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ประเดน็ 

มติกิารประเมนิ 1-9 

Competency /  Outcome based curriculum 
หลกัฐานทีต้่องเตรียม 

แผนการดาํเนินการ 



หลกัเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย 

9 areas; 36 sub-areas 
161 basic standards (B) “must have” 
94 quality development standards (Q) “should have” 
Area 1 Mission and outcomes พนัธกจิ และ ผลลพัธ์ 
Area 2 Educational programme แผน/หลกัสูตรการฝึกอบรม 
Area 3 Assessment of trainees การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
Area 4 Trainees ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
Area 5 Trainers อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
Area 6 Educational resources ทรัพยากรการศึกษา 
Area 7 Programme evaluation การประเมนิหลกัสูตร 
Area 8 Governance and administration ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

Area 9 Continuous renewal การทบทวนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 



เกณฑม์าตรฐานข ัน้พืน้ฐาน 

เกณฑม์าตรฐานขัน้พืน้ฐาน (Basic standard) ชอ่ง "B“ 
องคป์ระกอบมติทิี ่1-9 รวมทัง้หมด 161 หวัขอ้ยอ่ย  
    สถาบนัฝึกอบรม "ตอ้งม"ี ทกุหัวขอ้   
 
เกณฑม์าตรฐานการพัฒนาคณุภาพ (Quality development standard)  ชอ่ง "Q“     
องคป์ระกอบมติทิี ่1-9 รวมทัง้หมด 94 หวัขอ้ยอ่ย    
 
เกณฑค์ะแนน ดงันี ้
ระดับดเียีย่ม (Excellent)          ได ้“Q” เกนิ 75 %  ( 71 ขอ้ยอ่ยขึน้ไป)  
ระดับดมีาก (Very good)      ได ้“Q” เกนิ 50 % ( 47 ขอ้ยอ่ยขึน้ไป) 
ระดับด ี(Good)        ได ้“Q” เกนิ 25 % ( 24 ขอ้ยอ่ยขึน้ไป) 



คุณสมบัตขิองแพทย์ทีจ่บการฝึกอบรม 6 สมรรถนะหลกั 

1. การดูแลรักษาผูป่้วย(Patient care) 

2. ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น(Medical knowledge and skills) 

3. การเรียนรู้จากการปฎิบติัและการพฒันาตนเอง(Practice based 
learning and improvement) 

4. ทกัษะปฎิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and 
communication skills) 

5. ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 

6. การปฎิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ(System-based practice) 

Presenter
Presentation Notes
 ผลลพั ธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตรแพทยท์ ี่จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลั ยศาสตร์ตอ้ งมคี ุณสมบตั ิ และความรู้ความสามารถข้นัต่าตามสมรรถนะหลกั ท้งั 6ดา้นดงัน้ี ๑. การดูแลรักษาผปู้ ่ วย (Patient Care)๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลทางศลั ยศาสตร์ต้ังแต่ระยะกอ่ น ระหว่างการผ่าตัด และหลงั การผ่าตัด รวมไปถึง การแกไ้ ขภาวะแทรกซอ้ นทางศลั ยศาสตร์๑.๒ มที กั ษะในการทาหัตถการทางศลั ยศาสตร์ทวั่ ไปตามเกณฑก์ าหนดของราชวิทยาลยั ศลั ยแพทย์๑.๓ มีทกั ษะในการช่วยฟ้ื นคืนชีพผูป้ ่ วย (Cardiopulmonary-cerebral resuscitation)๑.๔มีทกั ษะในการช่วยชีวติ ข้นั สูงผปู้ ่ วยไดร้ บั อบุ ตั ิเหตุ (Advanced trauma life support)๒.ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แกป้ ัญหาของผูป้ ่วยและสังคมรอบดา้ น (Medical knowledge and Skills)๒.๑ เขา้ ใจวทิ ยาศาสตร์การแพทยพ์ ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจที่เกยี่ วขอ้ งกบั ศลั ยศาสตร์ ๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาศลั ยศาสตร์๓.การเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการพฒันาตนเอง(Practice-basedLearningandImprovement) ๓.๑ดาเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้ ๓.๒วพิากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย์๓.๓เรียนรูแ้ ละเพมิ่ ประสบการณ์ไดด้ ว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ๔.ทกั ษะปฏิสมั พนั ธ์และการส่ือสาร(InterpersonalandCommunicationSkills) ๔.๑นาเสนอขอ้ มูลผปู้ ่วยและอภิปรายปัญหาอยา่ งมีประสิทธิภาพ๔.๒ ถ่ายทอดความรู้และทกั ษะ ใหแ้ พทยน์ กั ศึกษาแพทยแ์ ละบุคลากรทางการแพทย์๔.๓ส่ือสารให้ขอ้มูลแกญ่าติและผปู้่วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสิทธิภาพโดยมีเมตตาเคารพการ ตดั สินใจและศกั ด์ิศรีของความเป็นมนุษย์๔.๔ มมี นุษยส์ มั พนั ธท์ ี่ดี ทางานกบั ผรู้ ่วมงานทุกระดบั อยา่ งมปี ระสิทธิภาพหลกัสูตรและเกณฑ์การฝกึอบรมสาขาศลัยศาสตร์ศริริาชพยาบาล2560 หนา้2๔.๕ เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแกแ่ พทยแ์ ละบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางศลั ยศาสตร์ ๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)๕.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผปู้ ่ วยญาติผรู้ ่วมงานเพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน ๕.๒ ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ๕.๓มคีวามสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)๕.๔ การบริบาลโดยใชผ้ ูป้ ่ วยเป็ นศูนยก์ ลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองคร์วมคานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยั และ ความเสี่ยงทางการผ่าตดั ศลยศาสตร์๕.๕คานึงถึงผลประโยชนส์ ่วนรวมเป็นที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาแกแ่ พทยแ์ ละบุคคลากรอนื่ โดยเฉพาะทางสาขาวชิ าทางศลั ยศาสตร์๖.การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ(System-basedPractice) ๖.๑มีความรูเ้กยี่วกบัระบบสุขภาพของประเทศ๖.๒ มีความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในระบบพฒั นาคุณภาพการดูแลรักษาผปู้ ่ วย๖.๓ ใชท้ รัพยากรสุขภาพอยา่ งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผปู้ ่ วยให้เขา้ กบั บริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ ามมาตรฐานวชิ าชีพ



