกันจัด activity ประจำป โดยกำหนดหัวข้อและรำยละเอียดในแตละ

กิจกรรมทังชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ

3. มีกำรสอนทำหัตถกำรกอนปฏิบัติงำนจริงตังแต Basic Surgery Extraocular และ Intraocular

4. ประเมินกำรทำหัตถกำรโดยอำจำรย์ feedback ทันท ีและดจูำก VDO ที่อัดไว้ทุกรำย

5. มีชั่วโมง Research time เพิ่มขึน (จำนวน 4 ชั่วโมง : ตอป)

6. สนับสนุนให้ประชุมและเขำ้เรียนเมื่อมีโอกำส พยำยำมให้ไปได้มำกที่สุด โดยพิจำรณำตำมควำม

เหมำะสมกับภำระงำน หน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ

7. สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงำนวิชำกำรทังในและตำงประเทศ

* คานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของผปูวยในการปฏบิัติงานทางคลินิก

จัดโครงกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนจักษุหัตถกำรสำหรับแพทย์ใช้

ทุน/แพทย์ประจำบ้ำน เพื่อฝกทำกอนทำหัตถกำรจริง

(โดยมีอำจำรย์คุม 1 : 1)

o ECCE

o Kitaro

o Evis

T4 คณุภาพและปริมาณการสอนทกัษะและหัตถการทางคลินกิ
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ประเมินผลหลังหัตถการ นาผลมาปรับปรุงแกไขทันที เชน

เปลี่ยนวัสดุอปุกรณ์ให้ทันสมยัขึน

ยกเลิกกำรใช้ตำหมูในกำรทำผำตัด Phacoemulsification ใช้เปน 

แก้วตำเทียมแทน

มีอำจำรย์คุม 1 : 1

จัดในห้องที่มีกล้องและจอวิดิโอใหเ้ห็นได้งำยขึน
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T5 การประเมนิผลภาคทฤษฎี/ T6 การประเมินผลภาคปฏิบัติ 

(เชน วิธีการ จานวนครั้ง ความยากงาย เวลาที่ใชสอบ)

ด้ำนควำมรู้ สดัสวนกำรประเมินทังหมด 100% แบงเปน

สอบระหวำงเรียนโดยจัดสอบทุก 3 เดือน 50 % (MCQ + Key feature)

สอบปลำยปกำรศึกษำ (MCQ+Picture ) 50 %

จัดสอบ Oral และ OSCE เมื่อจบปกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบวุฒิบัตรฯ

การปรับปรุง

นักศึกษำสอบซอมโดยกำรเขยีนคำตอบอธิบำยในข้อที่ผิดแทนกำรสอบ

ซอมแบบ MCQ ในครังแรก เพื่อให้นักศึกษำได้รู้จริงในเรื่องที่ยัง

บกพรองอยู

มีอำจำรย์หลำยทำนเฉลยข้อสอบตำมที่นักศึกษำต้องกำร

ออกข้อสอบหลำกหลำยเพิ่มขนึให้สอดคล้องกับกำรสอบวุฒิบัตร
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T7 ระบบสนับสนุนการวิจยัของแพทย์ใชทุน / แพทย์ประจาบาน

จัดชั่วโมง Research time 16 ชั่วโมง / ป

8.00-9.00 น. ( 4 ชั่วโมง : ป ) เวลำไมเหมำะสมเนื่องจำกจนท.เริ่มทำงำน 8.30 น.

*** 9.00-12.00 น. ( 3 ชั่วโมง ทุก 3 เดือน = 3x4 =12 ชั่วโมง ) แต resident ยังใช้

เวลำชวงนีตรวจคนไข้ที่นัดมำเพรำะมีเวลำตรวจที่ OPD น้อย

แก้ไขโดย จัดเวลำให้เหมำะสมและมีลงบันทกึงำนที่ทำ

T8 การใหคาปรึกษาดานวิจัยของอาจารย์

T9 การนาความรูไปใชประโยชน์

ผลการประเมิน 2562
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T1 ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝกอบรม

 File word ปี 62

การเพมิจานวน resident จาก 4 เป็น 6 อาจจะเป็นการแกป้ญัหาเรอืงภาระงาน

T2 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมทางวิชาการ (คุณภาพและปริมาณ)

4. ปญหาที่อาจจะแกไขในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์

จำกกำร feedback ทังนักศึกษำและอำจำรย์ ต้องกำรให้มีกล้องผำตัด

ที่อำจำรย์สำมำรถนั่งคุมได้ในจำนวนที่เพียงพอโดยไมต้องเดินทำงไป 

ทำ Lab ของบริษัทเครื่องมือที่กทม. 

