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การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 107 (2/2562)   
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09.00 - 09.40 น. น าเสนอเรื่อง การประเมิน WFME ของภาควชิา 
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11.00 - 11.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย ผศ.พญ.ศรีลา  ส าเภา 

11.20 - 11.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาจักษุวิทยา โดย รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี 

11.40 - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ โดย อ.นพ.นฤชา โกมลสุรเดช 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดย อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ 
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13.40 - 14.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดย ผศ.พญ.ศรันญา  วัฒนก าธรกุล 

14.00 - 14.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดย ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร 
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14.40 - 15.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ โดย รศ.นพ.รังสรรค ์ภรูยานนทชัย 

15.00 - 16.00 น. บรรยายพิเศษ  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 16.00 - 16.30 น. ข้อซักถาม/ ค าแนะน า/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  

 หมายเหตุ  :  เวลาส าหรับการน าเสนอภาควิชาละ 15 นาท ี 

   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที 
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การประเมิน WFME ของภาควิชา โดย ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา) 
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การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรม
    ของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12/24/2019 --

ราชวิทยาลัยประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่แพทยสภากําหนด ทุก 5ปี 
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
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ตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate 
Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision)

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒคิวามรู้ ความชาํนาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ .ศ. ๒๕๖๑”

สถาบันรายงาน
ผลการ

ดําเนินการของ
หลักสูตร

• เกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

• มคว.๓

ดําเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนตามกลยุทธ์
การฝึกอบรม

สถาบัน

• แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร/แผนงาน
ฝึกอบรม 

• พัฒนาหลักสูตร/แผนงาน
ฝึกอบรมตามมคว.๑ 

• มคว. ๒

ราชวิทยาลัย

• พัฒนามาตรฐาน
คุณวุฒิความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของ
สาขา

• มคว.๑
สถาบันที่ต้องเข้ารับการประเมิน ได้แก่ สถาบันหลักและสถาบันสมทบ, สถาบันร่วม, สถาบันที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ปฎิบัติงานเพ่ือ
การสอบวุฒิบัตรฯ 
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เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๓)
มี ๙ องค์ประกอบ ได้แก่
• องค์ประกอบที่ ๑ พันธกิจและสัมฤทธิผล
• องค์ประกอบที่ ๒ แผนงานฝึกอบรม
• องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินผลผู้รบัการฝกึอบรม
• องค์ประกอบที่ ๔ ผู้รับการฝึกอบรม
• องค์ประกอบที่ ๕ อาจารย์/ผู้ให้การฝึกอบรม
• องค์ประกอบที่ ๖ ทรัพยากรการฝกึอบรม
• องค์ประกอบที่ ๗ การประเมินแผนงานฝึกอบรม
• องค์ประกอบที่ ๘ การบริหารกิจการและจัดการ
• องค์ประกอบที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๓)
• “ข้อมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกําหนดมาตรฐานพื้นฐานที่ต้องบรรลุโดยแผนงานฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมทุกแห่ง (B 161 ข้อ)
• “ข้อพัฒนาคุณภาพ” หมายถึง ข้อกําหนดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ
   ฉันทามติจากนานาประเทศว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับแผนงานฝึกอบรม (Q 94 ข้อ)

ผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
ก) ผ่าน
ข) ไม่ผ่าน
ค) ยังไม่รับรอง (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
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กรรมการตรวจประเมินสถาบันตามกําหนดการ                     
(เริ่ม กค.61วันสุดท้ายของการตรวจประเมิน 30 มิย. 62)

ราชวิทยาลัยแจ้งผลการประเมิน (ขั้นต้น) เป็นทางการให้สถาบัน

สถาบันส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับรองให้คณะกรรมการหลักภายใน 1 ปีหลัง
วันประเมิน (วันสุดท้าย 30 มิย. 63)

กรรมการหลักให้ความเห็นผลการประเมินขัน้สุดท้าย

ราชวิทยาลัยส่งผลการประเมินแพทยสภาแจ้งผลการประเมินเป็น
ทางการให้สถาบัน (อายุการรับรองถึง 30 มิย. 66)

การดําเนินการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
มิ.ย. 60“การเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านตามเกณฑ์ WFME” ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 

มี.ค. 61 ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติมและวางแผนสําหรับภาคอ่ืนๆ 

พ.ค. 61 อบรมการเขียน EPA โดย รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล

ก.ค.61 จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง Service plan  โดย นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี 
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การดําเนินการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ตั้งคกก.จัดทําหลักสูตรทางด้านการศึกษาหลังปริญญา โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพท่ี 11และ12 ร่วมด้วย

แต่งตั้งคกก.กลางเพ่ือประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางภายในคณะ

Google Drive รวมรวมข้อมูลประกอบการเขียนรายงานSAR

ผ่านการประเมิน

• ออร์โธปิดิกส์
• เวชศาสตร์ครอบครัว

ประเมินแล้ว

• จักษุวิทยา
• วิสัญญีวิทยา
• จิตเวชศาสตร์
• รังสีวิทยา
• โสตศอนาสิกวิทยา
• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
• กุมารเวชศาสตร์
• สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รอการประเมิน

• สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู20-
21 มิ.ย. 2562

• ศัลยศาสตร์16 สิงหาคม 
2562

• อายุรศาสตร์
• พยาธิวิทยา

8



องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 1 
พันธกิจและ
ผลลัพธ์

B 1.1.3 พันธกิจต้องคํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม

B 1.1.12 ทําให้เช่ือม่ันได้ว่าสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมและ
สามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อยา่งสมดลุ

B 1.3.5กําหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์โดยคํานึงถงึ ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน 
ความต้องการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบด้านอ่ืนๆ ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง

B 1.4.1 ระบุพันธกิจและกําหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 1 
1 พันธกิจและ
ผลลัพธ์ควร 
ส่งเสริมให้

Q 1.1.1 มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความสามารถที่ครอบคลุมและจําเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถขั้นพื้นฐาน

Q 1.1.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางระบบ
สุขภาพ

Q 1.2.1 ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความร่วมมือกับรัฐบาลและคู่ความร่วมมืออ่ืนๆ  โดยคงความมี
อิสระขององค์กรตนเองได้อย่างเหมาะสม

Q 1.4.1  กําหนดพันธกิจและผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
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องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 2
แผนการ
ฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

B 2.4.5 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์กับการตอบสนอง
ของระบบสุขภาพระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ต่อความจําเป็นด้าน
สุขภาพของประชาชน 

B 2.5.2 มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอ่ืนๆ ในการ
วางแผนการฝึกอบรม

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 2
แผนการ
ฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

Q 2.1.1 เพิ่มระดับความรับผิดชอบด้วยตัวเองของผู้เข้ารับการฝกึอบรมให้มากขึ้นตามระดับความรู้และ
ทักษะทางคลินิกที่เพิ่มขึ้น
Q 2.2.2 ปรับปรุงเน้ือหาตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

Q 2.3.2 ปรับเน้ือหาตามการเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นของระบบบริการสุขภาพ

ในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรมสถาบันควรพจิารณาถึง

Q 2.4.1 ข้อกําหนดผลลัพธ์พื้นฐานของแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จะฝึกอบรม

Q 2.4.2 บทบาทของผู้สําเร็จการฝึกอบรมเม่ือไปปฎิบัติงานในภาคสุขภาพต่างๆ

Q 2.4.3 ทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ time-based education
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องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่3 
การประเมินผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

B 3.1.5 บอกเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอื่น รวมถึงจํานวน
คร้ังที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว

B 3.1.6 ประเมินผลและอ้างอิง ค่าความเท่ียง ความตรง และความยุติธรรม
ของวิธีการประเมิน

B 3.1.5 บอกเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอื่น รวมถึงจํานวน
คร้ังที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว

B 3.2.1 ใช้หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินท่ีสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์และรูปแบบการสอน อย่างชัดเจน 

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 3 
การประเมินผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

Q 3.1.1 ส่งเสริมให้มีผู้ประเมินจากภายนอก

Q 3.1.2 ใช้วิธีการประเมินใหม่ๆ ตามความเหมาะสม

Q 3.2.3 ใช้หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบสหวิชาชีพ 
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 4
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

B 4.3.6การสนับสนุนและให้คําปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม แนะแนวด้านวิชาชีพและการ
วางแผนในอนาคต
การมีตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมใน

B 4.4.1 การกําหนดพันธกิจและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีมุ่งหมายไว้ 

B 4.4.2 การออกแบบแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

B 4.4.3 การวางแผนเง่ือนไขการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.4.4 การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

B 4.4.5 การบริหารจัดการแผนการฝึกอบรม/หลักสตร

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 4
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

มีการปรับเปล่ียนจํานวนตําแหน่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยคํานึงถึง

Q 4.2.2 ข้อมูลที่มีอยู่เก่ียวกับจํานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

Q 4.2.3 ข้อมูลที่มีอยู่เก่ียวกับความต้องการในระดับชาติและนานาชาติ

Q 4.2.4 ความต้องการแพทย์สาขาต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ในทุกภาคส่วนของ
ระบบบริการสาธารณสุข
Q 4.3.2 ควรให้ผู้แทน/ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
Q 4.4.1 สนับสนุนให้ผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกอบรมเง่ือนไข และกฎระเบียบต่างๆ
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 5
อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม

Q 5.1.2  ดําเนินนโยบายด้านบคุลากร ให้รางวลั ผู้ มีสว่นร่วมในการฝึกอบรม

Q 5.2.3 กําหนดอตัราสว่นระหวา่งจํานวนอาจารย์ท่ีได้รับการยกยอ่งตอ่จํานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือทําให้เช่ือมัน่ได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการดแูลและ
ติดตามผลอยา่งใกล้ชิด

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 6
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

B 6.3.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นส่วนหนึง่ของการ
ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจรยิธรรม
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 6
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

Q 6.6.1  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเช่ียวชาญในการประเมินการศึกษาและการ
วิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา

B 6.7.2  จัดให้มีระบบการโอนผลการฝึกอบรมตามข้อ B 6.7.1 การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา กับสถาบันฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ 

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 7
การประเมิน
หลักสูตร 

B 7.1.1  กํากับดูแลหลักสูตรเป็นประจํา 

B 7.1.2  มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง 

หัวข้อที่ต้องแสดงในการประเมินผล

B 7.1.3 พันธกิจ ผลลัพธ์ทางการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ หลักสูตรการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล 
สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา 

B 7.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

B 7.1.5  ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 7
การประเมิน
หลักสูตร 

หัวข้อท่ีต้องแสดงในการประเมินผล

B 7.1.7 พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 7.1.10 ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า ผลจากการประเมินการฝึกอบรม จะส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

B 7.1.11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกอบรม 

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 7
การประเมิน
หลักสูตร 

B 7.3.1 ติดตามความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรมเป็นประจํา 

B 7.3.2  แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฎิบัติงาน
ของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจากนายจ้าง 

B 7.3.3  จัดให้มีและใช้กลไกในการประเมินการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 7
การประเมิน
หลักสูตร 

Q 7.1.1 ทําให้กระบวนการและผลการประเมินการฝึกอบรมโปร่งใสต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ

แจ้งผลการประเมินการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของ
แพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี

Q 7.3.1 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Q 7.3.2 การวางแผนหลักสูตร

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 7
การประเมิน
หลักสูตร 

Q 7.4.1  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเขา้ถึงผลการประเมินหลักสูตรและการ
ฝึกอบรม

Q 7.4.2 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฎิบัติงานของแพทยผู้์สําเร็จการฝึกอบรม

Q 7.4.3 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม

Q 7.5.1 กําหนดและดําเนินการควบคุมคุณภาพของการฝึกอบรม สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
รวมทั้งการตรวจเยี่ยม หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม 
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องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 8
ธรรมาภิบาลและ
การบริหาร
จัดการ

Q 8.1.2  หลักสูตรมีความเพียงพอต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประชากร 

มีการประเมินความเป็นผู้นําและบริหารจัดการการฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้บรรลุตาม

Q 8.2.1 พันธกิจของหลักสูตร 

Q 8.2.2  ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 8
ธรรมาภิบาลและ
การบริหาร
จัดการ

Q 8.3.1  ควรบริหารค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุน พันธะหน้าท่ีด้านบริการของ
อาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Q 8.3.2  ควรบริหารค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมของการ
ฝึกอบรม 

Q 8.4.2 ทําให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการบริหารจัดการท่ีส่งผลให้เกิดการทบทวน
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมคุณภาพ

Q 8.5.1 มีข้อกําหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรองการ
ฝึกอบรมตามหลักสตร
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่
9การทบทวน
และพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

B 9.0.2   ปรับแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและมีข้อมลู
อ้างอิง 

B 9.0.3  จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพ่ือการทบทวน
และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่
9การทบทวน
และพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

Q 9.0.1  มีกระบวนการทบทวนและพฒันาบนรากฐานของการศกึษาและวิเคราะห์แบบ
ไปข้างหน้า โดยใช้ข้อมลูการประเมินภายในของสถาบนั และหลกัฐานทางวิชาการด้าน
แพทยศาสตรศกึษา 

Q 9.0.2 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่กระบวนการทบทวนและพฒันา และการปรับโครงสร้างจะทํา
ให้เกิดการปรับนโยบายและการปฏิบตัขิองหลกัสตูรการศกึษาแพทย์ระดบัหลงัปริญญา 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานในอดีต กิจกรรมปัจจบุนัและมมุมองอนาคต
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องค์ประกอบท่ีไม่ผา่น
องค์ประกอบที่ 9
การทบทวนและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา  สถาบันควรคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

Q 9.0.3 การปรับพันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม ให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
Q 9.0.4 การปรับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการท่ีจําเป็นตาม
สภาพแวดล้อมที่แพทย์จะเข้าทํางาน
Q 9.0.5 การปรับกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการฝึกอบรม ที่ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความ
เหมาะสมและตรงประเด็น

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 9
การทบทวนและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา  สถาบันควรคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

Q 9.0.6 การปรับโครงสร้าง เนื้อหา และระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  
การเปล่ียนแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกิดโรคของประชากร  สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม  ทําให้เช่ือมั่นว่า ได้ครอบคลุมความรู้ แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น และยกเลิก
ส่ิงที่ล้าสมัย

Q 9.0.7 การพัฒนาหลักการและวิธีการประเมินผล ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เปล่ียนแปลงไป
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องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 9
การทบทวนและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา  สถาบันควรคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

Q 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงไป ความต้องการที่จําเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปล่ียนแปลงในการศึกษาพื้นฐานทางการแพทย์ และข้อกําหนด
ของหลักสูตร

Q 9.0.9 การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ให้การฝึกอบรม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปล่ียนแปลงไปของการฝึกอบรม

Q 9.0.10 การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการศึกษาให้ สอดคล้องกับความจําเป็นที่เปล่ียนแปลงไป
ของการฝึกอบรมเช่น จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และหลักวิชาการ
ทางการแพทย์และการศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น

องค์ประกอบท่ีไม่ผ่าน

องค์ประกอบที่ 9
การทบทวนและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา  สถาบันควรคํานึงถึงประเด็นต่อไปน้ี

Q 9.0.11 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ กํากับดูแล และการประเมิน
หลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน 

Q 9.0.12 การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร ธรรมาธิบาลและการบริหารจัดการ 
เพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อม และความจําเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม
และปรับให้เกิดผลประโยชน์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกลุม่ต่างๆ
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การเสนอผลงานภาควิชาพยาธิวิทยา  

โดย อ.นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์ 
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WFME การศึกษาหลงัปริญญา
ภาควิชาพยาธิวิทยา

หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 

การดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร
พยาธิวทิยากายวภิาค (Anatomical pathology)

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Residency Training in 
Anatomical Pathology)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
ศกัยภาพการฝึกอบรม 2 คนตอ่ 1 ชัน้ปี
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ผลการดาํเนินการ
กําลงัดําเนินการจดัทําเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน (มคว.2)
สง่หลกัสตูรท่ีเสร็จสมบรูณ์แก่ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์เพ่ือพิจารณา ภายในวนัท่ี 30 

มิถนุายน พ.ศ. 2562

อุปสรรค โอกาสและขอ้เสนอแนะ
 อุปสรรค
1. จํานวนอาจารย์น้อย
2. ระยะเวลาดําเนินการหลงัได้รับ มคว.1
3. หลกัเกณฑ์ของ WFME ด้านการศกึษากลุม่ pre‐clinic
 โอกาส
1. พฒันาคณุภาพหลกัสตูรการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
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แผนการพฒันาต่อไป
ดําเนินการจดัทําเอกสารการประเมินตนเองตามเกณฑ์ WFME

ย่ืนดําเนินการเพ่ือให้แพทยสภารับรองผลการตรวจประเมินสถาบนัการฝึกอบรมภายใน 1 
ปีหลงัได้รับการรับรอง มคว.2
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การเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

โดย อ.พญ.กันทรา  แซ่ลิ่ม 
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WFME Postgraduate program of 
Pediatrics Department 

การดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูรที�สอดคลอ้งกบั WFME

ใชโ้ครงรา่ง
หลกัสตูรจาก

รวกท.

Post grad ทมี 
จดัทาํหลกัสตูร 
อา้งองิเกณฑ ์

WFME 

ปรบัปรงุ และ
อนุมตัหิลกัสตูร 

โดยคณาจารย ์และ
แพทยป์ระจาํบา้น
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การดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูรที�สอดคลอ้งกบั WFME

• โครงรา่งหลกัสตูรโดยราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทยมเีนื,อหา
ครอบคลุมหวัขอ้ที�สาํคญัในหลกัเกณฑ ์WFME 
• มกีาํหนดทมีผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัทาํหลกัสตูร คอืกลุ่ม Postgrad 
• มกีารสมัมนาหลกัสตูร  
• คณาจารยภ์าควชิากุมารเวชศาสตร์
• แพทยใ์ชทุ้นแพทยป์ระจาํบา้นทุกคน 

27



การจดัทาํ SAR ของการตรวจประเมนิ WFME 

จดัทาํรา่ง SAR โดย
กรรมการ post grad 

สมัมนาเพื�อการเขยีน
SAR แบง่ยอ่ยอาจารย์

ออกตาม area 

แตล่ะกลุม่ area 
นําเสนอโดยภาพรวม
ใหแ้ก่ภาควชิาอกีครั ,ง 

การจดัทาํ SAR ของการตรวจประเมนิ WFME 
• รวมรวมผลการสมัมนาหลกัสตูรและผลการเขยีน SAR แต่ละ area โดยทมี post 

grad 
• เตรยีมหลกัฐานที�สอดคลอ้งในแต่ละหวัขอ้ และ area 
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ผลการตรวจประเมนิ WFME ของสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์

ผลการตรวจ
ประเมินWFME 
ของภาควชิากมุาร

Area
Basic standards

Met Partially met Not met

1. Mission and outcomes 25 12 13 0

2. Educational program 35 30 4 1

3. Assessment of trainees 12 10 2 0

4. Trainees 24 21 3 0

5. Trainers 8 8 0 0

6. Educational resources 19 14 5 0

7. Program evaluation 21 11 9 1

8. Governance and administration 12 10 2 0

9. Continuous renewal 3 1 1 1

Total 159 117 39 3
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ผลการตรวจประเมนิ 
opportunites for 

improvement 

• ทบทวนนโยบายดา้นการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้น/
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบสขุภาพ
• พจิารณาประเมนิหลกัสตูรในการฝึกอบรมในประเดน็

ต่างๆ ของเกณฑม์าตรฐานที� 7 ของ WFME อยา่ง
สมํ�าเสมอ
• พจิารณาทบทวนและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้นใหเ้ป็นรปูธรรม กาํหนดตวัชี,วดัและ
ระยะเวลาดาํเนินการใหช้ดัเจน
• พจิารณาสรา้งเครอืขา่ยกบัสถาบนัฝึกอบรมอื�นๆ ทั ,ง

ภายในและต่างประเทศ
• พจิารณาทบทวนกระบวนการแกป้ญัหาการลาออก

ของแพทยป์ระจาํบา้นในระหวา่งการฝึกอบรม 

โอกาส
• ทาํใหไ้ดม้กีารพฒันาหลกัสตูร มกีารทบทวน

ขอ้บกพรอ่ง ซึ�งมปีระโยชน์ต่อหลกัสูตร และ
องคก์รในอนาคต 
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อุปสรรค
• การตคีวามไมต่รงตามที� WFME ตอ้งการ 

เชน่ องคป์ระกอบที� 1 เรื�องพนัธกจิ
• คณาจารยส์ว่นหนึ�งไมเ่ขา้ใจเนื,อหาทั ,ง

หลกัสตูรและการเขยีน SAR ตามเกณฑ ์
WFME
• ขอ้จาํกดัเรื�องเวลาตั ,งแต่การเตรยีมการ

จนกระทั �งถงึการตรวจเยี�ยม

ขอ้เสนอแนะ 

ก่อนเขยีน SAR ตอ้งอ่านหวัขอ้
องคป์ระกอบใหญ่ และมาเขยีน
หวัขอ้ยอ่ยใหต้รงกบัหวัขอ้ใหญ่นั ,น