Expected learning 
outcome  

Learning process Assessment 

Patient care  Clinical skills Authentic learning, 
simulation 

Workplace-based 
assessment 

Medical  knowledge  Basic Science & 
Clinical knowledge 

Lecture, Seminar MCQ, Essay, etc 

Practice base learning 
& improvement  

Research skills, IT skills  
Procedural skills, etc 

Research project, 
authentic practice, 
simulation 

Research progress 
DOPS, PBA, OSCE 

Interpersonal & 
communication skills 

Presentation skills 
Communication skills 

Presentation, workshop, 
authentic practice 

Multisource feedback 
(360 degree 
assessment) 

Professionalism Ethics, non-technical 
skills 

Workshop, authentic 
practice 

WBA 

System based 
practice  

Rational drug use, 
Quality development, 
Risk 

Seminar, workshop, 
simulation, authentic 
practice 

WBA, project-based 
assessment 

Competency / Outcome based training (ACGME) 



การดาํเนินการ 

ตั้งคณะทาํงาน 

 เพ่ือศึกษา หลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้แก่ “161 ต้อง” และ “94 ควร” 
 

 ดาํเนินการประสานงานกบัฝ่ายคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
 

 จัดสร้างระบบใหม่ ประกาศใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกาํหนด “ต้อง” เช่น การประกาศ
คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาใหม่ ที่มหัีวหน้าแพทย์ประจาํบ้าน เป็นกรรมการด้วย, 
การสํารวจคุณภาพแพทย์ประจําบ้านที่สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล, ปรับปรุงระบบการประเมนิให้เป็นรูปธรรม 
 

 สร้างระบบจัดเกบ็เอกสารใหม่ โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 ดาํเนินการ เตรียมความพร้อม ในการเยีย่มสํารวจ 



 

 

 

 
มิติท่ี 1 : พนัธกิจ และผล 

(Mission and Outcomes) 





๑. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

 ภาควิชาศลัยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

๒.  พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

    ภาควิชาศลัยศาสตร์กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจดา้นการศึกษาของหลกัสูตร  

          “เพ่ือสร้างบัณฑิตทีมี่คุณภาพ มุ่งเน้นด้านการศึกษา วจัิย บริการ เป็นเลศิระดับสากล” 

โดยภาควิชาศลัยศาสตร์  ใหบ้ณัฑิตมีความรู้ทกัษะดา้นศลัยศาสตร์  

วสัิยทศัน์ 

      เป็นสถาบนัชั้นนาํทางศลัยศาสตร์ของเอเชีย (To be the leading surgical institute in Asia) 

พนัธกจิ   

เป็นองคก์รชั้นนาํทางศลัยศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการศึกษา งานวิจยัวิชาการ งานบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพและทนัสมยัเทียบเท่าสากล  