ขอเพิ่มเครื่อง computer สำหรับนักศึกษำในห้องสมุดภำควิชำ
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การเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ 
โดย ผศ.พญ.ณัยชญา  จ ารูญกุล 
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วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน พชท./พจบ./fellow
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน พชท./พจบ./fellow
ในส่วนรับผดิชอบ ภาควิชาอายุรศาสตร์

1. ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝึกอบรม
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ

3. คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอดความรูท้างวิชาการของอาจารย์
4. คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะและหัตถการทางคลินิก
5. การประเมินผลภาคทฤษฎี
6. การประเมินผลภาคปฏิบัติ
7. ระบบสนับสนุนการวิจยัของแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจาบา้น

8. การใหค้าปรึกษาดา้นวิจยัของอาจารย์
9. การนาความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์
10. ภาพรวมของการฝึกอบรม
11. ท่านจะแนะนารุ่นนอ้งใหม้าสมัครแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจาบา้นหรือไม่
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ประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบปี 2560-2562 ภาควิชาอายุรศาสตร์

T1 ภาระงาน T2 วชิาการ T3 อาจารย ์ T4 หตัถการ T5 ประเมนิผลทฤษฎี
T6 ประเมนิผลปฏบิตัิ T7 สนบัสนุนวจิยั T8 ทปีรกึษาวจิยั T9 การนาความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ T10 ภาพรวม

T1 ภาระงาน
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แผนงานทเีกยีวขอ้งกับภาระงานการ
บรกิารในชว่งการฝึกอบรม

OPD
- การกาหนดโควตา้ เคสใหม่ท ีOPD
- ระบบอาจารยท์ปีรกึษาประจาวัน

(gen/spec)

IPD
- ระบบบรหิารจัดการเตยีง
- ระบบการรับปรกึษาต่างแผนก
- ระบบการอยู่เวรนอกเวลา/ER
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 Core lecture โดยจดัหวัขอ้ใหเ้หมาะสม
แก่ resident ในแตล่ะชนัปี

 ปรบัปรุงรูปแบบกจิกรรมวชิาการ: 
morning report, dead case พรอ้มกบั
สรา้งระบบการประเมนิความพงึพอใจ

 สนบัสนุนการไป elective ในหน่วยวชิาที
สาขาวชิาไมม่:ี nutrition

 การจดักจิกรรมสอนเสรมิ ตามผลการ
วเิคราะห ์formative evaluation: 
palliative care workshop

 แผนงาน

 Survival course for R1 

 การตดิตามเรอืงจานวนการเขา้รว่ม
กจิกรรมวชิาการตา่งๆใหร้ดักมุขนึ
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T3 อาจารย์
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 จานวนอาจารยใ์หม่ทีไดร้บัการบรรจุในภาควิชา
 ระบบการอบรมอาจารยใ์หม่ ทาใหม้ีทกัษะในการ

สอน วิจยั ทดีขีนึ
 นโยบายสนับสนุนอาจารยใ์หม่ในดา้นต่างๆ
 ระบบอาจารยท์ปีรึกษา
 ระบบอาจารยป์ระจาชนัปี
 แผนงาน
เพิมการมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นสาขาวิชา

เกียวกบังานดา้น PG ใหม้ากขึน
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T4 หตัถการ
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 Adequate cases number
 Intervention workshop : 

central line
 Equipment support : US, PPE
 Supervision: fellow/ staff
 แผนงาน

 กระบวนการทบทวนในดา้นความ
ปลอดภยัและวางแผนป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น

T5 ประเมนิผลทฤษฏี
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 การสอบเลอืนชนัปี 3 ครงัใน 1 ปีการศกึษา

 Formative evaluation โดยราชวทิยาลยั

อายุรแพทยฯ์

 Pre and post test ในบางหน่วย

 ระบบการแจง้วเิคราะหผ์ลสอบรายบุคคล

เพอืคน้หาประเด็นพฒันาและคน้หาผูเ้รยีน

ทปีระสบปัญหา
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T6 ประเมนิผลปฏบิตัิ
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 Threat: EPA ตามขอ้กาหนดของราชวิทยาลยั
อายุรแพทยฯ์

 กระบวนการช่วยเหลือ
 EPA workshop : palliative care, 

counselling and prevention 
จดัใหม้ีอาจารยห์มุนเวียนประเมิน EPA ทุกมิติ
ระบบติดตามความคืบหน้าของผูเ้รียนในแต่ละคน

อย่างสมาเสมอพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและช่วยเหลอื 
(ทุกเดือน)

T7 สนบัสนุนวจิยั
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 จดัใหม้ี

Research club
สายสนันสนุนทีดูแลเรอืงวิจยัโดยตรง
ระบบการติดตามความคืบหน้าเกียวกบัการ

วิจยั
ระบบอาจารยท์ีปรึกษาวิจยั

 แผนงาน
การใหค้าปรึกษาดา้นเวชสถติติงัแต่

proposal development 
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T8 ปรกึษาวจิยั
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แผนงาน ประสานกบัฝ่ายวิจยัของ
ภาค
 มกีารปรบัปรุงแผนงานเรอืง

การวจิยัของ resident ให้
เรมิตน้เร็วขนึ

 เนน้ยาเรอืงผลลพัธข์องการ
ทางานวจิยั รวมถงึการตพีมิพ์

T9 การนาความรูไ้ปใชป้ระโยชน์
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- ปรบั content ของการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และสงิทมีีความ
จาเป็นตอ้งนาไปใชใ้นอนาคต

- ระบบการสารวจความพึงพอใจของผูจ้บ
การศึกษา

- สนับสนุนใหม้ีการสะทอ้นกลบัโดย
อาจารยใ์หม้ากขึน  
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Thank you
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