ใหเ้ขยีนหลกัสตูรและคูม่อืหลกัสตูร
ใหเ้สรจ็ก่อนการเขยีน SAR

การประเมนิหลกัสตูรจากสว่น Post 
grad ของคณะน่าจะปรบัให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง WFME 
เพื�อลดการซํ,าซอ้นของการประเมนิ
หลกัสตูรโดยแพทยป์ระจาํบา้น 

ควรไดร้บัโอกาสของอาจารยแ์ต่ละ
สาขาเป็นผูต้รวจประเมนิของ
สว่นกลาง
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แผนการพฒันา
ต่อไปใน
อนาคต

จดัการมกีารรว่มมอืกนัระหวา่งสถาบนั

การประเมนิหลกัสตูรจากสว่น Postgrad ของ
คณะปรบัใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์อง WFME

อบรมหรอืแผนพฒันาเพิ�มจาํนวนอาจารยท์ี�มี
ความเขา้ใจเกณฑข์อง WFME

TThank you
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การเสนอผลงานภาควิชารังสีวิทยา  

โดย อ.พญ.ฤดีกร สุวรรณานนท์ 
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การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและคณุภาพ
การฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

ภาควิชารังสีวิทยา
31 พฤษภาคม  2562

 สาขารังสีวทิยาวนิ ิจฉ ัย และ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

 รงัสวีทิยาวนิิจฉยั
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1. การดาํเนินการจดัทาํแผนงานฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์WFME
2. ผลการดาํเนินการ

3. อุปสรรค โอกาสพฒันา และขอ้เสนอแนะ
4. แผนการพฒันาต่อไปในอนาคตรวมถงึพฒันาหลกัสตูรอื่น

1. การจัดทําหลักสูตร

 แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร

ปรับปรุงหลกัสตูรตามหลกัสตูรราชวิทยาลยัรังสีแพทย์ฯ ในปี พ.ศ. 2560 (เกณฑ์คณุสมบตัิผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม การประเมิน ทัง้ formative และ summative การจดัการเม่ือมีอปุสรรค เชน่แพทย์ผู้ รับ
การฝึกอบรมไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินหรือมีปัญหาด้านพฤติกรรม)

จดัสมัมนาหลกัสตูร โดยมีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้าร่วม
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2.  รายงาน SAR ตามเกณฑ์ WFME และหลักฐานประกอบ

ประชมุคณะกรรมการ WFME

เขียนรายงานตามองค์ประกอบ 1-9

ปรับปรุงคูมื่อแพทย์ประจําบ้าน และ portfolio 

เตรียมหลกัฐานของภาควิชาและขอข้อมลูสว่นกลาง

Link หลกัฐานกบั SAR

3. การรับการตรวจประเมิน 
 วนัตรวจประเมิน 25-26 มีนาคม 2562 
• การเตรียมความพร้อมสถานท่ีและอปุกรณ์ บคุลากร และเตรียมหลกัฐานประกอบวนัตรวจ
• นําเสนอ สมัภาษณ์และเย่ียมชม สถานท่ีและการทํางาน 
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Decision	Rating
Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6 Area7 Area8 Area9

B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

Met 22 0 32 5 9 5 21 8 7 9 18 13 20 3 12 6 3 0
Partially Met 3 7 3 3 3 0 3 4 1 0 1 2 1 4 0 3 0 12
Not Met 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
เกณฑก์ารผา่นช่อง "B"	มาตรฐานข ัน้พืน้ฐาน ในองคป์ระกอบมิติ
ที่ 1-9 รวมทัง้หมด 159 หวัข้อย่อย สถาบนั "ต้องมี"  ทุกหวัข้อ รวม 144
เกณฑก์ารผา่นช่อง "Q"	มาตรฐานการพฒันาคณุภาพ ใน
องคป์ระกอบมิติที่ 1-9 รวมทัง้หมด 90 หวัข้อย่อย สถาบนั "ควร"  
ทุกหวัข้อ

รวม 49

ผลการดาํเนินการ

* ปัจจบุนัอยูใ่นชว่งการแก้ไข SAR ก่อนสง่ตรวจแก้รอบท่ี 1

• อปุสรรค 
• ความสบัสนของข้อมลู การตีความ และการหาเอกสารประกอบบางอยา่ง 
• จํานวนนกัวิชาการภาคไมเ่พียงพอตอ่จํานวนหลกัสตูร
• ความแตกตา่งของแผน ก และ ข,  การให้ พชท พจบ มีสว่นร่วมใน PCT หรือการประชมุสําคญัตา่งๆ 
• ได้ข้อมลูปอ้นกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียน้อย

• ข้อเสนอแนะ 
• การจดัการประชมุร่วมกบัเขตสขุภาพเร่ืองความต้องการแพทย์ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมเป็นประจํา
• การทํา internal audit
• ประกาศอตัรากําลงัให้แตล่ะภาควิชารวมถงึศนูย์บริการพิเศษ 
• การดแูลเร่ืองสขุภาพของแพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (การตรวจและติดตามเร่ืองสขุภาพ การอยูเ่วร)
• การแนะนําการเรียนตอ่ยอด หรือความต้องการบางอยา่งท่ีควรเรียนรู้เพ่ิมเตมิระหวา่งฝึกอบรม โดยแพทย์ท่ีจบแล้ว
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 การประเมิน และปรับปรุงสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัหลกัสตูรใหม ่

 การประเมิน summative และ formative 

พฒันาหลกัสตูรแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดตามเกณฑ์ WFME

  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขารังสีร่วมรักษา (Body intervention)

 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตอ่ยอดอนสุาขาภาพวินิจฉยัชัน้สงู (Advanced Diagnostic Body Imaging )

ผลงานกจิกรรมพฒันาและประกันคุณภาพงาน  
เรื่ อง WFME การศกึษาหลังปริญญา 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
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1. การดาํเนนิการจดัทาํแผนงานฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์WFME
2. ผลการดาํเนนิการ

3. อปุสรรค โอกาสพฒันา และขอ้เสนอแนะ

4. แผนการพฒันาตอ่ไปในอนาคตรวมถึงพฒันาหลกัสตูรอ่ืน

 ชว่งตน้ปีถึงชว่งกลางปี 2560 สมาคมรงัสีรกัษาและมะเร็งวิทยาฯ จดัทาํหลกัสตูรกลาง

 เดอืนธนัวาคม 2560 หลกัสตูรกลางผา่นการรบัรองโดยแพทยสภา

 เดอืนมกราคม 2561 จนถึงเดอืนตลุาคม 2561 คณะกรรมการฯ WFME สาขารงัสีรกัษาฯ ม.อ. เร่ิมดาํเนนิการจดัทาํ SAR และร่างหลกัสตูรของตนเอง

 วนัท่ี 20 ตลุาคม 2561 จดัการสมัมนาเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรปี 2561

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ประชมุเพ่ือนาํขอ้เสนอแนะมาปรบัหลกัสตูรอีกครัง้กอ่น finalized เลม่หลกัสตูร

 เดอืนพฤศจิกายนถึงคร่ึงแรกของเดอืนธนัวาคม 2561 ปรบัแก ้SAR ตามหลกัสตูรท่ีแกไ้ข และทาํหลกัฐานประกอบ SAR แตล่ะขอ้ 

 คร่ึงหลงัของเดอืนธนัวาคม 2561 ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานอา้งอิงใน SAR และ file หลกัฐานท่ีจะสง่ใหค้ณะอนกุรรมการฯ

 วนัท่ี 7 มกราคม 2562 สง่หลกัสตูรใหร้าชวิทยาลยั
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คณะอนกุรรมการฯ มาตรวจประเมนิฯ สาขารงัสีรกัษาฯ ในวนัท่ี 21-22 กมุภาพนัธ ์2562  
ผา่นขอ้ B (มาตรฐาน) 93% : 145/156 ขอ้
คณะอนกุรรมการฯ ตดัออก 3 ขอ้, B 7.3.1-7.3.3, ใหไ้มต่อ้งรบัการประเมนิ เนือ่งจากเป็น

หลกัสตูรใหม ่จึงยงัไมม่ผี ูส้าํเร็จการฝึกอบรม ทาํใหไ้มส่ามารถประเมนิในหวัขอ้นีไ้ด)้ 

เหลือขอ้ B ที่ตอ้งแกไ้ข 11 ขอ้ [ในบรรดาสถาบนัท่ีทาํการเปิดการฝึกอบรมรงัสีรกัษาฯ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรผ์า่นขอ้ B ในการตรวจครัง้แรกสงูท่ีสดุ]
ผา่นขอ้ Q (คณุภาพ) 41% : 37/90 ขอ้ 

ตอนเร่ิมเขยีน SAR ถึงแมป้ระธานแผนงานฝึกอบรมจะเขา้อบรมของแพทยสภาแลว้ ก็ยงัทาํเองได้

ยากเนือ่งจากไมร่ ูว้า่ส่ิงท่ีทาํถกูหรือผดิ เพ่ิงเขา้ใจการเขยีนจริงๆ ตอนท่ีเร่ิมไปเป็นผูป้ระเมนิรว่ม

และผูป้ระเมนิหลกั

จาํนวนเจา้หนา้ท่ีการศึกษาภาคฯ ไมเ่พียงพอ (1 คนตอ้งรบัผดิชอบหลกัสตูร post-grad 5 หลกัสตูร 

ทัง้แพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด ในอนาคตอนัใกลก้าํลงัทาํเร่ืองเปิดหลกัสตูร

แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดอีก 2 หลกัสตูร รวมทัง้ยงัมหีลกัสตูร pre-grad อีกดว้ย) ทาํใหอ้าจารย์

แพทยต์อ้งเตรียมเอกสารตา่งๆ เองเพ่ือใหห้ลกัสตูรและ SAR เสร็จทนัเวลาสง่ราชวิทยาลยั (ทัง้การ

จดัรปูเลม่หลกัสตูร การเช็คเอกสารทัง้หมด การทาํ SAR การทาํ link หลกัฐานตา่งๆ) และทาง

คณะอนกุรรมการฯ ท่ีมาตรวจประเมนิเองก็ comment วา่ถา้เป็นไปได ้ควรมเีจา้หนา้ท่ีการศึกษา

มากขึน้ เพ่ือแบง่เบางานในสว่นท่ีอาจารยแ์พทยต์อ้งรบัผดิชอบเก่ียวกบัดา้นการศึกษา
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 เนือ่งจาก WFME เป็นระบบท่ีมกีารประเมนิตา่งๆ คอ่นขา้งมาก ถา้ทางคณะมนีโยบาย

ใหข้อความชว่ยเหลือจากเจา้หนา้ที่การศึกษาสว่นกลาง ควรกาํหนดและแจง้

รายละเอียดใหเ้ป็นรปูแบบอยา่งชดัเจน อาทิ ใหต้ดิตอ่ท่ีไหน ใครรบัผดิชอบ สปัดาห์

หนึง่มาชว่ยไดก้ีว่นั ฯลฯ เพ่ือใหผู้ร้บัผดิชอบหลกัสตูรไดว้างแผนใหเ้จา้หนา้ที่ตามเก็บ

หลกัฐานเร่ืองการประเมนิตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น

คณะอนกุรรมการฯ แนะนาํใหม้ ีinternal audit หลกัสตูรทกุ 2 ปีและเพ่ิมบทบาทของ
อาจารยท์ี่ปรึกษาใหม้ากขึน้

 ถ้ามีจํานวน staff เพียงพอ อาจพิจารณาเพิ่มศักยภาพหรือเพ่ิมการฝึกอบรมอนุสาขาฯ (ร่วมกับหลักสูตรนักฟิสิกส์การแพทย์)
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การเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

โดย ผศ.พญ.จตุรพร แสงกูล 

42



QA: WFME การศึกษาหลังปริญญา

ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ สงขลานครินทร์
31 พฤษภาคม 2562

การดาํเนินการจัดทําหลักสูตร
1. พ.ศ.2560 สรุปข้อมูลกิจกรรม 5 ปี
2. พ.ศ.2561 
   - 2560-2561 คณะ: เกณฑ์ประเมนิ WFME

- กลางปี 2561 ราชวทิยาลัยฯ: เกณฑ์, EPA
- SAR เตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง

     ส่งกรรมการ ต้นปี 2562
3. พ.ศ.2562 
   - 18-19 มนีาคม ตรวจประเมนิสถาบัน
   - ปัจจุบัน แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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ตรวจประเมนิหลักสูตร
ภาควชิาจติเวชศาสตร์ สงขลานครินทร์

18-19 มนีาคม 2562

ผลการประเมนิหลักสูตร
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ผลการประเมนิหลักสูตร
B Q

SCORE % SCORE %
MET 102 42
PARTIALLY MET 57 35 -อ้างอิงเอกสาร

ไม่ตรงประเดน็
-ขอเอกสารเพิม่เตมิ
-มติ ิ7 การประเมนิ

NOT MET - - 13
159 90

ผลการประเมนิหลักสูตร
B Q

SCORE % SCORE %
GOOD 
Q>25%

102 64.2 42

VERY GOOD 
Q>50%
EXCELLENT 
Q>75%
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ข้อเสนอแนะ 
แผนพฒันาต่อเน่ือง 

1. พนัธกิจ ชัดเจน ตอบสนองความหลากหลายทางสังคม 
    วฒันธรรม ศาสนา
2. พฒันาอาจารย์รุ่นเยาว์ ให้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
    สอดคล้องนโยบายคณะ
3. มอีาจารย์ผู้เช่ียวชาญจติบําบัดด้าน nar rative therapy, 

communication skill
4. พจบ. ทาํงานเป็นทีมกับสายสนับสนุนด้านจติสังคม 
    ดูแลผู้ป่วย ระยะเฉียบพลัน ระยะฟ้ืนฟู
5.ระบบเวชระเบียน มปีระสิทธิภาพ ปลอดภยั เข้าถงึสะดวก

Strength 

46



Oppor tunity 
for  Improvement:

1. พนัธกิจ พฒันาให้เป็นรูปธรรม ตวัช้ีวดัชัดเจน 
    เน้นปัญหาสุขภาพจิตภาคใต้ 
2. จัดเวลาของ พจบ. ให้สมดุลระหว่าง ภาระงาน  การเรียนรู้ 
    และ การดูแลสุขภาพ
3. จัดการดูแลผู้ป่วยในท่ีหลากหลาย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ พจบ. แต่ละช้ันปี ให้ต่างกัน
    ตาม milestones และ EPA
5. จัดประชุมภาคสมํา่เสมอ
6. ปรับปรุง OPD : เพิม่พยาบาล ห้องtreatment  ห้องตรวจเดก็
7. มแีผนอัตรากําลังของสหสาขา  ในปัจจุบัน  อนาคต

พนัธกิจของการฝึกอบรม

“ เพื่อผลิตจติแพทย์ท่ีมคีุณภาพ เข้าใจบริบทของสังคมไทย ”
โดยฝึกอบรมให้เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาจิตเวชศาสตร์ท่ีมคีวามรู้
ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสังคมไทย ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะภาคใต้  และยงัคาํนึงถงึการ
ป้องกัน ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพจิตใจผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย และ
การทํางานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ 
ฯลฯ

สรุปเป็นพนัธกิจหลัก  5 ข้อ ได้แก่
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 พนัธกิจหลัก  5 ข้อ ได้แก่
   ๑) ผลิตและพฒันาแพทย์ให้มคีวามรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติ
       ท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 
       และบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมคีวาม
       หลากหลายด้านวฒันธรรม
   ๒) มคีวามสามารถในการทํางานและปฏิบัตงิานแบบสหวชิาชีพ
       หรือเป็นทีม
   ๓) มเีจตนารมณ์และมคีวามพร้อมในการเรียนรู้ มคีวามสนใจ
       ในการทําวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

   ๔) มคีวามเอ้ืออาทรและใส่ใจเร่ืองความปลอดภัย การแก้ปัญหา
        และการส่งเสริมสุขภาพ โดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพืน้ฐาน
       ของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
   ๕) มพีฤตกิรรมท่ีเหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาต ิรวมถงึเพื่อนร่วมงาน
       ท้ังในวชิาชีพแพทย์และวชิาชีพอ่ืน ๆ
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พนัธกิจของการฝึกอบรม
คาํนึงถงึ ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม

- โรงพยาบาล 3 จงัหวดัชายแดนใต้ : ยะลา : ศิษย์เก่า
- โรงพยาบาลศูนย์ : หาดใหญ่ 
- โรงพยาบาลเอกชน : หาดใหญ่ : ศิษย์เก่า

1. มตีวัแทนจติแพทย์ ภาคใต้ ร่วมเสนอแนะ

2. หลักสูตรฯ ตอบสนอง ชุมชนในภาคใต้

2. หลักสูตรฯ ตอบสนอง ชุมชนในภาคใต้
- ปรับเกณฑ์การรับ พจบ. + มต้ีนสังกัด ภูมลํิาเนาในภาคใต้
- เน้ือหาวชิา :Kratom ต้องรู้
- วฒันธรรมท่ีหลากหลาย : ความเช่ือเร่ืองศาสนา
- ประสบการณ์การทาํงานของจติแพทย์ ในชุมชนภาคใต้
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ขอขอบคุณ

ภาควชิาจติเวชศาสตร์ สงขลานครินทร์
31 พฤษภาคม 2562

ทีมงานจิตเวช
Postgrad Eye ENT 
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การเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์  

โดย ผศ.พญ.ศรีลา  ส าเภา 
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“WFME �����������������”WFME ��������������

�
��������
����
�

� ��������	����
����������������������������� WFME� �����������
����������������������� WFME

� ����������	����

� ������� ����� ��!"��������!

� ������#�$���%�&���������'()*�#�$����������+,�
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��
!���"������#����$%��&���
!��"�����'#����$��&��

� � ( )* ) � � * � + , � -“.�#��/��0/(0)�)���/���������&+1,�����-0/”

���2���
�
�����20������'#�+�,��2�,����&���3( WFME

����
2�4�������5"��
���
6�
"��.',$%��&��#������5
� 7 2,�


-. Patient care

/ M di l k l d d kill/. Medical knowledge and skills

0. Practice-based learning and improvement

2. Interpersonal and communication skills

3. Professionalism

4. System-based practicey p
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�.
���$%��&��

4�!)���+�,���$%��&��4!���+����$��&��

-. ���������!��5�67��������	�8�9���� ��"�'	8�'	�7�5���������#�7�

��	�	� (Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences) 

�������#�7���!
������ 8�9��<�6, --0 

/.   �������5��75����� ������!7!�'�������=>����(�7%���%���+,��

��?��'�� 2 �<����'�� 2 �

�
��������$%��&��

-) ��+9�������'�(��� 

    �. �'�(���#+9�@������'	�7�5���������#�7� (Medical sciences) 

". �'�(����A#�!����5��7���( (Essential contents)�

�. �'�(���#+9�@���6,��?���������+9�����"��5��75����� 

� �, &�� � 5� 5 � � +, B � 6, 6, +,�. �'�(���'&�����"�5�75������B ��!��"����7'���� 

/) ��)���5��75�������,'&� (Operative general surgery) 

0) �����'
�������J	���	���

2) �����67�������������������� �
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�����)/
�,2,�
���&�����������/
�'2�
���&'������

� � 	 � � � +, (�. ���K!�J	��(#��L� ��!����+���� (Interpersonal and 

communication skills) 

". �'�(��?�(+���86# (Professionalisms)

�. ����J	���	������"������!�� (System-based practice)J y p

�. ���#�$���������!�����67����
������J	���	 (Practice-based 

learning)learning)

���4�2��������
.