โดยฝึกอบรมวิชาศลัยศาสตร์  ให้บัณฑิตมี ความรู้ทกัษะด้านศัลยศาสตร์ และมีความสามารถในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง มีความสามารถด้านการทาํวจัิยอย่างมีหลกัการทีถู่กต้องเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางศัลยศาสตร์ การ

ส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม การบริหารจดัการ ความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพ กระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภยัเพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และ

เจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และองคก์รเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางศลัยศาสตร์ 

    ภาควิชาฯใชห้ลกัการของผูรั้บการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง สนบัสนุนใหผู้รั้บการฝึกอบรมแสดงความ

รับผดิชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและไดส้ะทอ้นการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) และช้ีนาํผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมโดยอาศยัหลกัการของการกาํกบัดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั (feedback) อยา่งเป็นระบบ  โดยการฝึกอบรมตอ้งไดรั้บความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี การทาํวิจยั  ทกัษะ

  

  

 B 1.1.6 - B1.1.10 





มิตยิอ่ยท่ี 1.1 พันธกจิ  

B 1.1.1 มีพนัธกิจของหลกัสตูรแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 

B 1.1.2 เผยแพร่พนัธกิจของหลกัสตูรไปยงัหน่วยงานสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบ

โดยทัว่กนั 

พันธกจิของหลักสูตร ต้องอยู่บนพืน้ฐานของข้อกาํหนดต่อไปนี ้

B 1.1.3 คํานงึถึงความต้องการด้านสขุภาพของชมุชนและสงัคม 

B 1.1.4 ความต้องการของระบบบริการสขุภาพ 

B 1.1.5 มุมมองอ่ืนๆ  ด้านความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม 

B.1.1.3 – B.1.1.5  
แสดงขอ้มูลท่ีนาํมาใชพ้ิจารณาความตอ้งการดา้น

สุขภาพ ชุมชน และสงัคม ความตอ้งการของระบบ

บริการสุขภาพ ความรับผดิชอบทางสงัคม เช่น  
ตวัอยา่งหลกัฐาน 

• ขอ้มูล burden of diseases ในระดบั

เขตสุขภาพ เปรียบเทียบกบัระดบัประเทศ 

• ขอ้มูลความตอ้งการดา้นสุขภาพ ชุมชน และ

สงัคม เคยมีการถามคนทัว่ไป หรือ ผูป่้วย

หรือไม่? 

• ความตอ้งการศลัยแพทยใ์นแต่ละเขตพื้นท่ี 

• การรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ 



 

มิติ              ยอ่ยท่ี 1.1 พนัธกจิ  

โครงร่างของหลกัสตูรต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

โดย ต้องเน้นภาคปฏิบติัเพ่ือท่ีจะผลติแพทย์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบติั ตอ่ไปนี ้

B 1.1.6 มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบติัท่ีครอบคลมุและเหมาะสม 

B 1.1.7 มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ 

B 1.1.8 สามารถปฏิบติังานได้ด้วยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไมต้่องมีการกํากบัดแูล 

B 1.1.9 สามารถปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 

B 1.1.10 มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมใน

กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (CME) หรือ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(CPD) 
โครงร่างของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิต ิ

โดยต้องเน้นภาคปฏบัิตแิละกาํหนดคุณสมบัตแิพทย์ผู้เชียวชาญ 

(competency/outcome) ที่พงึประสงค์ ดังระบุในหัวข้อ B.1.1.6 – B.1.1.12  



 

พนัธกจิ ในหลกัสูตร 

   B 1.1.11 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย

ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอือ้อาทรและใสใจในความ

ปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยดึถือผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลางบนพืน้ฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

 
      1. พนัธกจิ ในหลกัสูตร 2. OUTCOME  3. การสอน  4. การวดัผล  5. แสดงผล 



มิติยอ่ยท่ี 1.1 พนัธกจิ  

โครงร่างของหลกัสตูรต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

โดยต้องเน้นภาคปฏิบติัเพ่ือท่ีจะผลิตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบติั ตอ่ไปนี ้

B 1.1.11 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มี

ความเอือ้อาทรและใสใจในความปลอดภยั เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสขุภาพ โดยยดึถือผู้ ป่วยเป็น

ศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

ภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนและการประเมินให้สอดคล้องตรงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมี

การประเมนิผลที่ตรงกับวัตถุประสงค์นัน้ เช่น  

     1.แบบประเมิน PBA ใช้ประเมนิความรู้ ทกัษะความสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย  

     2.แบบประเมิน 360° ใช้ประเมินพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

     3.จดักจิกรรมวิชาการเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง (Risk management) Mortality & Morbidity 