-) �����'�(�� (Formative and summative assessment)-) ����'�(�� (Formative and summative assessment) 

/) �������K! (Formative and summative assessment)

0) �����
���	 (Non-technical skills)
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���4�2��������
.2,�
�4���', 
Formative assessment

� ������ General Surgery In-training Examination (G-SITE)

� ������ Surgical Pathology/Radiology for Surgeon

� ������������%� �������#�7���!
������ 8�9��<�6, 0

Summative assessment

� ����������7'	8�������#+9�@�� ��������!��5�67��������	�8�9�������������7'8�����#�@�� ��������!��5�7�������8���� 

� ������'	�7�5�����#+9�@�����5��75����� ��(�������8'	�7���75��7�#�7��%�

��!��5&�7��!��5&�7 

� ������ Intraining Examination 

� ������������%� �������#�7���!
������ 8�9��<�6, 2������������� �����#�7��!
���� 8��� 2 

���4�2��������
.2,�
0����
Formative assessment

� �����!�(	����K!�����=>����(�8	��J	���	���=>��%�������%����
��7��U% 

(Cadaveric workshop)

� �����!�(	����K!�����=>����(�8	��J	���	�������%��'�7'!��!����%�����%��

������ (Anastomosis and laparoscopic workshop)

Summative assessment

� ����*���7����%������!8%'7�%������������*�����%���� E-Log book

� �����������=>����(�8	��J	���	��� �����������Y'7�����	���"�9���� Advanced J � � � � �

Trauma Life Support (ATLS) 

� �'�(��(��)���������%����&�������7�%�������!�(	��(��)�! EPA 

       �7%�����7 - ��)�����(�6,���������%�!8�9��< 
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���4�2��������
.2,�
0����

���������
����5
� PBA �� DOPS ������#5���

    �#�7���!
��������"�5��75���������(6�'�(��(��)���������%����&��

�����7�%�������!�(	��(��)�! PBA ��! DOPS �+���)����7%����

�7%���*,� �7%�����7 - ��)�����(�6,���������%�!8�9��<

    82/��0/(������&,�
�#9�1��
�:�����5������#5���0)*��������


��)/� ��#5���+
�#9�1��
�:�09�
��
��/� ; �#5���+
�#�1
��0�



��#5���0)*#,��0��-2, 1��
�:0)* ;

- Excision of skin and soft tissue lesion-. Excision of skin and soft tissue lesion

/. Appendectomy

0.   Subclavian/Internal jugular vein catheterization

2 Ray amputation2.   Ray amputation
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��#5���0)*#,��0��-2, 1��
�:0)* <

-. Major extremities amputation

/. Inguinal herniorrhaphy

E i i f b t0. Excision of breast mass

2. Exploratory laparotomy with simple suture of PUP

3. Feeding ostomy

��#5���0)*#,��0��-2, 1��
�:0)* =

-. Esophago-gastroduodenoscopy

/. Hemorrhoidectomy

0. Colostomy/Ileostomy

2. Intestinal anastomosis

3. Total mastectomy with sentinel lymph nodes biopsy

58



��#5���0)*#,��0��-2, 1��
�:0)* >
-. Vascular anastomosis or embolectomy

/. Thyroidectomy

0 Modified radical mastectomy0. Modified radical mastectomy

2. Open cholecystectomy

3. Laparoscopic cholecystectomy

4 Colonoscopy4. Colonoscopy

]. Colectomy

^. Exploratory laparotomy for trauma

���4�2��������
.2,�
��#�#�

� �����!�(	�_���J	���	�����'( EPA `*,�
!(6���+,��(+�'���'�(��?�             J

(+���86#��!���K!�%'� non-technical skills

� �'�(����	�8���%������67��� ����"���%'(�	
���('	8���� ����6,&������ �'�(����8���������7��� ����"��'(�
���('8���� ����&���

(��(�7 �'�(����%��'��

� �����!�(	� 04q ��5� ��!�(	������ ��!�(	���7��
��7�

��!�(	���7���%'(���=>����( ��!��!�(	���7#7����   ��!�(���7���'(���=����(  ��!��!�(���7#7����
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�&&������
 =7? ����

• ��!�(	������ ��� 4 ��+���

• ��!�(	���7��
��7� ��� - ��+��

• ��!�(	���7����%'(���=>����( ��� 0 ��+��

• �� �(	���7#7���� �� ��+��• ��!�(���7#7���� ��� 0 ����

�&&������
.�����)/
�',������&��0/(������&,�
 #������5
���� 7 2,�
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�&&������
.�����)/
�',������&��0/(������&,�
 #������5
���� 7 2,�


�&&������
.����@�&�#���
"����0/(������&,�
 82/�/�&�
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�&&������
.����@�&�#���
"����0/(������&,�
 82/.',�94����$%��&��

�&&������
#
���
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* * ����3(���#�2��
���*������*�
1��
�: 

���3(�����*�
1��
�: �,�/����3�����
1
� ��/�

-. �������67� ��!��5�67��������	�8�9���� 3

/. �������� In-training exam -q

0 �����!�(	�_���J	���	�����'( EPA0. �����!�(�_���J������'( EPA -q

2. �����!�(	�����J	���	�����!
����+��

� 	 � � 2q    2.- ��!�(	���7��
��7�

    2./ ��!�(	���7����%'(���=>����(��!#7����

2q

/3

3 ����%���� ����	#�L� ��!���'	
�7��(�����3. �������� ����#�L ��!���'
7��(���� 3

4. ����"���%'(�	
���('	8������!�'�(����	�8�� 3

����������+,��8�9��< : �%�����7�! ^q

�����0,�
��2�����+�,",��'�C�
��& 

( fl d db k)(Reflection and Feedback)

� ��
��7���|���������#�7���!
�������!�����	���!��"��(���}������ 

�!'%�� ��!������~
�	9�����J	���	�����!
����+���!'�� ��!�����
������J�������!
�����

� �#�7���!
��������!�(	���
��7���������=>����( ��?���!
�������+��

� � �� � � % � / �9 % �< ( + )� ��!8�(�#�7��!
���� �7����7 / ������ (��� 4 ����)

� ��������'����#�7���!
�������%'(��!8�(�%'75��75�����

    �����+�� ��!�%'(��?���!���(����%��B
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���� 1 ���� 2

������3(�����2������0/(������&,�
��"���/���#�(

�:�������� <I7<�������� <I7< 
1.  �������67�

1.1  GPA  

1 2 �����'(��7'	8�5��75�����    1.2  �����'(��7'8�5�75����

    1.3  �����_�K������K

    1.4  ����� NT  

2. �!�����(_�K��2.  �!����(_�K�

3.  ������������������	��
 (Situational Adjudgment Test)

4. Recommendation Letter
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How to find the BEST FIT not the BEST ONE
� � ( �������������2������0/(#���������5
�

4�0/���     �5.��.
	���!_� �����'� ���8%'7�L	�����6

=Y�7���#7���(��K7� �)��������	�#�$���	��5����� 

4�
 �4� '������� �6, -3 (	)��7� /34/ �'�� � qq – -4 qq �4
 �4� '����� � -3 ()���7� /34/ �'�� �.qq -4.qq �. 

�5�
0)*  ������7�7 8�9� -/A �����5�6�'8'�$��

� �.���2���
�
���
- �7%�!'%��"�9�������
����������� ��!��7��������!�(	��������(�����(���@��-. �7��!'��"�������
��������� ��!��7��������!�(��������(����(���@��

������������_�#�)����=>����(

/ �����!�(	� 04o ��5�/. �����!�(� 04o ��5� 

• ��!�(	������ ��	,(�8���9���%��+�� (����( /34/

,• ��!�(	���7��
��7� �8���!�(	��7%���%���+,����%������?������!�(	���(�(��)�!

• ��!�(	��#+,���#�7� ��	,(�8���9���%��+�� (����( /34/

• ��!�(	���7#7���� ��	,(�8���9���%��+�� (����( /34/

• ��!�(	���
��7���7��������=>����( ��9���%��+������( /34- ��!#�$������������!�(���
��7��7�������=����(  �������������( /34- ��!#$�����������

��!�(	��7%���%���+,��

����
2������
��"���/���#�( 4�
0)* ;7 ������� <I7<
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� 8 ,������� 8������",���
��
�
�������

� �!7!�'�������
�����������

� �����������	�(6
���'�(�� ��!�����7%������� Electronic files� �

8����

� ��?��������������'� ������� ��!#�$����_�#���=>����(���67	,�"*9�����������������'� ������� ��!#$�����_�#���=����(��7�"�

� �!�������67�������"�����������!��5�67��������	�8�9���� ��"�'	�7�5�����

����#�7���	�	���7�A#�!��7'	8��%'����� (6�%'�8%'7�����
�������������(���������#�7������7�A#�!��7'8��'����� (�'�8'7�����
�����������(����

(���@��"�� WFME

, �"���
��
� 

� 
����(6�!��#6,��697���7��"�'	8��6,�%�������!�(	�����������'

� � � � 6 �% � 	 � � � 5 � �5* % % +, �, *� 
��(�!�������(�'�(����
��7����#�75����5�K��7����������!�')�

�.
�����	
�

� #�$�����
�����=>����( 
������������	������������!�(	�

WFME

� �����������(�����!�(	��������(������6,�������'����!�(	����������(����� �(�������(�����������'��� �(�

� 
������������������� Electronic files

,� ���"����#�%��(�#�$�� �������� �7%���%���+,��
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Th kThank you

67



 

 

 

 

 

 

การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  

โดย อ.นพ.นฤชา โกมลสุรเดช 
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ผลงานพฒันาและประกนัคณุภาพงาน
ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครวัและเวชศาสตรป้์องกนั

หลกัสตูรฝึกอบรม
แพทยใ์ช้ทนุแพทยป์ระจาํบา้น

• สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (family medicine) 

• สาขาอาชีวเวชศาสตร์ (occupational medicine)
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สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั
FAMILY MEDICINE

โครงสร้างหลกัสูตรปี
ท่ี
1

FM 
1 เดือน
(WSH I)

อายรุศาสตร์ 3 เดือน สตูิ‐นรีเวช 
2 เดือน

ER 
1 เดือน

ศลัยกรรม และออร์โธปิดิกส์ 
3 เดือน

กมุารฯ 
2 เดือน

E
V
A
L
U
A
T
E
&
F
E
E
D
B
A
C
K

มีการจดั FM half day activity 1 ครัง้ตอ่เดือนตลอดปี

ปี
ท่ี
2

FM 
4 เดือน 2 สปัดาห์

WSH II
มิ.ย.

สปัดาห์ท่ี
4 

(7 วนั)

Clinical Rotation / Experience  7 เดือน
(จกัษุวิทยา 3 สปัดาห์,โสต ศอ นาสกิ 3 สปัดาห์, ตจ

วิทยา 1 เดือน ,
เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู1 เดือน จิตวิทยาและจิตเวช 1 เดือน 

วิสญัญี 1 เดือน  และรังสีวิทยา 3 สปัดาห์)

มีการจดั FM half day activity 3 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ตลอดปี

มีการจดั FM half day activity 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์
ตลอดปี

ปี
ท่ี
3

FM
(รวม WSH III  ส.ค. 10 วนั) 

ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน

ประชมุ
วิชาการ  
ประจําปี
วิทยาลยั
5 วนั 

(ชว่งพ.ย.-
ม.ค.)

Elective ไมเ่กิน 6 เดือน 

มีการจดั FM half day activity 3 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ตลอดปี

มีการจดั FM half day activity 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์
ตลอดปี
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อาจารยผ์ ูส้อน
ลาํดบั ชื่อ สกุล

1 ผศ.นพ .กฤษณะ สุวรรณภมูิ

2 อ .พญ.ธนิษฐา ศริิรักษ์

3 อ .นพ .พชิญานนท์ งามเฉลียว

4 อ .พญ.ธารทพิย์ แสงสุวรรณ์

5 อ .นพ .นฤชา โกมลสุรเดช

6 อ .พญ.ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์

7 อ .นพ .ปัญญา จาํรูญเกียรตกิุล

8 อ .พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ

9 อ .นพ .ปณิธาน วัจนาคมกุล

10 อ .พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง

11 อ .นพ .ศุภกร ศรีแผ้ว

12 อ .นพ .ชนนท์ กองกมล

13 อ .ดร .ณภคัวรรต บวัทอง 

14 อ .ดร .นพ .พลเทพ วจิติรคุณากร

การดาํเนินการตามเกณฑ ์WFME

แผนการดาํเนินการ ต.ค.
60

พ .ย.
60

ธ .ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ .
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

..... ม.ค.
62

‐ แบ่งหวัข้อเข ียน 
SAR

‐ เข ียน มคว.2

‐ รวบรวมหลักฐาน
‐ ส่งแพทยสภา *

‐ รับการตรวจ
ประเมนิ

**

รอผล *
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ผลการดาํเนินการ
ประเมิน ณ วนัที่ 8-9 มีนาคม 2561

คะแนนหวัข้อ  SAR 

Met :

• หวัข้อ B = 125 ข้อ

• หวัข้อ Q  = 46 ข้อ

Partially met

• หวัข้อ B = 25 ข้อ

• หวัข้อ Q = 17 ข้อ

Not Met

• หวัข้อ B = 11 ข้อ

• หวัข้อ Q = 31 ข้อ

การดาํเนินการตามเกณฑ ์WFME
แผนการดาํเนินการ ต.ค.

60

พ .ย.
60

ธ .ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ .
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

..... ม.ค.
62

‐ แบ่งหวัข้อเข ียน 
SAR

‐ เข ียน มคว.2

‐ รวบรวมหลักฐาน
‐ ส่งแพทยสภา *

‐ รับการตรวจ
ประเมนิ

**

รอผล *

‐ วเิคราะห์ผลการ
ตรวจประเมนิ
‐ แก้ไข  SAR

‐ ส่ง SAR ฉบับแก้ไข *
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ผลการดาํเนินการ

ผลการประเมนิหลังแก้ไข  >>  ผ่าน ข้อ  B   100% (159 ข้อ)

ผ่าน ข้อ  Q  56.38% (53 ข้อ)

อปุสรรค โอกาสและข้อเสนอแนะ

• หลกัสตูร มคว.1 ของราชวิทยาลยัยงัไมส่มบรูณ์

>>  รอหลกัสตูรราชวิทยาลยัผ่านแพทยสภา และนํามาปรับแก้ 
มคว.2 ของสถาบนั

• ยงัไมมี่แบบประเมิน EPA 

>> รอราชวิทยาลยัจดัทํา และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบท
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อปุสรรค โอกาสและข้อเสนอแนะ

• ไม่ได้มีการจดัทํา table  of  specification  ข้อสอบอยา่งเป็น
รูปธรรม

>> ให้ อ.ผู้ออกข้อสอบแตล่ะรายวิชา จดัทํา table of spec. 
และนํามาพิจารณาในกรรมการหลงัปริญญาของภาคฯอีกครัง้

• บทบาทการมีส่วนร่วมของแพทย์ประจําบ้านในการจัดฝึกอบรมและ
พฒันาหลกัสตูรยงัมีไมม่าก

>>  กําหนดบทบาทให้มีตวัแทน พจบ. เป็นกรรมการฝึกอบรม 
และเปิดโอกาสให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรม ทัง้
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

แผนการพฒันาต่อไปในอนาคต

• ทบทวนหวัข้อ SAR ในข้อ B เพ่ือพฒันาการฝึกอบรมให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

• นําหวัข้อ SAR ในข้อ Q มาพิจารณาในท่ีประชมุสาขาวิชา เดือนละ 2 
ข้อ เพ่ือแก้ไขในจดุท่ียงับกพร่อง และนํามาปรับใช้ในการฝึกอบรม

• เป็นพ่ีเลีย้งให้กบัการจดัทําหลกัสตูรตามเกณฑ์ของ WFME  ในสาขา
อาชีวเวชศาสตร์
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การเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

โดย อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ 
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ .นพ .ปัณณวชิญ์   เบญจวลีย์มาศ

การดําเนินการจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์  WFME

• ตรวจประเมินแล้วเมื่อวันท่ี  8 – 9 ตุลาคม  2561

• ส่งเอกสารแก้ไขรายงานเม่ือเดือน มีนาคม 2562
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ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
Strength

1.หวัหนา้ภาควชิา ประธานและคณะกรรมการหลกัสูตรมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการฝึกอบรม โดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง

2.แผนการฝึกอบรมมีความครบถว้น ครอบคลุม ตอบสนองต่อพนัธกิจและผลลพัธ์

3.องคป์ระกอบดา้นผูรั้บการฝึกอบรม มีเกณฑก์ารรับและคดัเลือกเป็นขั้นตอนชดัเจน มีการสนบัสนุนและ
ใหค้าํปรึกษาผูรั้บการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ จดัใหมี้ตวัแทนผูรั้บการฝึกอบรมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร มีเง่ือนไขการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม

4.มีทรัพยากรการเรียนรู้ดา้นกายภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการเรียนรู้ในการฝึกอบรม การดูแล
ผูป่้วย การวจิยัและความเป็นนกัวชิาการทางการแพทยอ์ยา่งครอบคลุมและครบถว้น

5.มีศูนยฝึ์กทกัษะเสมือนจริงท่ีครบถว้นและทนัสมยั และมีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ
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ผลการประเมิน
Opportunity of improvement
ควรมีการประเมินหลกัสูตรท่ีครอบคลุมทั้งกลไกสาํหรับการกาํกบัดูแลและการประเมินหลกัสูตรให้
ครอบคลุมดา้นพนัธกิจ ผลลพัธ์ทางการศึกษา และการประเมินการวดัผล โดยควรไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจาก
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูรั้บการฝึกอบรม ผูใ้ชบ้ณัฑิต และวสิญัญีแพทยท่ี์สาํเร็จการฝึกอบรม นาํมาวเิคราะห์
สรุปผลเพื่อการพฒันาการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง

ควรนาํหลกัการดา้นแพทยศาสตร์ศึกษามาใชใ้นการบริหารจดัการหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 

ควรมีการประเมินความเท่ียง ความตรง และความยติุธรรมของวธีิการประเมินใหค้รอบคลุมทุกรูปแบบของ
การประเมิน

ควรมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งทนักาล จาํเพาะ สร้างสรรค ์และเป็นธรรมบน
พื้นฐานของผลการวดัและประเมินผล

ควรมีการประเมินอาจารยร์ายบุคคลในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการฝึกอบรมจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

จุดแข็ง
   - มีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สามารถ
      นําไปรายงานได้
    - ราชวิทยาลัยฯมีหลักสูตรกลาง
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ข้อเสนอแนะ

   -  ส่วนกลางควรรวบรวมเอกสารทีท่กุภาควิชาฯ ต้องใช้
      รายงานเหมือนกัน เช่น ทรัพยากรทางการศกึษา 
      สวัสดิการของแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน 
      การสนับสนุนอาจารย์ด้านต่าง ๆ โดยคณะฯ
   - ทุกการรายงานต้องมีหลักฐาน แสดงการกระทาํที่
      ต่อเนื่อง
   - เกณฑ์หลายๆอย่างยังไม่เป็นมาตรฐาน เช่น การตรวจ 
      CXR ของราชวิทยาลัยฯ
   - internal audit 
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การเสนอผลงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ  

โดย ผศ.นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง 

80



�������	�
������������
������������������� ���������!������������������

"#���� �$� ����!������#������ ��%������&���!�

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

WFME Framework
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เครื่องมือ/การดำเนินงานที่สำคัญในการตอบสนองต่อ 
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PROGRAM MONITORING AND PROGRAM EVALUATION
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B 7.1.1 Program Monitoring การกำกับติดตามการฝึกอบรม (Regular)

Input

PROCESS

B 7.1.2 การประเมินหลักสูตร 

Program Evaluation : CIPP 
(Annual/term)
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1) การประเมินบริบท (Context 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานของ

บัณฑิต (ผู้ใช้บัณฑิต)

ตัวอย่างผลการประเมิน (ผลผลิตการฝึกอบรม)
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และ
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การเสนอผลงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  

โดย ผศ.พญ.ศรันญา  วัฒนก าธรกุล 
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WFME การศกึษาหลังปริญญา

โดย ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา

What is WFME ?
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B 159 ข้อ , Q  90    ข้อ

การได้รับข้อมูล

 การประชมุคณะกรรมการอฝส.ราชวิทยาลยัสตูิ ฯ

 กันยายน  2560 ฟังบรรยายโดยอ.สมชาย สนุทรโลหะกลุ

 27 มถิุนายน  2561 ฟังบรรยายประสบการณ์การเตรียมการประเมิน WFME จากอาจารย์แพทย์ 

     ภาควิชาสตูิศาสตร์- นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล( รับการประเมินเม่ือ เมษายน 2561 ) 

     และการแนะแนวจากอฝส.ราชวิทยาลยัสตูิฯผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมิน WFME

  24-25 มกราคม 2562 ผู้สงัเกตการณ์การตรวจประเมินท่ีภาควิชาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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การดาํเนินการ
 ทบทวน  WFME ทัง้ 9 องค์ประกอบ

 - กาํหนดพนัธกจิการฝึกอบรมหลังปริญญาและ ผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พงึประสงค์

      - พจิารณาว่าเกณฑ์ใดท ี่หลักสูตรของภาควชิาไม่มีหรือต้องพฒันาปรับเปลี่ยนเพ ิ่มเตมิ

 นําเสนอในที่ประชุมหลังปริญญาของภาควชิาเพ ื่อพจิารณาและวางแผน

 นําเสนอในที่ประชุมภาควชิาฯ

1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้แพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  ดํารงไว้ซึง่คณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบ ทศันคตแิละเจตคตท่ีิดีตอ่ผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงานและองค์กร

2. ผลติแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยมีความรู้อยา่งครอบคลมุและลกึซึง้ทางด้านสตูศิาสตร์และนรีเวชวิทยา
และมีทกัษะทางหตัถการท่ีดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลยัสตูนิรีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

3. ผลติแพทย์ท่ีมีความสามารถและวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา และให้การดแูลสขุภาพของสตรีทัง้ใน
วยัก่อนเจริญพนัธุ์ วยัเจริญพนัธุ์ และวยัหมดประจําเดือน ได้อยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความปลอดภยั
ของผู้ ป่วย 

4. ให้แพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตระหนกัถงึปัญหาสขุภาพของสตรีท่ีสําคญัและเป็นปัญหาหลกัในระดบั
ชมุชน สงัคมโดยเฉพาะภาคใต้และพฒันาสง่เสริมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีศกัยภาพในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมกบับริบทของสงัคมและระบบบริการสขุภาพ

พนัธกจิของการฝึกอบรม 
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5. สง่เสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การสาธารณสขุและระบบบริการ

    สขุภาพตัง้แตร่ะดบัโรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย์ระดบัเขตและระดบัประเทศ รวมทัง้

    กระบวนการคณุภาพโดยคํานงึถงึความคุ้มคา่คุ้มทนุ

6. ยกระดบัการฝึกอบรมให้เข้าสูร่ะดบันานาชาติ

7. พฒันาความสามารถในการทําวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้วิจยัท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานได้รับการ 

   ยอมรับระดบันานาชาต ิ

8. พฒันาให้แพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะในการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

9. พฒันาให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและการปฏิบตังิานแบบ

    สหวิชาชีพ

10. พฒันาให้มีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท ี่พงึประสงค์ (Intended learning outcome)

1. การดูแลสุขภาพสตรี (women’s health)
มีทกัษะในการดแูลด้านสตูศิาสตร์ตัง้แตร่ะยะก่อนตัง้ครรภ์ ขณะตัง้ครรภ์ ขณะคลอดและหลงัคลอด
มีทกัษะในการดแูลด้านนรีเวชวิทยาตัง้แตร่ะยะก่อนวยัเจริญพนัธ์, วยัเจริญพนัธุ์, และวยัหมดระดู

2. ความรู้ และทกัษะทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)
       เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพสตรี

 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาสตูศิาสตร์และนรีเวชวิทยา

3. การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง (Learning and improvement)
          มีการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ(practice-based) ความคดิสร้างสรรค์  ตามหลกัวิทยาศาสตร์

ในการสร้างความรู้ใหมแ่ละพฒันาระบบบริการสขุภาพ
          ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้
          วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์          

เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท ี่พงึประสงค์ (Intended learning outcome)
4. ทกัษะปฏสิัมพ ันธ์  และการสื่อสาร  (Interpersonal and Communication Skills)

 นําเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ให้แพทย์นกัศกึษาแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์
 สื่อสารให้ข้อมลูแก่ญาต ิและผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ โดยเคารพการตดัสนิใจและศกัดิศ์รีของ

ความเป็นมนษุย์
 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ทํางานกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสทิธิภาพ
 เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบคุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางสตูศิาสตร์และนรีเวชวิทยา

5. ความเป็นนักวชิาชีพ  (Professionalism)
       มีคณุธรรม จริยธรรมและเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และชมุชน 

 มีทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค (Non-technical skills)
 มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

(continuous professional development)
 มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย
 คํานงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท ี่พงึประสงค์ (Intended learning outcome)
6. การปฏบิัตงิานภายใต้ระบบ (System-based practice)
          มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ
          มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย โดยสามารถอธิบายกระบวนการคณุภาพ

และความปลอดภยัทางสตูศิาสตร์และนรีเวชวิทยา
          ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดแูลรักษา

ผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจดัการสถานการณ์
วิกฤตทางสตูศิาสตร์และนรีเวชวิทยาได้

          สามารถบนัทกึเวชระเบียนได้อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง
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                                  แผนงาน

ปรับเปลี่ยน/เพ ิ่มเตมิการฝึกอบรม

ร่างหลักสูตร

เตรียมรายงาน WFME

ทบทวนเกณฑ์    
     WFME

การเตรียมรายงาน  WFME
  อาจารย์แพทย์

องค์ประกอบ 1-3
หลักสูตร  & คู่มือปฏบิัตงิาน องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 5, Organization profile

องค์ประกอบ 6, ข้อมูล ก และ ข มิต  ิ7-9
   ตรวจสอบและแก้ไข
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การเตรียมรายงาน WFME
                                 เจ้าหน้าท ี่ฝ่ายวชิาการ

หลักฐานองค์ประกอบ 1-5
     พี่ศริ ิร ัตน์

หลักฐานองค์ประกอบ 6-9
        คุณจนัทมิา

การจดัทาํหลักสูตร
               อ้างองิจากหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยสูตฯิ ที่ผ่านการรับรองโดยแพทยสภา

                                                    ( มีนาคม 2561)

                       พจิารณาจากเกณฑ์ในองค์ประกอบแต่ละด้านของ WFME

                                   ประชุมหลังปริญญาภาควิชาและประชุมภาค            

                                การประเมนิหลักสูตรโดยอาจารย์ พชท.และ พจบ.

                                                  

                                             หลักสูตร  (ร่าง)
                                  

                            ประชุมพจิารณาปรับปรุงหลักสูตร  15 มีนาคม 2562
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กรรมการประเมนิ   16-17 พฤษภาคม 2562
             คณะกรรมการตรวจประเมินหลัก

1. อ .นพ .นันทศักดิ์ โชตวนิช        ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ .เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข      กรรมการ
3. รศ.นพ .อรรถพล ใจชื่น  กรรมการ /เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินสมทบ

1. รศ.พญ.ธนัยารัตน์ วงศ์วนานรัุกษ์
2. รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
3. รศ.พญ.อาบอรุณ เลศิขจรสขุ
4. ผศ.ดร.พญ.มลวิลัย์ ออฟวูงศ์
5. พ.อ.กฤษฏา ศรีธนภคัรางกรู

16/5/62  08.30-14.00 น.
ภาควชิานําเสนอและกรรมการประเมนิ
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16/5/62 14.00-16.00 น .
สัมภาษณ์และตรวจแฟ้มเวชระเบยีน

17/5/62
9.00-11.00 น.
ตรวจเยี่ยม
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17/5/62 11.00 น.- 12.00 น.
สรุปผลการประเมนิ
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สรุปการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านตามกรอบมาตรฐาน  WFME
สาขาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา  

Decision Rating
Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6 Area7 Area8 Area9

B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Met 21 6 32 9 12 5 20 8 8 9 16 10 19 4 10 4 3 12

Partially Met 4 1 3 0 0 0 3 3 0 0 3 5 2 3 2 5 0 0 
Not Met 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

                   

เกณฑก์ารผา่นชอ่ง "B" มาตรฐานขัน้พ้ืนฐาน ในองคป์ระกอบมิติท่ี 1-9  รวมทัง้หมด 159                                                            

                                                    

                                                      รวม 141        ร้อยละ 88.67 

17

1

จุดเด่น
 อาจารย์แพทย์มีความมุง่มัน่ตัง้ใจทํางาน

 ประชมุภาคฯ เดือนละ 2 ครัง้ ทําให้พฒันาการด้านตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว

 อาจารย์มีความสามคัคี  รักใคร่กลมเกลียว

 ดแูล พชท.และ พจบ. เหมือนลกู ให้ความใสใ่จดแูลอยา่งทัว่ถงึ

 มีการทํางานระบบเป็นสาย  ทําให้ดแูลแพทย์ได้อยา่งตอ่เน่ือง

 มีการประเมินผลท่ีเป็นระบบ  ครอบคลมุ มีประสทิธิภาพ

 ทรัพยากรการเรียนรู้มีมากเกินพอ

 มีงบประมาณสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ  ทัง้ด้านการพฒันาอาจารย์และการทําวิจยั

 ลกัษณะทางกายภาพเหมาะสมกบัการฝึกอบรม
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ปรับปรุง

 อาจารย์ยงัไมเ่ข้าใจบริบทเร่ือง WFME

 ควรให้ผู้บริหารระดบัคณะมีสว่นร่วมในหลกัสตูรมากขึน้

 การกําหนดทิศทางด้านงบประมาณของภาควิชายงัไมช่ดัเจน

 ภาระงานบริการคอ่นข้างมาก ทําให้ พชท.และ พจบ.ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

 ควรใช้ประโยชน์จาก Simulation center มากกวา่นี ้เชน่ กําหนดเป็นตารางประจํา

 การจดัสรรพืน้ท่ีห้องตรวจผู้ ป่วยนอกนรีเวชให้เหมาะสม

WFME Related Benefits

 รับทราบจุดเด่นและจุดท ี่ต้องพฒันาของภาควชิาและหลักสูตรการฝึกอบรมหลังปริญญา

 ทาํให้มีการบริหารงานและดาํเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งข ึน้

 เป็นโอกาสอันดใีนการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรรวมท ัง้เวบ็ไซต์ภาควชิาให้ทนัสมัย

111



Other Benefits

Other Benefits
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อุปสรรค                                               

 อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอ ียดเกี่ยวกับ WFME มาก่อน

 อาจารย์ท ี่ร ับผิดชอบเป็นหลัก มีเวลาจาํกัดในการนัดพบพดูคุยเนื่องจากมีภาระงานหลายด้าน

 มีความไม่แน่ใจในหรือสับสนในความหมายและหลักฐานของเกณฑ์ WFME บางข้อ

 การหาข้อมูลหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะ บางครัง้ไม่ได้ข้อมูล ข้อมูลไม่ตรงกับท ี่
ต้องการหรือใช้เวลาในการตดิต่อเพ ื่อให้ได้ข้อมูล

 ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากหลังปริญญาของคณะไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ WFME

ข้อเสนอแนะ

 หน่วยงานหลังปริญญาของคณะฯ  ควรมีการเตรียมข้อมูลส่วนกลางให้เป็นหมวดหมู่

    ตามเกณฑ์ หรือระบุให้ช ัดเจนว่าควรขอข้อมูลจากหน่วยงานใด 

 เรื่ องหรือข้อมูลข่าวสารท ี่สาํคัญที่ต้องให้ทกุภาควิชาทาํความเข้าใจให้ตรงกัน อาจจาํเป็นต้องแจ้ง

  ที่ภาควิชาโดยตรง

 การปรับปรุงหลักสูตรโดยภาควิชาในแต่ละปีควรจะต้องดาํเนินการแจ้งให้ทางหลังปริญญาของคณะรับทราบ 
เพ ื่อให้ข้อคดิเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ ิ่มเตมิ

 คณะควรมีการจดักิจกรรมให้ความรู้ ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าท ี่

     ฝ่ายวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ

 มีการจดัสรรงบประมาณการศึกษาจากคณะให้แก่ท ุกภาควิชาพร้อมระบุหลักการและกฏเกณฑ์การใช้
งบประมาณ
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แผนการพฒันา

 ปรับระบบงานบริการเพ ื่อรองรับท ัง้การดแูลรักษาผู้ ป่วย การเรียนการสอนและวจิยั

 การพฒันาการสอนและสอบทกัษะทางคลินิกโดยอาศัยประโยชน์จาก Simulation center ให้มากข ึน้

 ปรับปรุงพ ืน้ท ี่คลิน ิกฝากครรภ์และ คลินิกนรีเวชให้เหมาะสมกับงานบริการและการเรียนการสอน

 พฒันาอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าท ี่ฝ่ายวชิาการทางด้านแพทยศาสตรศกึษาและให้มีการทาํงาน
เป็นทมีอย่างเป็นระบบ

 พฒันาระบบการจดัเกบ็หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ของภาควชิา

                                 AFTER
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วสิัยทศัน์ (Vision)
เป็นภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยาเพ ื่อสังคมไทยที่เป็นเลศิระดบัสากล
 
พนัธกจิ (Mission)
- ผลิตและพัฒนาแพทย์ท ี่มีความรู้ ความชาํนาญด้านสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยาที่มีคุณภาพ  

  คุณธรรม และจริยธรรม

- ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัยของสตรีท ี่เป็นเลศิในระดับสูงกว่าตตยิภมูิ 

- สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาต  ิและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

- ให้บริการวชิาการ  และเชื่อมโยงเครือข่ายทางสาธารณสุข  เพ ื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ป่วย ชุมชนและสังคม
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การเสนอผลงานภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

โดย ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร 
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การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรม
    ของแผนงานฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

12/23/2019 --

ราชวทิยาลัยประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านที่แพทยสภา
กาํหนด  ทกุ 5ปี 
หลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนมุติัและวฒิุบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒

117



ตามกรอบมาตรฐานเวชบณัฑติศึกษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศกึษาโลก ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality 
Improvement: the 2015 Revision)

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒคิวามรู้ความชาํนาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑”

สถาบนัรายงานผล
การดําเนินการของ

หลกัสตูร

• แบบรายงาน เกณฑ์
มาตรฐานการฝึกอบรม
ความรู้ความชาํนาญใน
การประกอบวชิาชีพเวช
กรรม

• มคว.๓

ดําเนินการจดัการ
เรียนการสอนตาม

กลยทุธ์การ
ฝึกอบรม

สถาบนั

• แต่งตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลักสูตร/
แผนงานฝึกอบรม 

• พฒันาหลักสูตร/
แผนงานฝึกอบรมของ
สถาบนัตามมคว.๑  
รายงานราชวทิยาลัย

• มคว. ๒

ราชวิทยาลยั

• พฒันา มาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชาํนาญใน
การประกอบวชิาชีพเวช
กรรมของสาขา

• มคว.๑

สถาบนัทีต่อ้งเขา้รบัการประเมนิ ไดแ้ก่
สถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ, สถาบนัร่วม, สถาบนัท่ีให้การฝึกอบรมแพทย์ปฎิบตังิานเพ่ือการสอบวฒิุบตัรฯ 

ขัน้ตอนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและคณุภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน พศ.2561
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เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว.๓)
มี ๙ องค์ประกอบ ได้แก่
• องค์ประกอบท่ี ๑ พนัธกิจและผลลพัธ์
• องค์ประกอบท่ี ๒ แผนงานฝึกอบรม
• องค์ประกอบท่ี ๓ การประเมินผลผู้ รับการฝึกอบรม
• องค์ประกอบท่ี ๔ ผู้ รับการฝึกอบรม
• องค์ประกอบท่ี ๕ อาจารย์/ผู้ให้การฝึกอบรม
• องค์ประกอบท่ี ๖ ทรัพยากรการฝึกอบรม
• องค์ประกอบท่ี ๗ การประเมินหลกัสตูร
• องค์ประกอบท่ี ๘ ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจจดัการ
• องค์ประกอบท่ี ๙ การพฒันาคณุภาพตอ่เน่ือง

เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว.๓)
• “ข้อมาตรฐาน” หมายถงึ ข้อกําหนดมาตรฐานพืน้ฐานท่ีต้องบรรลุโดยแผนงานฝึกอบรมของสถาบนั
ฝึกอบรมทกุแหง่ (B 161 ข้อ)
• “ข้อพฒันาคุณภาพ” หมายถงึ ข้อกําหนดเพื่อการพฒันาคุณภาพการฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบั
   ฉนัทามติจากนานาประเทศวา่เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุสําหรับแผนงานฝึกอบรม (Q 94 ข้อ)
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เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว.๓)
9องค์ประกอบ ประกอบดว้ยขอ้ย่อย
• “ข้อมาตรฐาน” หมายถงึ ข้อกําหนดมาตรฐานพืน้ฐานท่ีต้องบรรลุโดยแผนงานฝึกอบรมของสถาบนั
ฝึกอบรมทกุแหง่ (B 161 ข้อ)
• “ข้อพฒันาคุณภาพ” หมายถงึ ข้อกําหนดเพื่อการพฒันาคุณภาพการฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบั
   ฉนัทามติจากนานาประเทศวา่เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุสําหรับแผนงานฝึกอบรม (Q 94 ข้อ)

ผลการประเมนิข้อมาตรฐานแบง่เป็น 3 ระดบั
ก) ผา่น
ข) ไมผ่า่น
ค) ยงัไมรั่บรอง (อยูร่ะหวา่งการพฒันา)

ผลการประเมินข้อพัฒนาคุณภาพ แบง่เป็น 3 ระดบั
ระดบัดีเย่ียม (Excellent)  ได้ “Q” เกิน 75 %  ( 68 ข้อยอ่ยขึน้ไป)
ระดบัดีมาก (Very good) ได้ “Q” เกิน 50 % ( 45 ข้อยอ่ยขึน้ไป)
ระดบัดี (Good)                 ได้ “Q” เกิน 25 % ( 23 ข้อยอ่ยขึน้ไป)

กรรมการตรวจประเมินสถาบนัตามกําหนดการ                     
(เร่ิม กค.61  วนัสดุท้ายของการตรวจประเมิน 30 มิย. 62)

ราชวิทยาลยัแจ้งผลการประเมิน (ขัน้ต้น) เป็นทางการให้สถาบนั

สถาบนัสง่ข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้รับรองให้คณะกรรมการหลกัภายใน 1 ปี
หลงัวนัประเมิน (วนัสดุท้าย 30 มิย. 63)

กรรมการหลกัให้ความเหน็ผลการประเมินขัน้สดุท้าย                        
สง่ราชวิทยาลยั

ราชวิทยาลยัสง่ผลการประเมินให้แพทยสภา และแพทยสภาแจ้งผล
การประเมินเป็นทางการให้สถาบนั (อายกุารรับรองถงึ 30 มิย. 66)
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การดําเนินการของฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา
มิ.ย. 60 “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินคณุภาพการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านตามเกณฑ์ WFME” ผศ.นพ.สมชาย สนุทรโลหะนะกลู 

มี.ค. 61 ประชมุผู้ เก่ียวข้องเพ่ิมเตมิและวางแผนสําหรับภาคอ่ืนๆ 

พ.ค. 61 อบรมการเขียน EPA โดย รศ.นพ. อานภุาพ เลขะกลุ

การดําเนินการของฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา
ตัง้คกก.จดัทําหลกัสตูรทางด้านการศกึษาหลงัปริญญา โดยมี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเขตสขุภาพท่ี 11และ12 ร่วมด้วย

แตง่ตัง้คกก.กลางเพ่ือประเมินหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทางภายในคณะ

Google Drive รวบรวมข้อมลูประกอบการเขียนรายงาน SAR
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ผา่นการประเมิน

• ออร์โธปิดิกส์
• เวชศาสตร์ครอบครัว

ยงัไมรั่บรอง

• จกัษุวิทยา
• วิสญัญีวิทยา
• จิตเวชศาสตร์
• รังสีวิทยา
• โสตศอนาสิกวิทยา
• เวชศาสตร์ฉกุเฉิน
• กมุารเวชศาสตร์
• สติูศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รอการประเมิน

• สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู    20 
มิ.ย.2562

• ศลัยศาสตร์                   16 
ส.ค. 2562

• อายรุศาสตร์
• พยาธิวิทยา

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่1 
พนัธกจิและผลลัพธ์

B 1.1.3 พนัธกจิต้องคํานงึถงึความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม

B 1.1.12 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่สามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการ
ทาํงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสขุภาพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้อยา่ง
สมดลุ
B 1.3.5กาํหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พงึประสงค์โดยคํานงึถงึ ความต้องการ
ด้านสขุภาพของชมุชน ความต้องการของระบบสขุภาพ และความรับผิดชอบด้าน
อ่ืนๆ ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง
B 1.4.1 ระบุพนัธกจิและกาํหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พงึประสงค์ของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่2
แผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

B 2.4.5 เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์กับการ
ตอบสนองของระบบสุขภาพระดบัท้องถิ่น ระดบัภมูภิาค และระดบัชาต ิตอ่
ความจําเป็นด้านสขุภาพของประชาชน 

B 2.5.2 มีตวัแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
ในการวางแผนการฝึกอบรม

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 3 
การประเมนิผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

B 3.1.5 บอกเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืน รวมถงึจาํนวน
ครัง้ที่อนุญาตให้สอบแก้ตวั

B 3.1.6 ประเมินผลและอ้างองิ ค่าความเที่ยง ความตรง และความยุตธิรรม
ของวธีิการประเมนิ

B 3.2.1 ใช้หลกัการ วิธีการ และการปฏิบตัิในการประเมนิที่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ทางการศกึษาที่พงึประสงค์และรูปแบบการสอน อยา่งชดัเจน 
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 4
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

B 4.3.6การสนบัสนนุและให้คําปรึกษาผู้ เข้ารับการฝึกอบรม แนะแนวด้าน
วชิาชีพและการวางแผนในอนาคต

การมีตวัแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบทบาทการมีสว่นร่วมอยา่งเหมาะสม
ใน
B 4.4.1 การกาํหนดพนัธกจิและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีมุง่หมายไว้ 

B 4.4.2 การออกแบบแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
4ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

การมีตวัแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบทบาทการมีสว่นร่วมอยา่งเหมาะสมใน

B 4.4.3 การวางแผนเงื่อนไขการปฏบิตังิานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.4.4 การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

B 4.4.5 การบริหารจดัการแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 6
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

B 6.3.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้เป็นสว่นหนึง่ของการ
ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม

B 6.7.2  จดัให้มีระบบการโอนผลการฝึกอบรมตามข้อ B 6.7.1 ( การ
แลกเปลี่ยนทางการศกึษา กบัสถาบนัฝึกอบรมทัง้ในและนอกประเทศ )

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่7
การประเมนิ
หลักสูตร 

B 7.1.1  กาํกับดแูลหลักสูตรเป็นประจํา 

B 7.1.2  มีกลไกสาํหรับการประเมนิหลักสูตรและนําไปใช้จริง 

หวัข้อที่ต้องแสดงในการประเมนิผล

B 7.1.3 พนัธกจิ ผลลัพธ์ทางการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ หลกัสตูรการฝึกอบรม 
การวดัและการประเมินผล สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศกึษา 
B 7.1.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ความต้องการของระบบสุขภาพ 
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 7
การประเมนิ
หลักสูตร 

หวัข้อที่ต้องแสดงในการประเมนิผล

B 7.1.5  ขัน้ตอนการดําเนินงานของหลกัสตูร 

B 7.1.7 พฒันาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 7.1.10 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่ ผลจากการประเมินการฝึกอบรม จะสง่ผลตอ่การ
พฒันาหลกัสตูร 

B 7.1.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัมีสว่นร่วมในการประเมินการฝึกอบรม 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่7
การประเมนิ
หลักสูตร 

B 7.3.1 ตดิตามความสามารถในการปฎบิตังิานของแพทย์ผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรมเป็นประจาํ 

B 7.3.2  แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบตัิงานของ
แพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจากนายจ้าง 

B 7.3.3  จดัให้มีและใช้กลไกในการประเมนิการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลู
เก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบตัิงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่9
การทบทวนและ
พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง

B 9.0.2   ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมูลอ้างองิ 

B 9.0.3  จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่1 
พนัธกจิและ
ผลลัพธ์ควร 
ส่งเสริมให้

Q 1.1.1 มีนวัตกรรมท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมมีความสามารถท่ีครอบคลมุและจําเพาะเจาะจงมากกวา่
ความสามารถขัน้พืน้ฐาน
Q 1.1.3  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพฒันาไปสูผู้่มีส่วนร่วมในการกาํหนด
ทศิทางระบบสุขภาพ

Q 1.2.1 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่มีความร่วมมือกับรัฐบาลและคู่ความร่วมมืออ่ืนๆ  
โดยคงความมีอสิระขององค์กรตนเองได้อย่างเหมาะสม

Q 1.4.1  กาํหนดพนัธกจิและผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูรบนพืน้ฐานของข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่2
แผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

Q 2.1.1 เพิ่มระดบัความรับผิดชอบด้วยตวัเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้มากขึน้ตามระดบัความรู้และทกัษะทางคลนิิกท่ีเพ่ิมขึน้

Q 2.2.2 ปรับปรุงเนือ้หาตามข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ที่มีการเปล่ียนแปลง 

Q 2.3.2 ปรับเนือ้หาตามการเปล่ียนแปลงและความจาํเป็นของระบบ
บริการสุขภาพ

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่2
แผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

ในการพจิารณาระยะเวลาของการฝึกอบรมสถาบนัควรพจิารณาถงึ

Q 2.4.1 ข้อกําหนดผลลพัธ์พืน้ฐานของแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีเก่ียวข้องกบั
สาขาวิชาท่ีจะฝึกอบรม

Q 2.4.2 บทบาทของผู้สําเร็จการฝึกอบรมเม่ือไปปฎิบตัิงานในภาคสขุภาพตา่งๆ

Q 2.4.3 ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการใช้ time‐based 

education
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
3 การประเมนิ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

Q 3.1.1 สง่เสริมให้มีผู้ประเมนิจากภายนอก

Q 3.1.2 ใช้วธีิการประเมนิใหม่ๆ ตามความเหมาะสม

Q 3.2.3 ใช้หลกัการ วิธีการ และการปฏิบตัิในการประเมินท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
แบบสหวชิาชีพ 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 4
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

มีการปรับเปล่ียนจาํนวนตาํแหน่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยคํานงึถงึ

Q 4.2.2 ข้อมลูท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัจาํนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบตัเิหมาะสม

Q 4.2.3 ข้อมลูท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัความต้องการในระดบัชาตแิละนานาชาติ

Q 4.2.4 ความต้องการแพทย์สาขาต่างๆ ที่มไิด้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ในทกุ
ภาคสว่นของระบบบริการสาธารณสขุ
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
4ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

Q 4.3.2 ควรให้ผู้แทน/ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Q 4.4.1 สนบัสนนุให้ผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ตดัสินใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกอบรมเงื่อนไข และกฎระเบยีบต่างๆ 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่5
อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม

Q 5.1.2  ดําเนินนโยบายด้านบคุลากร ให้รางวัล ผู้มีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม

Q 5.2.3 กําหนดอัตราส่วนระหว่างจาํนวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องต่อ
จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือทําให้เช่ือมัน่ได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการ
ดแูลและติดตามผลอยา่งใกล้ชิด
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
6ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

Q 6.6.1  ให้ความสําคญักบัการพฒันาความเช่ียวชาญในการประเมนิ
การศกึษาและการวจิยัทางแพทยศาสตรศกึษา

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่7
การประเมนิ
หลักสูตร 

Q 7.1.1 ทําให้กระบวนการและผลการประเมนิการฝึกอบรมโปร่งใสต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดบั

แจ้งผลการประเมินการฝึกอบรมเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบตัิงานของ
แพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองต่อไปนี ้

Q 7.3.1 การคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

Q 7.3.2 การวางแผนหลกัสตูร
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
7การประเมนิ
หลักสูตร 

Q 7.4.1  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเข้าถงึผลการประเมนิหลักสูตรและการฝึกอบรม

Q 7.4.2 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน เก่ียวกบั
ความสามารถในการปฎบิตังิานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม

Q 7.4.3 แสวงหาข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน เก่ียวกับการฝึกอบรม

Q 7.5.1 กําหนดและดําเนินการควบคุมคุณภาพของการฝึกอบรม สิง่อํานวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม รวมทัง้การตรวจเยี่ยม หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่8
ธรรมาภบิาลและ
การบริหารจดัการ

Q 8.1.2  หลักสูตรมีความเพยีงพอตอ่ความต้องการด้านสาธารณสขุของ
ประชากร 

มีการประเมนิความเป็นผู้นําและบริหารจดัการการฝึกอบรม ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ือให้บรรลตุาม

Q 8.2.1 พนัธกิจของหลกัสตูร 

Q 8.2.2  ผลลพัธ์ของหลกัสตูร 
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
8ธรรมาภบิาล
และการบริหาร
จดัการ

Q 8.3.1  ควรบริหารค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน พนัธะหน้าที่ด้านบริการของอาจารย์
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Q 8.3.2  ควรบริหารคา่ใช้จา่ยท่ีสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมของการฝึกอบรม 

Q 8.4.2 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่มีการบริหารจดัการที่ส่งผลให้เกดิการทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมคณุภาพ

Q 8.5.1 มีข้อกาํหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรองการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่9
การทบทวนและ
พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง

Q 9.0.1  มีกระบวนการทบทวนและพฒันาบนรากฐานของการศกึษาและ
วเิคราะห์แบบไปข้างหน้า โดยใช้ข้อมลูการประเมินภายในของสถาบนั และ
หลกัฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศกึษา 

Q 9.0.2 ทําให้เช่ือมัน่ได้วา่กระบวนการทบทวนและพฒันา และการปรับ
โครงสร้างจะทาํให้เกดิการปรับนโยบายและการปฏบิตัขิองหลักสูตรการศกึษา
แพทย์ระดบัหลงัปริญญา เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานในอดีต กิจกรรม
ปัจจบุนัและมมุมองอนาคต
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่
9การทบทวน
และพฒันา
อย่างต่อเน่ือง

ในกระบวนการทบทวนและพฒันา  สถาบันควรคาํนึงถงึประเดน็ตอ่ไปนี ้

Q 9.0.3 การปรับพนัธกจิและผลลัพธ์ทางการศกึษาท่ีพงึประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม ทัง้ด้านวิชาการ เศรษฐกิจสงัคม และ
วฒันธรรม
Q 9.0.4 การปรับผลลัพธ์ทางการศกึษาท่ีพงึประสงค์ของการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการที่จาํเป็นตามสภาพแวดล้อมที่แพทย์จะเข้าทาํงาน

Q 9.0.5 การปรับกระบวนการเรียนรู้ และวธีิการฝึกอบรม ท่ีทําให้เช่ือมัน่ได้วา่มี
ความเหมาะสมและตรงประเดน็

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่9
การทบทวนและ
พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง

ในกระบวนการทบทวนและพฒันา  สถาบนัควรคํานงึถงึประเดน็ตอ่ไปนี ้
Q 9.0.6 การปรับโครงสร้าง เนือ้หา และระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน  
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  การเปล่ียนแปลง
ของข้อมลูประชากรศาสตร์ สขุภาพและการเกิดโรคของประชากร  สภาวะด้าน
เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม  ทําให้เช่ือมัน่วา่ ได้ครอบคลุมความรู้ แนวคดิ และ
วธีิการที่ทนัสมัยและตรงประเดน็ และยกเลิกสิ่งที่ล้าสมัย

Q 9.0.7 การพฒันาหลักการและวธีิการประเมนิผล ท่ีสอดคล้องกบัผลลพัธ์
ทางการศกึษาท่ีพงึประสงค์และวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
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องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่9
การทบทวนและ
พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง

ในกระบวนการทบทวนและพฒันา  สถาบนัควรคํานงึถงึประเดน็ตอ่ไปนี ้

Q 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วธีิการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้
สอดคล้องกับความคาดหวงัและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการท่ี
จําเป็นด้านทรัพยากรบคุคล การเปลี่ยนแปลงในการศกึษาพืน้ฐานทางการแพทย์ 
และข้อกําหนดของหลกัสตูร

Q 9.0.9 การปรับนโยบายการพฒันาและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ให้การฝึกอบรม ให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม

องค์ประกอบทีไ่ม่ผ่าน
องค์ประกอบที่9
การทบทวนและ
พฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง

ในกระบวนการทบทวนและพฒันา  สถาบนัควรคํานงึถงึประเดน็ตอ่ไปนี ้

Q 9.0.10 การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการศกึษาให้ 
สอดคล้องกบัความจําเป็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมเชน่ จํานวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม จํานวนและคณุวฒุิของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม และหลกัวิชาการ
ทางการแพทย์และการศกึษาในปัจจบุนั เป็นต้น

Q 9.0.11 การปรับปรุงและพฒันากระบวนการ กาํกับดแูล และการประเมนิ
หลักสูตรให้ละเอียดและชดัเจน 

Q 9.0.12 การพฒันาโครงสร้างขององค์กร ธรรมาธิบาลและการบริหาร
จดัการ เพ่ือรับมือกบัสภาพแวดล้อม และความจําเป็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการ
ฝึกอบรมและปรับให้เกิดผลประโยชน์กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตา่งๆ
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

โดย รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี 
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WFME การศกึษาหลังปริญญา
ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉ ิน

ช่ือหลกัสตูร

• หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน

• Residency Training in Emergency Medicine

ราชวิทยาลยัท่ีกํากบัดแูล

• วิทยาลยัแพทย์ฉกุเฉินแหง่ประเทศไทย (วฉท.)
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การดาํเนินการจดัทาํหลักสูตร

มกราคม 2561
• กําหนดพนัธกิจและผลลพัธ์การฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์

พฤษภาคม 2561
• ประกาศหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี ๔ ปี ๒๕๖๑

กันยายน  2561
• วิทยาลยัฯ จดัอบรมการเขียนหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ และ SAR

พฤศจกิายน 2561
• สง่หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ และ SAR ไปยงัวิทยาลยัฯ

พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม

ผลติแพทย์ฉกุเฉินตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉินของแพทยสภา เข้าสูร่ะบบบริบาลสขุภาพของรัฐ 

ผลติแพทย์ฉกุเฉินท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการ มีความสามารถในการสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ซ่ือสตัย์ มีวินยั ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ยดึถือประโยชน์ของเพ่ือน

มนษุย์เป็นกิจท่ีหนึง่ สามารถประยกุต์องค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชน

บรูณาการความรู้เพ่ือการบริหารจดัการ การประสานงาน การติดตอ่สื่อสาร 
การลําเลียงผู้ ป่วย และการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยในระบบบริการสาธารณสขุโดยไมจํ่าเป็น
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ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝึกอบรม
อ้างอิงตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี ๔ ปี ๒๕๖๑ 

สมรรถนะที่ ๑ การบริบาลผู้ ป่วย (Patient Care)

สมรรถนะที่ ๒ ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฉกุเฉินและทกัษะ
หตัถการเวชกรรม (Medical Knowledge)

สมรรถนะที่ ๓ ทกัษะระหวา่งบคุคล และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills)

สมรรถนะที่ ๔ การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบตัิ (Practice-based learning and 
improvement)

สมรรถนะที่ ๕ ความสามารถในการทํางานตามหลกัวิชาชีพนิยม  (Professionalism)

สมรรถนะที่ ๖ การทําเวชปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัระบบสขุภาพ (System-based practice)

ศักยภาพการฝึกอบรม

• ภาควิชาฯ ปฏิบตัิตามหลกัสตูรของวิทยาลยัแพทย์ฉกุเฉินแหง่ประเทศไทย ซึง่
กําหนดสดัสว่นศกัยภาพการฝึกอบรม ตอ่จํานวนอาจารย์ จํานวนผู้ ป่วย และ
จํานวนหตัถการ
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การจดัการฝึกอบรม/หลักสูตร

การสอนทฤษฎีและ workshop

กจิกรรมวชิาการ

การปฏบิตังิาน

การจดัการฝึกอบรม/หลักสูตร

การสอนทฤษฎีและ workshop
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การจดัการฝึกอบรม/หลักสูตร

กิจกรรมวิชาการ

การจดัการฝึกอบรม/หลักสูตร

การปฏิบตัิงาน
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การวัดและประเมนิผล

• แบบประเมิน EPA, DOPS, สอบ short assay, การสอบ intraining โดย อฝส.วฉท.

การประเมินระหวา่งการเรียนการสอน (formative assessment) 

• เป็นการประเมินสรุปการเรียนรู้ในระดบัชัน้ปี
• การสอบปรนยั การสอบ OSCE และการประเมินความสามารถตาม milestone

การประเมินผลเพ่ือตดัสนิผลการเรียน (summative assessment) 

• ต้องเป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมครบตามท่ีหลกัสตูรกําหนด
• ผา่นการประเมินผลงานวิจยั
• การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบตัิ

การวดัและการประเมินผลเพ่ือสง่สอบวฒุิบตัรฯ

การดาํเนินการจดัทาํหลักสูตร

มถิุนายน  2561
• นําหลกัสตูรใหมม่าใช้ในการฝึกอบรมฯ

สิงหาคม 2561
• ตวัแทนแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมอภิปรายการใช้

หลกัสตูรฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ

กุมภาพนัธ์  2562
• จดัโครงการสมัมนาหลกัสตูรฯ

เมษายน  2562
• ตรวจประเมินสถาบนัการฝึกอบรมฯ
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การตรวจประเมินแผนการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มอ.  
ตามเกณฑ์ WFME 

วนัท่ี ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกรรมการหลกั
๑. พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บญุสริิ
๒. ผศ.นพ.บริบรูณ์ เชนธนากิจ 
๓. น.อ.นพ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร

ผลการตรวจประเมนิ

เกณฑ์การผา่นช่อง “ม” ข้อมาตรฐาน ในองค์ประกอบมิติท่ี 1-9 
รวมทัง้หมด 159 หวัข้อยอ่ย สถาบนั “ต้องมี” ทกุหวัข้อ

ผา่น 130 ข้อ (ร้อยละ 81.76)

เกณฑ์การผา่นช่อง “พ” ข้อพฒันาคุณภาพ  ในองค์ประกอบมิติท่ี 1-9 
รวมทัง้หมด 90 หวัข้อยอ่ย สถาบนั “ควรมี” ทกุหวัข้อ

ผา่น 42 ข้อ (ร้อยละ 46.67)
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ข้อมาตรฐานที่ประเมนิผ่านรายมติ ิ
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มติ  ิ1 พนัธกจิ

หลกัสตูร พนัธกิจ แผนการฝึกอบรม และผลสมัฤทธ์ิ แสดงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจน สามารถตอบสนองตอ่การปฏิบตัิงานในภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุเฉิน มอ. ได้ดี 

จดัทําพนัธกิจให้สมบรูณ์ มีการทบทวนเป็นระยะ และข้อมลูนําเข้า ต้องได้มาจากผู้
มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ท่ีเป็นหลกัและท่ีเป็นสว่นสนบัสนนุ เพ่ือมาจดัทําพนัธกิจและ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯ ในแตล่ะปี เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์คือวฒิุ
แพทย์ฉกุเฉินท่ีตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของหน่วยงานต้นสงักดั คณะแพทยฺศา
สตร์ มอ. จงึควรมีการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการทกุปี เพ่ือให้ได้ข้อมลูนําเข้า โดยเชิญ
ผู้ เข้าร่วมประชมุให้ครบทกุภาคสว่น เม่ือได้ผลสรุปจงึจดัทําหลกัสตูร เม่ือแล้วเสร็จมี
การเผยแพร่เนือ้หาของหลกัสตูรผา่นทางส่ือตา่งๆ ให้ทกุภาคสว่นได้รับทราบ

มาตรฐาน 23/25 พฒันา 5/7

มติ  ิ2 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม 

มาตรฐาน 34/35 พฒันา 5/10

มีหลกัสตูรและแผนการการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจท่ีตัง้ไว้และหลกัสตูรของ
ภาควิชาฯ (มคว. 2) เขียนได้ชดัเจนสอดคล้องกบัของ วฉท. (มคว. 1)

ควรจะรับข้อมลูความต้องการจากกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีต้องใช้
วฒิุแพทย์ฉกุเฉินจากการฝึกอบรมของภาควิชาฯ เพ่ือใช้ในการพฒันาหลกัสตูรใน
โอกาสตอ่ไป เชน่ หลกัสตูรการบริบาลผู้ ป่วยภาวะฉกุเฉินทางทะเล การบริบาล
ผู้ ป่วยฉกุเฉินในสถานการณ์ภยัพิบตัิ
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มติ  ิ3 การวัดและประเมนิผล

มาตรฐาน 11/12 พฒันา 4/6

กระบวนการวดัและประเมินผล มีผลลพัธ์ิให้เหน็เป็นรูปธรรม อาจารย์และแพทย์
ประจําบ้านฯ สามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการประเมินตามเกณฑ์ ท่ีหลกัสตูร
กําหนด 

กระบวนการพฒันาคณุภาพ ต้องการนําผลการวดัและประเมินผลในแตล่ะปีท่ีผา่น
มา มาทบทวนโดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัในแตล่ะปี วา่ตรงตามหลกัสตูรกําหนด
หรือไม ่หรือยงัไมส่มบรูณ์ เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

มติ  ิ4 ผู้ร ับการฝึกอบรม

มาตรฐาน 22/24 พฒันา 5/13

การคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านเป็นไปตามท่ีหลกัสตูรกําหนด  

แพทย์ประจําบ้านมีความสขุและความพงึพอใจในการฝึกอบรมฯ ทัง้ในด้านการ
ทํางาน คา่ตอบแทน และสวสัดิการตา่งๆ รวมถงึการเสนอข้อคดิเหน็ได้อยา่งเสรี

การรับแพทย์ใช้ทนุฯ แผน ข. ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับเป็นอาจารย์แพทย์เม่ือจบการ
ฝึกอบรม เกณฑ์การคดัเลือกควรจะมีข้อกําหนดท่ีมีความจําเพาะมากขึน้

การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในชัว่โมงและวนัท่ีกําหนดในระหวา่งสปัดาห์เป็นสิง่
สําคญัแตย่งัมีแพทย์ประจําบ้านบางคน ยงัคงต้องอยูป่ฏิบตัิงาน ทําให้ไมส่ามารถ
เข้ากิจกรรมวิชาการ จงึสมควรปรับแนวทางปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่ไป 
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มติ  ิ5 ผู้ให้การฝึกอบรม

มาตรฐาน 8/8 พฒันา 5/9

อาจารย์ทกุคนของภาควิชามีความเป็นอาจารย์สงู มีความมุง่มัน่ในการฝึกอบรม มี
การพฒันาองค์ความรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ยงัสามารถดํารงภารกิจด้านการ
บริบาลผู้ ป่วยฉกุเฉิน งานวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ และของ วฉท. และงาน
บริการสงัคม

ในการพฒันาคณุภาพการฝึกอบรมฯ สมควรมีจํานวนอาจารย์ท่ีเหมาะสมมากกวา่
นี ้และกําหนดแนวทางการพฒันาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ในสาขาตอ่ยอดให้ตรงกบั
ความต้องการของภาควิชาฯ ด้วย 

มีการประเมินผลงานความเป็นอาจารย์ และการให้รางวลั เพ่ือสร้างขวญัและ
กําลงัใจให้กบัอาจารย์ ทําให้สามารถธํารงรักษาอาจารย์ไว้ได้ 

มติ  ิ6 ทรัพยากรการฝึกอบรม

มาตรฐาน 16/19 พฒันา 16/16

มีทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่การฝึกอบรมครบทกุด้านและมากพอ สามารถทําให้
ภาควิชาฯ ขอเพ่ิมศกัยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้านได้อีก

ควรเพ่ิมศกัยภาพและพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุในเร่ืองแผนการศกึษาอบรม
และการเรียนรู้การตอ่เน่ือง ในสาขาทางแพทยศาสตร์ศกึษา และสาขาสนบัสนนุ
อ่ืนๆ
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มติ  ิ7 การประเมนิแผนงานฝึกอบรม

มาตรฐาน 7/21 พฒันา 1/8

มีการประเมินอยา่งเป็นระบบและเป็นทางการในรูปแบบของการประชมุระหวา่ง
ประธานหลกัสตูร อาจารย์ และผู้แทนแพทย์ประจําบ้าน 

การจดัทําโครงสร้างการบริหารหลกัสตูรให้ตรงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด กําหนดหน้าท่ี
ในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งสม่ําเสมอทกุเดือน 
โดยกําหนดวารระการประชมุให้สอดคล้องกบัการประเมินแผนงานฝึกอบรม 
สรุปผลจากการประชมุไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไข พฒันาการฝึกอบรม และนํา
ผลลพัธ์มาเสนอในท่ีประชมุ จดัเป็นวงล้อของการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

มติ  ิ8 การบริหารกจิการและธุรการ

มาตรฐาน 8/12 พฒันา 3/9

ผู้บริหารในระดบัคณะและในระดบัของทีมงานอาจารย์ภายในภาควิชา มีความ
มุง่มัน่ในการบริหารจดัการการศกึษาอบรม การพฒันาระบบการเรียนรู้ การสอน
และคา่ตอบแทนหรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆให้กบัแพทย์ประจําบ้านเพ่ือให้การศกึษาอบรม
มีประสทิธิภาพสงูสดุ

ควรมีการจดัทําแผนงานการใช้ทรัพยากรของทกุสว่นงานท่ีสนบัสนนุในด้านตา่งๆ ท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ชดัเจน ตามการเปล่ียนแปลงปรับปรุงของการบริหารงาน
ของนโยบายของผู้บริหารระดบัสงูของคณะ ท่ีจะเกิดขึน้จริงๆ 
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มติ  ิ9 การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐาน 0/3 พฒันา 0/12

มีการริเร่ิมในการพฒันาในแบบอยา่งไมเ่ป็นทางการ

ควรพฒันาอยา่งเป็นทางการในรูปแบบ WFME ของแพทยสภา 

อุปสรรค โอกาสพฒันา และข้อเสนอแนะ

การหารือกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องให้มากขึน้

เพ่ิมอตัลกัษณ์ของสถาบนัท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีภาคใต้ เชน่ หลกัสตูรการ
บริบาลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะฉกุเฉินทางทะเล การบริบาลผู้ ป่วยฉกุเฉินใน

สถานการณ์ภยัพิบตัิ

การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง ควรทําสม่ําเสมอ ตอ่เน่ือง พฒันาอยา่งเป็น
ทางการในรูปแบบ WFME ของแพทยสภา
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แผนพฒันาแผนการฝึกอบรม และ
การพฒันาหลักสูตร

สง่เอกสารเพ่ิมเติมให้ วฉท. พิจารณา
หลกัสตูรฯ ภายในเดือน กค. 2562

พฒันาหลกัสตูรเพิ่มเติมให้เข้ากบัอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั
• หลกัสตูร Disaster medicine 

fellowship 1 ปี
• หลกัสตูรเวชศาสตร์ใต้นํา้

พฒันาผู้ให้การฝึกอบรม 
• สาขาตอ่ยอดตามความต้องการ

ของภาควิชาฯ 
• สมรรถนะด้าน non-technical 

skills
• เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ให้

สอดคล้องกบั PSU-TPSF

ปรับแผนการฝึกอบรมในปีการศกึษา
ตอ่ไป ให้สอดคล้องกบัข้อมลูนําเข้าท่ี
ได้จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

WFME การศกึษาหลังปริญญา
ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉ ิน
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การเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์  

โดย รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย 
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Division of Internal Medicine: 
WFME Preparation

Rungsun Bhurayanontachai, MD 

Postgraduate section, Division of Internal Medicine, 

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

QA presentation 31 May 2019

Scope of presentation

• Timeline and preparation for WFME 
accreditation. 

• Current operational results 

• Threat and opportunity for improvement 

• Further plan
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สาขาวิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

Division of Internal Medicine,  

Faculty of Medicine, 

 Prince of Songkla University

Operational Profile

วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้นำระดับประเทศด้านวิชาการ และการบริการ

ระดับตติยภูมิ มุ่งเน้นการแก้ปัญหา สาธารณสุขด้าน

อายุรกรรมในทุกระดับ อย่างมีมาตรฐานสากล 

 ภายในปี 2564” 
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Operational Profile

พันธกิจ  

1. เป็นสถาบันและสร้างเครือข่ายในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านอายุรศาสตร์และ อนุ

สาขาวิชาให้แก่แพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพและคุณธรรม

สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม  

2. พัฒนาและเป็นต้นแบบการเรียนการสอนด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันอื่น  

3. สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถ ตอบสนอง

ต่อปัญหาสาธารณสุขในทุกระดับ  

4. ให้การบริบาลทางอายุรศาสตร์ระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

5. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการอายุรศาสตร์ระดับภูมิภาคพื้นที่ถึงระดับนานาชาตเิพื่อ พัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  
6. เผยแพร่ความรู้ เป็นผู้ชี้นา ทางวิชาการ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 

ของประชาชน 

Operational Profile
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ศักยภาพ

• อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม:  48 ท่าน 

• ข้าราชการ 8 ท่าน 

• พนักงานมหาวิทยาลัย 40 ท่าน 

• จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

• ปัจจุบัน 17 ตำแหน่ง 

• ขอเพิ่มศักยภาพเป็น 24 ตำแหน่ง เมื่อผ่านการ
ประเมิน WFME

คณะกรรมการและอนุกรรมการการฝึกอบรม

1. คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

2. คณะกรรมการกำกับการดูแลการฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2. คณะอนุกรรมการจัดทำและบริหารหลักสูตร 

3. คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผล 

4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 

5. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

6. อาจารย์ที่ปรึกษา

156



คณะกรรมการและอนุกรรมการการฝึกอบรม

คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์

คณะกรรมการกำกับการดูแลการฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

คณะอนุกรรมการจัดทำและบริหารหลักสูตร

คณะอนุกรรมการคัดเลือก

คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผล

คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

Timeline of Internal Medicine WFME

11/10/60 4/4/61 27/9/61 22/3/62 14/9/62

วันประเมิน  WFME 

13/9/62

ส่ง SAR ให้ รวอท. 

10/5/62

รับรอง มคว.2 

15/2/62

แก้ไข มคว. 2 ครั้งที่ 2 

10/2/62

เริ่มทำ SAR 

15/8/61

ส่ง มคว. 2 ฉบับแก้ไข 

10/8/61

แก้ไข มคว. 2 ครั้งที่ 1 

4/8/61

ส่ง มคว.2 ให้ รวอท. 

25/3/61

เริ่มทำ มคว.2 

15/1/61

แจ้งจาก รวอท. 

10/1/61

มคว.1 ผ่านแพทยสภา 

1/11/60
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หลักสูตรอายุรศาสตร์ 2562

• ชื่อหลักสูตร  

• (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  

• (ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in Internal Medicine  

• ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม  

• (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาอายุรศาสตร์  

• (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine  

• ชื่อย่อ  

• (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาอายุรศาสตร์  

• (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Internal Medicine 
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พันธกิจในการฝึกอบรม

1. ฝึกอบรมแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์ให้มี เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบและจิตสานึกของความเป็นลูกพระราชบิดาโดยถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความรู้ และทักษะทางด้านอายุรศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องกา
รด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมในภาคใต้และระบบบริการสุขภาพที่ความหลากหลายของ
ประเทศ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดและพัฒนาทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ
องค์รวมสามารถเรียนรู้การบริหาร ระบบคุณภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อการทางานเป็นที
มอย่างมีคุณภาพและมีความสุขและสามารถเป็นผู้นาทีมสุขภาพทางด้านอายุรศาสตร์ใน
การรักษา 
  
3. มีความรู้ในกระบวนการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  
4. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อเข้าสู่การฝึกอบรมต่อยอดทั้งภายในและต่างประเทศ 

Competencies of trainee

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย

และสังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)  

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning)  

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) มีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอายุรแพทย์สงขลานครินทร์

1. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของความเป็นลูกพระราชบิดา
โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. มีความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 

3. มีแนวคิดและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมสามารถเรียนรู้การบริหาร ระบบคุณภาพและ
ธรรมาภิบาลเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

4. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการบริหารจัดการมีความสามารถปฏิบัติงานให้เข้ากับ
ระบบ  

5. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านทักษะ และหัตถการด้านอายุรศาสตร์ 

6. สามารถให้บริการทางการแพทย์/วิชาชีพ ด้านอายุรศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย
ชุมชนและสังคม 

7. มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่เหมาะสม และมีทักษะทางสังคมและการดำเนินชีวิต 

8. มีความรู้ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ระบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและสามารถใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 

9. สามารถสร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ 

10. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางการแพทย์

การจัดการการฝึกอบรม

• กระบวนการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

• กระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) ผ่านการเรียนรู้

ขณะที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย (work place-based leaning)  

• การเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อที่

ช่วยส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ ที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยจริง 

• มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำและให้ข้อมูลป้อนกลับตลอด

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
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การบูรณาการหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3

อายุรศาสตร์ 1

372-790

อายุรศาสตร์ 2

372-890

อายุรศาสตร์ 3
372-990
วิชาเลือก
372-991

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์

การบูรณาการหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3

อายุรศาสตร์ 1

372-790

อายุรศาสตร์ 2

372-890

อายุรศาสตร์ 3
372-990
วิชาเลือก
372-991

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์

EPA EPA EPA+summative 

exam

MCQ MCQ Practice
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EPA of RCPT training

1. Manage care of medical patients in the ambulatory setting 

2. Manage care of medical patients in the in-patient setting 

3. Manage care of medical patients in the emergency setting 

4. Manage care of medical patients in the intensive/critically care setting 

5. Providing age-appropriate screening and preventive care 

6. Providing general internal medicine consultation to non-medical 
specialties 

7. Providing palliative care 

8. Demonstrating lifelong personal learning activities 

9. Practicing patient safety 

10. Working with interprofessional health care teams

Competencies
EPA 

1
EPA 

2
EPA 

3
EPA 

4
EPA 

5
EPA 

6
EPA 

7
EPA 

8
EPA 

9
EPA 
10

Patient care • • • • • • • •

Medical knowledge and 

skills
• • • • • • • • •

Practice-based 

learning
• • • • • • • •

Interpersonal and 
communication skills

• • • • • • • • •

Professionalism • • • • • • • • • •

System-based practice • • • • • • • • •
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EPA milestone : RCPT

Resident 1 Resident 2 Resident 3

• EPA 1, 2: 

• level 3 (10 different 

cases for each EPA) 

• EPA 8: 

• level 4 (50 credits 

and 1 PDP) 

• EPA 10: 

• level 3 (2 in-patient 

wards)

• EPA 1, 2: 

• level 4 (10 different cases for each EPA) 

• EPA 3, 4: 

• level 3 (10 different cases for each EPA) 

• EPA 5 : 

• level 3 (5 different cases) 

• EPA 6 : 

• level 3 (5 different cases) 

• EPA 7.1: 

• level 3 (3 different cases) 

• EPA 8 : 

• level 4 (50 credits and 1 PDP) 

• EPA 9: 

• level 3 (3 different cases)

• EPA 1, 2   

• level 4 (10 different cases for each EPA) 

• EPA 3, 4   

• level 4 (10 different cases for each EPA) 

• EPA 5   

• level 4 (5 different cases) 

• EPA 6   

• level 4 (10 different cases) 

• EPA 7.1   

• level 4 (3 different cases) 

• EPA 7.2   

• level 4 (2 different cases) 

• EPA 8    

• level 4 (50 credits and 1 PDP) 

• EPA 9   

• level 4 (3 different cases) 

• EPA 10   

• level 4 (2 different cases during chief ward 

rotations)

EPA milestone:RCPT

Resident 1 Resident 
2

Resident 3

EPA 1  level 4 (20 different cases) 

EPA 2  level 4 (20 different cases) 

EPA 3  level 4 (20 different cases) 

EPA 4  level 4 (20 different cases) 

EPA 5  level 4 (5 different cases) 

EPA 6   level 4 (10 different cases) 

EPA 7.1  level 4 (3 different cases) 

EPA 7.2  level 4 (2 different cases) 

EPA 8   level 4 (150 credits and 3 PDP) 

EPA 9  level 4 (3 different cases) 

EPA 10 level 4 (2 different cases during chief ward rotations)
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Quality improvement process

WFME-SAR
Strength and OFI
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WFME

จุดแข็ง

• การสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรมของคณะฯ ที่จัดการใน
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตาม 
มคอ. 

• การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมในการ
ฝึกอบรมจากคณะฯ 

• ระเบียบทางราชการเรื่องสวัสดิการ และการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม
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จุดแข็ง

• ข้อกำหนดในการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมที่ชัด
เจน ของ รวอท. 

•  EPA 

• เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

• กระบวนการทำวิจัย

ปัญหาที่พบ

ส่งประเมินหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์ 

WFME ภายใน มิย. 2562

มคว. 1 ของอนุสาขา จัดทำเสร็จภายใน มีค. 2562

ส่งประเมินหลักสูตรอนุสาขาให้ผ่านเกณฑ์ 

WFME ภายใน มิย. 2563

Timeline ของหลักสูตรอายุรศาสตร์ 

และอายุรศาสตร์อนุสาขาที่ค่อนข้าง

จำกัด และเร่งรัด
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Timeline of Internal Medicine WFME

11/10/60 4/4/61 27/9/61 22/3/62 14/9/62

วันประเมิน  WFME 

13/9/62

ส่ง SAR ให้ รวอท. 

10/5/62

รับรอง มคว.2 

15/2/62

แก้ไข มคว. 2 ครั้งที่ 2 

10/2/62

เริ่มทำ SAR 

15/8/61

ส่ง มคว. 2 ฉบับแก้ไข 

10/8/61

แก้ไข มคว. 2 ครั้งที่ 1 

4/8/61

ส่ง มคว.2 ให้ รวอท. 

25/3/61

เริ่มทำ มคว.2 

15/1/61

แจ้งจาก รวอท. 

10/1/61

มคว.1 ผ่านแพทยสภา 

1/11/60

ความล่าช้าของกระบวนการ

ปัญหาที่พบ

ผู้สนใจมีพอสมควร แต่ผู้ปฏิบัติน้อย  

และยังมีความเข้าใจไม่มาก
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ปัญหาที่พบ

ความเข้าใจในเกณฑ์

ปัญหาที่พบ

ภาระงานประจำหลายด้าน  

ต้องทำหลักสูตร และ WFME นอกเวลาราชการ
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ปัญหาที่พบ

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานมีปริมาณมาก  

และต้องอาศัยหลายหน่วยงานในการจัดเตรียม

ปัญหาที่พบ

• สาขาวิชา ยังขาดมุมมองการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องไปกับความต้อง

การทางด้านสุขภาพของชุมชน และสังคม
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ปัญหาที่พบ

• Principal stakeholders would include trainees, programme directors, 
medical scientific societies, hospital administrations, governmental 
authorities, other health care authorities and professional associations or 
organisations as well as representatives of supervisors, trainers and 
teachers. Some principal stakeholders may be programme providers as 
well. 

• Other stakeholders would include representatives of other health 
professions, patients, the community and public (e.g. users of the health 
care delivery systems, including patient organisations). Other 
stakeholders would also include other representatives of academic and 
administrative staff, medical schools, education and health care 
authorities, professional organisations and medical scientific societies.

Stakeholders มีจำนวนมาก และอาจจะไม่ได้รับฟังให้ครบถ้วน

ทุกกลุ่ม ส่วนมากได้จาก trainee, และ ราชวิทยาลัย

ปัญหาที่พบ

• ความลักลั่นของคำนิยามของ คุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงตาม ข้อกำหนดของ สกอ. และข้อกำหนดของราชวิทยาลัย
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ปัญหาที่พบ

• Program monitoring อย่างเป็นระบบ 

ทั้งจากภายใน และภายนอก

• กระทบกับหมวด 9

ปัญหาที่พบ

• กระบวนการติดตาม อย่างเป็นระบบ 

• อัตราการตอบสนองต่อ

กระบวนการรับฟังผู้ใช้บัณฑิตยัง

ค่อนข้างต่ำ และขาดการติดตาม

อย่างต่อเนื่อง
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Abstract

Background: There has been concern that trainees are seldom observed, assessed, and given feedback during their workplace-

based education. This has led to an increasing interest in a variety of formative assessment methods that require observation and

offer the opportunity for feedback.

Aims: To review some of the literature on the efficacy and prevalence of formative feedback, describe the common formative

assessment methods, characterize the nature of feedback, examine the effect of faculty development on its quality, and summarize

the challenges still faced.

Results: The research literature on formative assessment and feedback suggests that it is a powerful means for changing the

behaviour of trainees. Several methods for assessing it have been developed and there is preliminary evidence of their reliability

and validity. A variety of factors enhance the efficacy of workplace-based assessment including the provision of feedback that is

consistent with the needs of the learner and focused on important aspects of the performance. Faculty plays a critical role and

successful implementation requires that they receive training.

Conclusions: There is a need for formative assessment which offers trainees the opportunity for feedback. Several good methods

exist and feedback has been shown to have a major influence on learning. The critical role of faculty is highlighted, as is the need

for strategies to enhance their participation and training.

Introduction

For just over two decades leading educationists, including

medical educators, have highlighted the intimate relationship

between learning and assessment. Indeed, in an educational

context it is now argued that learning is the key purpose of

assessment (van der Vleuten 1996; Gronlund 1998, Shepard

2000). At the same time as this important connection was being

stressed in the education literature; there were increasing

concerns about the workplace-based training of doctors.

A study by Day et al. (1990) in the United States documented

that the vast majority of first-year trainees in internal medicine

were not observed more than once by a faculty member in a

patient encounter where they were taking a history or doing a

physical examination. Without this observation, there was no

opportunity for the assessment of basic clinical skills and, more

importantly, the provision of feedback to improve performance.

As one step in encouraging the observation of performance

by faculty, the American Board of Internal Medicine proposed

the use of the mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)

(Norcini et al. 1995). In the mini-CEX, a faculty member

observes a trainee as he/she interacts with a patient around a

focused clinical task. Afterwards, the faculty member assesses

the performance and provides the trainee feedback. It was

expected that trainees would be assessed several time

throughout the year of training with different faculty and in

different clinical situations.

An advantage of the mini-CEX and other workplace-based

methods is that they fulfil the three basic requirements for

assessment techniques that facilitate learning (Frederiksen

1984; Crooks 1988; Swanson et al. 1995; Shepard 2000):(1) The

content of the training programme, the competencies expected

as outcomes, and the assessment practices are aligned (2)

Trainee feedback is provided during and/or after assessment

Practice points

. The research literature on work-based formative assess-

ment and feedback suggests that it is a powerful means

for changing the behaviour of learners.

. Several formative assessment methods have been

developed for use in the workplace and there is

preliminary data evidence of their reliability and validity.

. The efficacy of feedback is enhanced if it is consistent

with the needs of the learner, focuses on important

aspects of the performance in the work-place, and has

characteristics such as being timely and specific.

. Faculty development is critical to the quality and

effectiveness of formative assessment.

. Strategies to encourage the participation of faculty are

critical to the successful implementation of formative

assessment.
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events;(3) Assessment events are used strategically to steer

trainee learning towards the desired outcomes. Over the past

several years there has been growing interest in workplace-

based assessment and additional methods have been (re)in-

troduced to the setting of clinical training (National Health

Service 2007).

Previous publications have focused on the advantages

and disadvantages of workplace-based methods from the

perspective of assessment alone (Norcini 2007). In this role,

the methods are best thought of as analogous to classroom

tests and they have much strength from this perspective.

However, it is difficult to assure equivalence across institutions

and the observations of faculty may be influenced by the

stakes and their relationships with trainees. Consequently,

their use faces challenges as national high stakes assessment

devices.

Perhaps more importantly, workplace-based assessment

can be instrumental in the provision of feedback to trainees to

improve their performance and steer their learning towards

desired outcomes. This paper focuses on the use of the

methods for this purpose and it is divided into five sections.

The first section briefly reviews the literature on the efficacy

and prevalence of formative assessment and feedback. This is

followed by a section that describes some of the more

common methods of work-based assessment. The third

section concentrates on feedback and it is explored from the

perspective of the learner, its focus, and which characteristics

make it effective in the context of formative assessment.

Faculty play a key role in the successful implementation of

formative assessment, so the fourth section describes strategies

to encourage their participation and training to improve their

performance. In the closing section we draw attention to the

challenges faced by medical educators implementing forma-

tive assessment strategies in routine clinical teaching practice.

Efficacy and prevalence of
formative assessment and
feedback

The purpose of formative assessment and feedback

Formative assessment is not merely intended to assign grades

to trainee performance at designated points in the curriculum;

rather it is designed to be an ongoing part of the instructional

process and to support and enhance learning (Shepard 2000).

Clearly, feedback is a core component of formative assessment

(Sadler 1989), central to learning, and at ‘the heart of medical

education’ (Branch & Paranjape 2002). In fact, it is useful to

consider feedback as part of an ongoing programme of

assessment and instruction rather than a separate educational

entity (Hattie & Timperley 2007).

Feedback promotes student learning in three ways (Gipps

1999, Shepard 2000):

. it informs trainees of their progress or lack thereof;

. it advises trainees regarding observed learning needs and

resources available to facilitate their learning; and

. it motivates trainees to engage in appropriate learning

activities.

Efficacy of feedback

Given these presumed benefits, it is appropriate to ask

whether there is a body of research supporting the efficacy

of feedback in changing trainees’ behaviour. Most compelling

is a synthesis of information on classroom education by Hattie

which included over 500 meta-analyses involving 1,800 studies

and approximately 25 million students (Hattie 1999). He

demonstrated that the typical effect size (ES) of schooling on

overall student achievement is about 0.40 (i.e. it increases the

mean on an achievement test by 0.4 of a standard deviation).

Using this as a benchmark or ‘gold standard’ on which to judge

the various factors that affect performance, Hattie summarized

the results of 12 meta-analyses that specifically included the

influence of feedback. The feedback effect size was 0.79,

which is certainly very powerful, and among the four biggest

influences on achievement. Hattie also found considerable

variability based on the type of feedback, with the largest

effect being generated by the provision of information around

a specific task.

Data to answer the question about the efficacy of

feedback are much more limited in the domain of medical

education but a recent meta-analysis by Veloski and collea-

gues looked at its effect on clinical performance (Veloski et al.

2006). Of the 41 studies meeting the criteria for inclusion,

74% demonstrated a positive effect for feedback alone.

When combined with other educational interventions, feed-

back had a positive effect in 106 of the 132 (77%) studies

reviewed.

A recent paper by Burch and colleagues reports on the

impact of a formative assessment strategy implemented in a

4th year undergraduate medical clerkship programme (Burch

et al. 2006). In this paper, students who engaged in an average

of 6 directly observed clinical encounters during a 14-week

clerkship reported that they more frequently undertook

blinded patient encounters (McLeod & Meagher 2001) in

which they did not consult the patient records before

interviewing and examining the patient. Prior to implementing

the formative assessment programme, students traditionally

interviewed and examined patients only after consulting

patient records. In addition they reported that they read

more frequently on topics only relevant to patients clerked in

the ward. While this paper provides information on self-

reported learning behaviour changes, it does suggest that

formative assessment may have the potential to strategically

direct student learning by reinforcing desirable learning

behaviour (Gibbs 1999).

A recent publication by Driessen and van der Vleuten

(2000) support the findings reported by Burch. In their study

they introduced a portfolio of learning assignments as an

educational tool in a legal skills training programme compris-

ing tutorials which were poorly attended and for which

students did not adequately complete the required pre-tutorial

work. The portfolio assignments, such as writing a legal

contract or drafting a legislative document, were reviewed by

peers and the tutor prior to being used as the teaching basis for

subsequent skills training sessions. This educational interven-

tion resulted in a twofold increase in time spent preparing for

skills training sessions.

J. Norcini & V. Burch

856

M
ed

 T
ea

ch
 2

00
7.

29
:8

55
-8

71
.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 in
fo

rm
ah

ea
lth

ca
re

.c
om

 b
y 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
C

en
tr

al
 F

lo
ri

da
 o

n 
10

/2
8/

14
. F

or
 p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y.

174



Prevalence of feedback

It is clear from these data that formative assessment and

feedback have a powerful influence on trainee performance.

However, there is a significant gap between what should be

done and ‘on the ground ’ practice. Lack of assessment and

feedback, based on observation of performance in the

workplace, is one of the most serious deficiencies in current

medical education practice (Holmboe et al. 2004; Kassebaum

& Eaglen 1999). Indeed, direct observation of trainee

performance appears to be the exception rather than the rule.

In a survey of 97 United States medical schools, accredited

between 1993 and 1998, it was found that structured, observed

assessments of students’ clinical abilities were done across

clinical clerkships for only 7.4% to 23.1% of medical students

(Kassebaum and Eaglen 1999). A more recent survey of

medical graduates found that during any given core clerkship,

17% to 39% of student were not observed performing a clinical

examination (Association of American Medical Colleges 2004).

Likewise, Kogan & Hauer (2006) found that only 28% of

Internal Medicine clerkships included an in-course formative

assessment strategy involving observation of student perfor-

mance in the workplace setting. Outside the US, Daelmans

et al. (2004) reported that over a 6-month period, observation

of trainee performance occurred in less than 35% of

educational events in which observation and the provision of

feedback could have taken place.

Unfortunately the situation is no better in postgraduate

training programmes. In one study, 82% of residents reported

that they engaged in only one directly observed clinical

encounter in their first year of training; far fewer (32%)

engaged in more than one encounter (Day et al. 1990). In

another survey of postgraduate trainees 80% reported never or

only infrequently receiving feedback based on directly

observed performance (Isaacson et al. 1995).

Not only is assessment of directly observed performance

infrequently done as part of routine educational practice, but

the quality of feedback, when given, may be poor. Holmboe

colleagues evaluated the type of feedback given to residents

after mini-CEX encounters and observed that while 61% of

feedback sessions included a response from the trainee to the

feedback, only 34% elicited any form of self-evaluation by the

trainee. Of greatest concern, however, was the finding that

only 8% of mini-CEX encounters translated into a plan of

action (Holmboe et al. 2004a). The paper by Holmboe and

colleagues suggests that there are key reasons why clinician-

educators fail to give trainees effective feedback (see Box1):

In addition to finding that trainee observation and feedback

is infrequently given and often of limited value, it has also

been noted that the faculties’ assessment of trainee perfor-

mance may be less than completely accurate. Noel and

colleagues found that faculty failed to detect 68% of errors

committed by postgraduate trainees when observing a

videotape scripted to depict marginal competence (Noel

et al. 1992). The use of checklists prompting faculty to look

for specific skills increased error detection from 32% to 64%. It

was, however, noted that this did not improve the accuracy of

assessors. Approximately two thirds of faculty still scored the

overall performance of marginal postgraduate trainees as

satisfactory or superior. Similar observations attesting to the

poor accuracy of faculty observations have been made

elsewhere (Herbers et al. 1989; Kalet et al. 1992).

Based on the infrequency with which trainees are observed

and problems with the quality of the feedback they receive, it

is fair to ask whether observation of trainee performance is an

outdated approach to medical training and assessment. The

critical question, therefore, is whether clinical interviewing and

examination skills are still relevant to clinical practice such that

faculty should be trained to properly observe performance and

provide effective, useful feedback.

Feedback in relation to history and physical
examination

Despite major technological advances, the ability to compe-

tently interview and examine patients remains one of the

mainstays of clinical practice (Holmboe et al. 2004). Data

gathered over the past 30 years highlight the critical

importance of these skills. In 1975 Hampton and colleagues

demonstrated that a good medical history produced the final

clinical diagnosis in 82% of 80 patients interviewed and

examined. In only one of 80 cases did laboratory tests provide

the final diagnosis not made by history or physical examina-

tion (Hampton et al. 1975).

Technological advances over the past two decades have

not made the findings of this study irrelevant. In 1992 Peterson

and colleagues showed that among 80 patients presenting for

the first time to a primary care clinic, the patient’s history

provided the correct final diagnosis in 76% of cases (Peterson

et al. 1992). Even more recently, an autopsy study of 400 cases

showed that the combination of a history and physical

examination produced the correct diagnosis in 70% of cases.

Diagnostic imaging studies successfully indicated the correct

diagnosis in only 35% of cases (Kirch & Schafii 1996).

Beyond diagnostic accuracy, physician-patient communi-

cation is a key component of health care. In a review of the

literature, Beck et al. (2002) found that both verbal behaviours

(e.g., empathy, reassurance and support) and nonverbal

behaviours (e.g., nodding, forward lean) were positively

associated with patient outcomes. Likewise, a study by Little

et al. (2001) found that the patients of doctors who took a

patient-centred approach were more satisfied, more enabled,

had greater symptom relief, and had lower rates of referral.

The ability to competently interview a patient and

perform a physical examination thus remains the cornerstone

Box 1. Key reasons why clinician-educators fail to give trainees
effective feedback.

� Current in-vivo assessment strategies such as the mini-CEX may be

focusing on assessment of performance at the expense of providing

adequate feedback.

� The scoring sheets currently used for in-vivo assessment events provide

only limited space for recording comments thereby limiting feedback

given.

� Clinician-educators do not fully appreciate the role of feedback as a

fundamental clinical teaching tool.

� Clinician-educators may not be skilled in the process of providing high

quality feedback.

Workplace-based assessment
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of clinical practice. The ability of faculty to accurately observe

trainees performing these tasks and provide effective

feedback is therefore one of the most important aspects of

medical training. Although methods such as standardised

patients certainly provide complementary assessment and

feedback information, they cannot replace the central role

of observation by faculty.

Formative assessment methods

A number of assessment methods, suitable for providing

feedback based on observation of trainee performance in the

workplace, have been developed or regained prominence

over the past decade. This section provides a brief description

of the essential features of some of them including:

. Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX);

. Clinical Encounter Cards (CEC);

. Clinical Work Sampling (CWS);

. Blinded Patient Encounters (BPE);

. Direct Observation of Procedural Skills (DOPS);

. Case-based Discussion (CbD);

. MultiSource Feedback (MSF).

Mini-clinical evaluation exercise (mini-CEX)

As described above, the mini-CEX (Figure 1, Source:

www.hcat.nhs.uk) is an assessment method developed in the

United States (US) that is now in use in a number of institutions

around the world. It requires trainees to engage in authentic

workplace-based patient encounters while being observed by

faculty members (Norcini et al. 1995). Trainees perform clinical

tasks, such as taking a focused history or performing relevant

aspects of the physical examination, after which they provide a

summary of the patient encounter along with next steps (e.g.,

a clinical diagnosis and a management plan).

These encounters can take place in a variety of workplace

settings including inpatient, outpatient, and emergency depart-

ments. Patients presenting for the first time as well as those

returning for follow up visits are suitable encounters for the

mini-CEX. Not surprisingly, the method lends itself to a wide

range of clinical problems including: (1) presenting complaints

such as chest pain, shortness of breath, abdominal pain,

cough, dizziness, low back pain; or (2) clinical problems such

as arthritis, chronic obstructive airways disease, angina,

hypertension and diabetes mellitus (Norcini et al. 2003).

In the original work, each aspect of the clinical encounter is

scored by a faculty member using a 9–point rating scale where

1–3 is unsatisfactory, 4–6 is satisfactory and 7–9 is superior.

The parameters evaluated include: interviewing skill, physical

examination, professionalism, clinical judgement, counselling,

organization and efficiency, and overall competence. Different

scales and different parameters have been used successfully in

other settings (e.g., National Health Service).

The core purpose of the assessment method is to provide

structured feedback based on observed performance. Each

patient encounter takes roughly 15 minutes followed by 5–10

minutes of feedback. Trainees are expected to be evaluated

several times with different patients and by different faculty

members during their training period.

This assessment tool has been shown to be a reliable way

of assessing postgraduate trainee performance provided there

is sufficient sampling. Roughly 4 encounters are sufficient to

achieve a 95% confidence interval of less than 1 (on the

9-point scale) and approximately 12–14 are required for a

reliability coefficient of 0.8 (Norcini et al. 1995, 2003; Holmboe

et al. 2003).

In addition to the postgraduate setting, the mini-CEX has

been successfully implemented in undergraduate medical

training programmes (Hauer 2000; Kogan et al. 2003; Kogan

& Hauer 2006). In this context, the period of observation and

feedback is often longer, ranging from 30–45 minutes (Hauer

2000; Kogan et al. 2002).

There is a growing body of evidence supporting the validity

of the mini-CEX. Kogan et al. (2002, 2003) found that mini-CEX

performance was correlated with other assessments collected

as part of undergraduate training. Faculty ratings of videotapes

of student-standardized patient encounters, using the mini-

CEX forms, were correlated with the checklist scores and

standardized patient ratings of communication skills (Boulet

et al. 2002). In postgraduate training, mini-CEX performance

was correlated with a written in-training examination and

routine faculty ratings (Durning et al. 2002). Holmboe et al.

(2004) found that, using the mini-CEX form, they could

differentiate amongst videos, scripted to represent different

levels of ability. Finally, et al. (2006) found that mini-CEX

scores were correlated with the results of a Royal College oral

examination.

Clinical encounter cards (CEC)

The CEC system, developed at McMaster University in Canada

(Hatala & Norman 1999) and subsequently implemented in

other centres (Paukert et al. 2002), is similar to the mini-CEX.

The basic purpose of this assessment strategy is also to score

trainee performance based on direct observation of a patient

encounter. The encounter card system scores the following

dimensions of observed clinical practice: history-taking,

physical examination, professional behaviour, technical skill,

case presentation, problem formulation (diagnosis) and

problem solving (therapy). Each dimension is scored using

a 6-point rating scale describing performance as 1: unsatisfac-

tory, 2: below the expected level of student performance, 3: at

the expected level of student performance, 4: above the

expected level of student performance, 5: outstanding student

performance, and 6: performance at the level of a medical

graduate.

In addition to capturing the quality of the performance, the

4� 6 inch score cards also provide space for assessors to

record the feedback given to the trainee at the end of the

encounter.

This system has been shown to be a feasible, valid, and

reliable measure of clinical competence, provided that a

sufficient number of encounters (approximately 8 encounters

for a reliability coefficient of 0.8 or more) are collected (Hatala

& Norman 1999). Moreover, introduction of the system was

found to increase student satisfaction with the feedback
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Figure 1. Mini-clinical evaluation exercise form. Source: www.hcat.nhs.uk.
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process (Paukert et al. 2002) and to have modest correlations

with other forms of assessment (Richards et al. 2007).

Clinical work sampling (CWS)

This assessment method, developed in Canada, is also based on

direct observation of clinical performance in the workplace

(Turnbull et al. 2000). The method requires collection of data

concerning specific patient encounters for a number of different

domains either at the time of admission (admission rating form)

or during the hospital stay (ward rating form). These forms are

completed by faculty members directly observing trainee

performance. The domains assessed by faculty include:

communication skills, physical examination skills, diagnostic

acumen, consultation skills, management skills, interpersonal

behaviour, continued learning skills and health advocacy skills.

Not all skills are evaluated on each occasion.

Trainees are also assessed by ward nursing staff (using the

multidisciplinary team rating form) and the patients (using the

patient rating form) who are in the care of the trainees. These

rating forms, also completed on the basis of directly observed

behaviour, require a global assessment and ratings of the

following domains: therapeutic strategies, communications

skills, consultation with other health care professionals,

management of resources, discharge planning, interpersonal

relations, collaboration skills, and health advocacy skills and

professionalism.

All rating forms use a 5-point rating scale ranging from

unsatisfactory to excellent performance. This assessment

method has also been shown to be valid and reliable provided

a sufficient number (approximately 7 encounters for a

reliability coefficient of 0.7) of encounters are observed

(Turnbull et al. 2000).

A later study found that the CWS strategy could be adapted

to radiology residency using a handheld computerised device

(Finlay et al. 2006). Compliance with voluntary participation

was not as great as expected but this evaluation format

included the opportunity to discuss performance at the time of

data entry, rather than at the end of rotation. The investigators

found the method less useful for summative purposes

although the sample size was small (N¼ 14).

Blinded patient encounters

This formative assessment method is based on the same

principle as the three assessment methods already mentioned.

It is unique, however, in that it forms part of undergraduate

bedside teaching sessions. (Burch et al. 2006). Students, in

groups of 4–5, participate in a bedside tutorial. It starts with a

period of direct observation in which one of the students in the

group is observed performing a focused interview or physical

examination as instructed by the clinician educator conducting

the teaching session. Thereafter the student is expected to

provide a diagnosis, including a differential diagnosis, based

on the clinical findings.

The patient is unknown to the student, hence the term

‘blinded’ patient encounter (McLeod & Meagher 2001). This

type of patient encounter has the advantage of safely allowing

the trainee to practice information gathering, hypothesis

generation, and problem solving without access to the

workup by more senior doctors.

After the presentation, the session focuses on demonstrat-

ing the important clinical features of the case as well as

discussing various issues, for example appropriate investiga-

tion and treatment relevant to the patient’s presenting clinical

problem. It concludes with a feedback session in which the

student receives personal private advice about his/her

performance.

Feedback is provided using a 9-point rating scale for

assessment of clinical interviewing and examination skills

as well as clinical reasoning skills. The rating scale ranges from

1–3 for poor performance, 4–6 for adequate performance and

7–9 for good performance. Space is provided on the score

sheet to add other written comments. Students keep the score

sheets which are only used for feedback purposes.

Direct observation of procedural skills (DOPS)

This assessment method (Figure 2, Source: www.hcat.nhs.uk),

developed in the UK, focuses on evaluating the procedural

skills of postgraduate trainees by observing them in the

workplace setting (Wragg et al. 2003). Just as in CWS and the

Encounter Card Assessment systems, trainees’ performance is

scored using a 6-point rating scale where 1–2 is below the

expected level of competency, 3 reflects a borderline level of

competency, 4 meets the expected level of competency and 5–6

are above the expected level of competency. The assessment

procedure is generally expected to require 15 minutes of

observation time and 5 minutes dedicated to feedback.

Trainees are provided with a list of commonly performed

procedures for which they are expected to demonstrate

competence such as endotracheal intubation, nasogastric

tube insertion, administration of intravenous medication,

venepuncture, peripheral venous cannulation and arterial

blood sampling. They are assessed by multiple clinicians on

multiple occasions throughout the training period.

This method of procedural skills assessment is not limited

to postgraduate training programmes. Paukert and colleagues

have included basic surgical skills to be mastered by under-

graduate students in their clinical encounter card system

(Paukert et al. 2002).

Although DOPS is similar to procedural skills log books, the

purpose and nature of these methods differ significantly. The

recording of procedures is common to both of them, but log

books are usually designed to ensure that trainees have simply

performed the minimum number required to be considered

competent. The provision of structured feedback based on

observation of a performance is not necessarily part of the log

book process. Moreover, the procedure is not necessarily

performed under direct observation and little feedback, if any,

is expected to be given. In contrast, DOPS ensures that trainees

are given specific feedback based on direct observation so as

to improve their procedural skills.

Case-based discussion (CbD)

This assessment method is an anglicised version of Chart-

Stimulated Recall (CSR) developed for use by the American
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Figure 2. Directly observed procedural skills form. Source: www.hcat.nhs.uk.
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Board of Emergency Medicine (Maatsch et al. 1983). It is

currently part of the Foundation Programme implemented for

postgraduate training in the UK National Health Service.

In CbD, the trainee selects two case records of patients in

which they had made notes and presents them to an assessor.

The assessor selects one of the two for discussion and explores

one or more aspects of the case, including: clinical assessment,

investigation and referral of the patient, treatment, follow-up

and future planning, and professionalism (Figure 3, Source:

www.mmc.nhs.uk). Since the case record is available at the

time of assessment, medical record keeping can also be

assessed by the examiner.

This type of performance assessment focuses on evaluating

the clinical reasoning of trainees so as to understand the

rationale behind decisions made in authentic clinical practice.

As with other assessment methods described, each encounter

is expected to last no more than 20 minutes, including

5 minutes of feedback. Trainees are expected to engage in

multiple encounters with multiple different examiners during

the training period.

There are several studies supporting the validity of this

measure. Maatsch et al. 1983) collected several assessments for

a group of practicing doctors eligible for recertification in

Emergency Medicine. They found that CbD correlated with a

number of the other measures, including chart audit. The score

distribution and pass-fail results were consistent with scores on

initial certification, ten years earlier. As importantly, CbD was

considered the most valid of the measures by the practicing

doctors participating in the study.

A study by Norman and colleagues compared a volunteer

group of doctors to those referred for practice difficulties

(Norman et al. 1989). CbD was highly correlated with a

standardised patient examination and with an oral examina-

tion. More importantly, it was able to separate the volunteer

group from the doctors who were referred. Likewise, Solomon

et al. (1990) collected data from several different assessments

on practicing doctors eligible for recertification. CbD was

correlated with the oral examination as well as written and oral

exams administered 10 years earlier.

MultiSource feedback (MSF)

More commonly referred to as 360-degree assessment, this

method represents a systematic collection of performance data

and feedback for an individual trainee, using structured

questionnaires completed by a number of stakeholders. The

assessments are all based on directly observed behaviour

(Wragg et al. 2003) but they differ from the methods presented

above in that they reflect routine performance, rather than

performance during a specific patient encounter.

Although there are a number of different ways of conducting

this form of assessment, the mini-peer assessment tool (mini-

PAT) that has been selected for use in the Foundation

Programme in the UK is a good example. Trainees nominate 8

assessors including senior consultants, junior specialists, nurses

and allied health service professionals. Each of the nominated

assessors receives a structured questionnaire (Figure 4) which is

completed and returned to a central location for processing.

Trainees also complete self-assessments, using the same

questionnaires, and submit these for processing. The categories

of assessment include: good clinical care, maintaining good

clinical practice, teaching and training, relationships with

patients, working with colleagues and an overall assessment.

The questionnaires are collated and individual feedback is

prepared for trainees. Data are provided in a graphic form

which depicts the mean ratings of the assessors and the national

mean rating. All comments are included verbatim, but they

remain anonymous. Trainees review this feedback with their

supervisor and together work on developing an action plan.

This process is repeated twice yearly during the training period.

This method is widely used in industry and business, but has

also been found to be useful in medicine. Applied to practicing

doctors, it was able to distinguish certified from non-certified

internists and the results were associated with performance on a

written examination (Ramsey et al. 1989; Wenrich et al. 1993).

In a follow-up study, two subscales were identified—one

focused on technical/cognitive skills and the other focused on

professionalism (Ramsey et al. 1993). Written examination

performance was correlated with the former but not the latter.

Multisource feedback has been applied to postgraduate

trainees as well as practicing doctors. The Sheffield Peer

Review Assessment Tool, which is the full scale version of

mini-PAT as shown in Figure 4 (Source: www.mmc.nhs.uk),

was studied with paediatricians and found to be feasible and

reliable (Archer et al. 2005). It also separated doctors by grade

and tended to be insensitive to potential biasing factors such as

the length of the working relationship. Whitehouse et al.

(2002) also applied multisource feedback to postgraduate

trainees with reasonable results.

Finally, this form of assessment has also been used

successfully with medical students (Arnold et al. 1981, Small

et al. 1993). Both positive and negative reports from peers

have influenced academic actions.

Overall, reasonably reliable results can be achieved with

the assessments of 8 to 12 peers.

Nature of the feedback

For the purpose of this discussion, feedback can be conceptua-

lised as ‘information provided by an agent (teacher, peer, self,

etc.) regarding aspects of one’s performance or understanding’

(Hattie & Timperley 2007). This information can be used by the

learner to ‘confirm, add to, overwrite, tune or restructure

information in memory, whether that information is domain

knowledge, meta-cognitive knowledge, belief about self and

tasks or cognitive tactics and strategies’ (Winnie & Butler 1994).

The main purpose of feedback is, therefore, to reduce the

discrepancy between current practices or understandings and

desired practices or understandings (Hattie & Timperley 2007).

Perspective of the learner

In order for feedback to fulfil this purpose, it needs to address

three fundamental questions for the learner:

. Where am I going?

. How am I going?

. Where to next?

J. Norcini & V. Burch
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Figure 3. Case-based assessment form. Source: www.mmc.nhs.uk.
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Figure 4. Mini-peer assessment questionnaire. Source: www.mmc.nhs.uk.
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Figure 4. Continued.
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To address the first question, it is critical that there be

clearly defined learning goals. If the goals are not clearly

articulated then ‘the gap between current learning and

intended learning is unlikely to be sufficiently clear for

students to see a need to reduce it ’ (Hattie & Timperley 2007).

Goals can be wide ranging and variable, but without them

students are less likely to engage in properly directed action,

persist at tasks in the face of difficulties, or resume the task if

disrupted (Bargh et al. 2001). The existence of goals is also

more likely to lead students to seek and receive feedback,

especially if they have a shared commitment to achieving them

(Locke & Latham 1990). So, medical trainees need to have a

clear understanding of desired practice or competence in order

to seek feedback and stay focused on the task of achieving

competence in the domain of interest.

The second question focuses on the provision of concrete

information, derived from an assessment of the performance,

relative to a task or goal. To do so well requires criteria that

provide clear indicators of whether the task has been completed

properly. The answer to this question addresses the traditional,

restricted definition of feedback. Nonetheless, it is critical to the

provision of effective feedback. Ironically, it is precisely this

aspect of feedback which is usually poorly done. Clinician-

educators are often reluctant to provide honest feedback,

particularly in the face of poor performance. Having a set of

clearly defined criteria makes it somewhat easier to provide

guidance based strictly on observed performance, rather than

interpretations of the trainee’s intentions.

The final important question from the perspective of the

trainee is what actions need to be taken in order to close the

gap between actual performance and desired performance.

Trainees need an action plan; specific information about how

to proceed in order to achieve desired learning outcomes. As

indicated previously, without honest feedback regarding

actual performance, trainees are unlikely to seek advice

about how to proceed in order to close the learning gap.

The interrelatedness of these questions becomes apparent

when attempting to address this final question. Indeed,

without clearly defined learning outcomes, including criteria

which make achievement of the learning goals explicit, and

honest feedback about observed performance, planning aimed

at improving performance will not take place. Closing the gap

between where trainees are and where they need to be is

both the purpose of feedback and the source of its influence

(Sadler 1989).

Focus of feedback

How effectively feedback addresses the three questions for

learners is dependent in part on what aspects of the

performance are addressed. Specifically, there are four foci

for feedback (Hattie & Timperley 2007):

. feedback about the task;

. feedback about the process of the task;

. feedback about self-regulation;

. feedback about the self as a person.

The most basic focus of feedback addresses the quality of

the task performed. Using well defined criteria, trainees are

given specific information about whether they achieved the

required level of performance. This type of feedback is easiest

to give, and is consequently the most frequently provided. It is

most helpful when it concentrates on the performance, rather

than the knowledge required for the task. The latter is best

dealt with by providing direct instruction and it is not regarded

as feedback (Hattie & Timperley 2007).

One of the limitations of providing feedback focused only

on the task is that it is necessarily context-specific or task-

specific. Consequently, it does not generalise readily to other

tasks (Thompson 1998). On the other hand, providing

feedback that focuses on the process can be of more value

because it encourages a deeper appreciation of the perfor-

mance. This involves giving feedback that enhances an

understanding of relationships (the construction of meaning),

cognitive processes, and transfer to different or novel

situations (Marton et al. 1993). This focus for feedback is

also more likely to promote deep learning (Balzer et al. 1989).

A major component of this type of feedback is the provision

of strategies for error detection and correction, in other words

developing the trainee’s ability to provide self-feedback (Hattie

& Timperley 2007). Feedback about the process underlying

the task can also serve as a cueing mechanism leading to more

effective information search strategies. Cueing is most useful

when it assists trainees in detecting faulty hypotheses and

provides direction for further searching and strategising

(Harackiewicz 1979).

Feedback that focuses on self-regulation addresses the

interplay between commitment, control, and confidence.

It concentrates on the way trainees monitor, direct, and

regulate their actions relative to the learning goal. It implies

a measure of autonomy, self-control, self-direction, and

self-discipline (Hattie & Timperley 2007). Effective learners

are able to generate internal feedback and cognitive routines

while engaged in a task (Butler & Winnie 1995).

Students who are able to self-appraise and self-manage are

able to seek and receive feedback from others. At the other

end of the spectrum are less effective learners who, having

minimal self-regulation strategies, are more dependent on

external factors, such as teachers, to provide feedback. For

these learners, feedback is more effective if it directs attention

back to the task and enhances feelings of self-efficacy such

that trainees are likely to invest more time and become more

committed to mastering the task (Kluger & DeNisi 1996).

Trainees’ attributions of success and failure can have more

impact than actual success or failure. Feelings of self-efficacy

can be adversely affected if students are unable to relate

feedback to the cause of their poor performance. In other

words, feedback that does not specify the grounds on which

students have achieved success or not, is likely to engender

personal uncertainties and may ultimately lead to poorer

performance (Thompson 1998). On the other hand, feedback

that attributes performance to effort or ability is likely to

increase engagement and task performance (Craven et al.

1991). Thus, when giving feedback it is critical that the assessor

clearly directs the feedback to observed performance, while

being aware of the impact feedback has on the self-efficacy of

the trainee.

The final focus of feedback is discussed not because

of its educational value but rather because it often has
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adverse consequences. This feedback is typically concentrated

on the personal attributes of the trainee and seldom contains

task-related information, strategies to improve commitment to

the task, or a better understanding of self or the task itself

(Hattie & Timperley 2007). This focus for feedback is generally

not effective, its impact is unpredictable, and it can have an

adverse effect on learning. This is particularly true of negative

feedback directed at a personal level.

Characteristics of effective feedback in the context of
formative assessment

Formative assessment strategies are thought to best prompt

change when they are integral to the learning process,

performance assessment criteria are clearly articulated, feed-

back is provided immediately after the assessment event, and

trainees engage in multiple assessment opportunities (Crooks

1988; Gibbs & Simpson 2004). In addition to these features,

Ende (1983) suggested that specific conditions could make

feedback more conducive to learning as described in Box 2.

In addition to the strategies suggested by Ende, it has also

been suggested that the efficacy of feedback may be further

improved by promoting trainee ‘ownership’ of feedback

(Holmboe et al. 2004). Strategies to achieve this include:

. encouraging trainees to engage in a process of self-

assessment prior to receiving external feedback;

. permitting trainees to respond to feedback;

. ensuring that feedback translates into a plan of action for

the trainee.

Based on a large qualitative study, including 83 academics

involved in education, Hewson & Little (1998) validated many

of these literature-based recommendations. They developed a

useful list of bipolar descriptors outlining feedback techniques

to be adopted and avoided (Box 3).

As already mentioned, formulating an action plan at the end

of a feedback session is critical to the success of formative

assessment. If a plan addressing the deficiencies is not

formulated, it results in failure to close the ‘learning loop’

and correct the identified problems (Holmboe et al. 2004).

Indeed, formulation of an action plan may constitute the

most critical step in providing feedback.

Beyond these actions, it is becoming increasingly recog-

nised that ongoing coaching or mentoring improves the

efficacy of feedback. This is particularly true of 360-degree

feedback strategies (Luthans & Peterson 2004). Current

literature in the business world reports that the role of the

workplace managers has been reconceptualised such that they

are seen to be facilitators of learning, creativity, and innovation

rather than directors or controllers of activity. Furthermore,

learning leaders or managers should foster interconnections

between people and systems so as to create collective learning

networks (Walker 2001). While this research has not been

replicated in the medical workplace setting, the emerging

success of these strategies in business suggests that similar

methods merit further consideration in clinical training settings.

Faculty development

Faculty participation

From the preceding discussion it is clear that there is a need to

increase the frequency of observation of trainee performance

in order to provide feedback aimed at improving the quality of

the services they later render in clinical practice. To this end a

number of strategies have recently been implemented, but the

studies of their efficacy are limited in number and they report

variable success.

Holmboe and colleagues examined the impact of a scoring

sheet specifically designed to remind faculty both of the

dimensions of feedback and that its main purpose is to provide

Box 3. Feedback techniques to be avoided and adopted.

Feedback techniques to be avoided Feedback techniques to be adopted

Creating a disrespectful, unfriendly, closed, threatening climate Creating a respectful, open minded, non-threatening climate

Not eliciting thoughts or feelings before giving feedback Eliciting thoughts and feelings before giving feedback

Being judgemental Being non-judgemental

Focusing on personality Focusing on behaviours

Basing feedback on hearsay Basing feedback on observed facts

Basing feedback on generalizations Basing feedback on specifics

Giving too much/too little feedback Giving the right amount of feedback

Not suggesting ideas for improvement Suggesting ideas for improvement

Basing feedback on unknown, non-negotiated goals Basing feedback on well-defined, negotiated goals

Taken from Hewson & Little, 1998.

Box 2. Specific conditions to make feedback more conducive to
learning.

� Set an appropriate time and place for feedback.

� Provide feedback regarding specific behaviours, not general

performance.

� Give feedback on decisions and actions, not one’s interpretation of the

trainees motives or intentions.

� Give feedback in small digestible quantities.

� Use language that is non-evaluative and non-judgemental.

Workplace-based assessment
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trainees with information about their performance aimed at

improving it (Holmboe et al. 2001). In the study, the faculty

control group did not receive any instruction regarding the

use of the score sheet, while the intervention group received

20 minutes of instruction at the start of the clinical rotation.

This information session outlined the characteristics of

effective feedback and stressed the importance of direct

observation of trainees to evaluate clinical competence.

Results of the study indicated that while the intervention

group did not provide more frequent feedback, their trainees

were more satisfied with the quality of feedback they received.

Two recent studies in the Netherlands have produced

similar findings. In one of the studies an undergraduate

surgical clerkship was restructured in an attempt to increase

the observation of trainee performance and the provision of

feedback by senior faculty members (van der Hem-Stokroos

et al. 2004). Restructuring of the clerkship included the

introduction of a log book, a form documenting observation

of skill performance, and individual appraisal by senior staff.

Faculty was informed of the changes but they were not given

formal instruction in trainee observation and how to provide

feedback. The results indicated no significant increase in

trainee observation or the provision of feedback. The authors

suggest that the lack of impact of the intervention may be

partly attributed to the limited input received by faculty

involved in the study, particularly limited involvement in the

process of restructuring the clerkship.

In the other study, Daelmans et al. (2005) introduced

in-training assessment in an undergraduate medical clerkship

programme. Senior clinical staff was informed about the

introduction at a meeting held at the beginning of the

clerkship. They also received a letter outlining the in-training

assessment programme. The findings indicated that despite

implementing this new programme, students were not more

frequently observed performing clinical interviews and

examinations in the workplace. In their discussion of the

results they suggest that observation and feedback regarding

student performance may have been improved if faculty

members had been more frequently reminded of the

programme, for example daily meetings could have been

used to alert faculty to the importance and potential

educational value of the programme.

In contrast to these studies, Turnbull et al. (2000) describe

a strategy using clinical work sampling in which students

received feedback based on directly observed patient encoun-

ters an average of eight times during a 4-week clerkship

rotation. In this study, faculty members observing students in

the workplace attended a 2-hour workshop outlining the

assessment and feedback strategy. In addition, they received

monthly communications reminding them of the project.

Students were also oriented to the project before it started,

and met with the research associate on a weekly basis during

the clerkship rotation. Results indicated that the ongoing

collection of performance data was feasible.

In another study using the clinical encounter card system,

students engaged in a directly observed assessment event an

average of 35 times during a 12-week surgery clerkship

(Paukert et al. 2002). As in the other study, evaluators involved

in the project were briefed about the project in a number of

short 15-minute meetings outlining the purpose and impor-

tance of the intervention implemented. These information

sessions formed part of other meetings routinely held in the

department, for example morbidity and mortality meetings. At

each of these information sessions, faculty were asked to raise

any issues or concerns they had regarding the project. They

also received a letter explaining the assessment and feedback

system prior to implementation. At the end of the clerkship,

students were more satisfied with the feedback they received.

Based on these studies it is clear that a number of strategies

need to be employed to successfully implement an assessment

process in which trainees receive feedback based on directly

observed performance in the workplace. First, it is apparent

that involvement of faculty in planning an in-course formative

assessment strategy is likely to enhance their engagement in

the process. Second, faculty need to be thoroughly briefed

about the purpose and process of the observation and

feedback strategy implemented. Third, students need to be

properly informed about the purpose and format of the

assessment method used. In particular, it is critical that the

potential learning benefits of the system are emphasized rather

than the assessment aspects of the methods being used.

Finally, faculty and students need to be regularly reminded of

the benefit of formative assessment and the importance of

keeping the assessment strategy active in the workplace.

Faculty training

While successfully implementing a formative assessment

strategy in the workplace is an achievement in its own right,

it is important to ensure that the quality of the observations

made by attending faculty are accurate and that the feedback

received by students is effective. As was highlighted earlier,

faculty observations of student performance may not be

sufficiently accurate to identify errors in student performance.

While the use of checklists has been shown to improve the

ability of assessors to detect errors in performance (Noel et al.

1992), they have not been shown to improve the overall

accuracy of assessors. This is an issue that requires further

research; effective strategies to address this problem clearly

need to be found.

While the accuracy of examiners remains an issue needing

further work, the stringency of examiners can be improved

with training. A recent paper by Boulet et al. (2002) examined

the stringency of examiners using the mini-CEX to evaluate

directly observed trainee performance. They reported signifi-

cant variability among the examiners even when they were

observing the same event. Holmboe and colleagues have

shown that assessor training can address this issue. In their

paper, study participants engaged in a one-day video-based

training session aimed at reducing variability among faculty

when providing assessments and feedback on observed

performance. Participants engaged in performance dimension

training and frame-of-reference training (Holmboe et al. 2004).

The former was accomplished by getting faculty to discuss and

define key components of competence for specific clinical

skills and develop criteria for satisfactory performance. The

latter was addressed by giving individual faculty members the

opportunity to score real-time trainee performance using
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standardised patients and standardised trainees. While one

faculty member scored the performance of the trainee and

provided feedback, other faculty members scored the trainee’s

performance by watching the interview and examination on a

video monitor. The encounter ended with a group discussion

of how each member of the group rated the performance and

reasons for the scores allocated. Finally the facilitator

described what type of trainee performance the case scenario

was scripted to depict.

Eight months after this faculty development effort, a set of

video recordings of scripted patient encounters were again

used to compare the performance of trained faculty as

compared to a cohort of untrained faculty. Trained faculty

were more stringent than untrained faculty members and they

also reported feeling more comfortable providing trainee

feedback. This study is one of the first demonstrating the

beneficial impact of faculty training for the purpose of scoring

performance with the intention of providing trainee feedback.

Challenges

In this closing section of the paper we wish to highlight areas

where further work is needed to address some pivotal

questions regarding workplace-based formative assessment

and feedback. First and foremost, we need to develop

strategies that will ensure successful and sustainable imple-

mentation of formative assessment in the workplace. Most of

what has been done to date has been research-based, short

term projects. We need studies that identify the determinants

of successful, sustainable assessment and feedback strategies

so that we can better understand factors that promote trainee

feedback as a routine feature of training programmes rather

than a unique feature of selected programmes only. Long term

use may require further modification and simplification of

existing methods so as to make them more user-friendly in

busy clinical settings where patient care is the first priority and

trainee assessment of less importance.

Based on current literature it is apparent that poor faculty

participation in formative assessment and feedback strategies

is probably the most significant limiting factor currently

identified. Why faculty do not routinely engage in trainee

assessment and feedback needs to be better understood if we

wish to improve the situation. One strategy that may be of

benefit would be a reward structure for busy clinicians that

appropriately recognises their educational contributions and/

or provides them protected time to engage in teaching

activities. Another strategy would be to identify a core group

of faculty whose only educational job is assessment and

formative feedback. Other strategies clearly need to be

identified. In any event, these realities need to be addressed

before formative assessment is likely to be a routine feature of

workplace-based training programmes.

Second, we need to improve the quality of the assessments

and feedback given to trainees through a concerted faculty

development effort. Current work indicates that feedback

rarely results in the formulation of an action plan, a critical

component of effective feedback, and only sometimes

involves self-assessment by the trainee. Both these issues

need to be addressed if feedback is to be owned by the trainee

and remedial action undertaken to improve performance.

In addition, the accuracy and stringency of feedback need to

be improved. Innovative strategies to address this important

aspect of formative assessment need to be developed.

Finally, the impact of feedback on trainee learning

behaviour and performance needs to be determined. To date

there is very little information about the strategic use of

formative assessment in the workplace context to drive the

learning of medical trainees. The need for such data is

apparent. Not only do we need to determine the impact of

feedback on learning behaviour, but we also need to know

what the performance-in-the-workplace benefits can be

expected to be achieved by successful formative assessment

strategies.

Summary

In the context of the workplace-based education of doctors,

there has been concern that trainees are seldom observed,

assessed, and given feedback. This has led to increasing

interest in a variety of formative assessment methods that

require observation and offer the opportunity for feedback,

including the mini-clinical evaluation exercise, clinical encoun-

ter cards, clinical work sampling, blinded patient encounters,

direct observation of procedural skills, case-based discussion,

and multisource feedback. The research literature on formative

assessment and feedback suggests that it is a powerful means

for changing the behaviour of students and trainees.

To enhance the efficacy of the methods of workplace-

based assessment, it is critical that the feedback which is

provided be consistent with the needs of the learner, focus on

important aspects of the performance (while avoiding personal

issues), and have a series of characteristics which make it

maximally effective. Since faculty play a key role in the

successful implementation of formative assessment, strategies

to provide training and encourage their participation are

critical.
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