(M&M) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการป้องกันความผิดพลาดในอนาคต 



มิติยอ่ยท่ี 1.1 พนัธกจิ  
โครงร่างของหลักสูตรต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิ 

โดยต้องเน้นภาคปฏิบตัเิพื่อที่จะผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัต ิต่อไปนี ้

B 1.1.12 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรสามารถทาํให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

สภาวะการทาํงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล 

ในการจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านได้จัดสวัสดกิารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเช่น  

     1. การดูแลเร่ืองการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสมและยุตธิรรม 

     2. ไม่ปฏิบตังิานต่อเน่ือง มีหยุดพกัหลังอยู่เวร 

     3. ดแูลและดาํเนินการตามระเบยีบปฏิบตัขิองคณะเม่ือเกดิบาดเจบ็จากการปฏิบัตงิาน 

     4. จัดห้องพกัเวรและผู้ดูแลเร่ืองความสะอาดของห้องพกั 

     5. ส่ือสารและมีการสนับสนุนให้มีการออกกาํลังกายตามนโยบายของคณะฯ 

     6. สนับสนุนให้เข้าร่วมกจิกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี เป็นต้น 

     7. โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีของคณะฯ  

     8. กรรมการการศึกษา ดูแลการดาํเนินการในภาพรวม และจดัการเม่ือมีปัญหา และดาํเนินการ

ตามแนวการดูแลแพทย์ประจาํบ้านเม่ือมีปัญหาเครียด 



มิติยอ่ยท่ี 1.2 ความเป็นมืออาชีพและความเป็นอสิระทางวิชาชีพ 

B 1.2.1 รวมเร่ืองความเป็นมืออาชีพในแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

B 1.2.2  สง่เสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

ปฏิบตัติอ่ผู้ ป่วยและชมุชนได้อยา่งดีท่ีสดุ 

ตัวอย่างหลักฐานที่แนะนํา 

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ Professionalism ในหลักสูตร 

กาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแพทย์ประจาํบ้าน ในการดูแลผู้ป่วย เพ่ือ

ตอบสนองต่อสทิธิผู้ป่วยและบทบาทชุมชนได้อย่างดีที่สุด  



                 Professionalism 

  

       หลักสูตรใหม่นอกจากจะกาํหนดผลลัพธ์ดานความรู้ ทกัษะหตัถการต่างๆแล้ว 

ยังกาํหนดให้เร่ือง ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) เป็นหน่ึงในผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคตอัินดีต่อผู้ป่วย ญาต ิผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

      และชุมชน 

ข.   มีทกัษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)   

ค.  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

     (Continuous Professional Development) 

ง.  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

จ.  คาํนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม 

    แพทย์ประจาํบ้านทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและผ่านการประเมินในด้านนี ้ 



                   มิตยิอ่ยท่ี 1.3 ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบันฝึกอบรมต้อง กาํหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พงึประสงค์ 

(intended learning outcomes) หลักสูตร โดยคาํนึงถงึเร่ืองต่อไปนี ้

B 1.3.1 ผลสัมฤทธ์ิการศกึษาระดับหลังปริญญาที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

B 1.3.2 พืน้ฐานที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาํหรับการประกอบวชิาชีพใน 

           อนาคตในสาขาวชิาที่เลือกฝึกอบรม 

B 1.3.3 บทบาทในอนาคตในระบบสุขภาพ 

B 1.3.4 ความมุ่งม่ันและทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

B 1.3.5 ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุขภาพ  

           และความรับผิดชอบด้านอ่ืนๆ ทางสังคมที่เก่ียวข้อง 

B 1.3.6 พฤตกิรรมแห่งวชิาชีพ 

B 1.3.7 องค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบที่จาํเพาะของสาขาวชิานัน้ๆ  

B 1.3.2 – B 1.3.8 

หลกัสตูร กําหนดผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ในเร่ือง  

• สมรรถนะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมภายหลงัจบ 

• ครอบคลมุทัง้ ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ  



มิตยิอ่ยท่ี 1.3 ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง กําหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ (intended 

learning outcomes) หลกัสตูร โดยคํานงึถงึเร่ืองตอ่ไปนี ้

B 1.3.8 พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ป่วยและญาติ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม อ่ืนๆอาจารย์ รวมทัง้เพ่ือน

ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืนๆ  

B 1.3.9 สถาบนัฝึกอบรม ต้องทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ตอ่เพ่ือนร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ  รวมทัง้ผู้ ป่วยและญาติ 

B 1.3.10 สถาบนัฝึกอบรมต้องทําให้ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์เป็นท่ีประจกัษ์ตอ่สาธารณะ 

1. ประกาศระเบียบปฏิบตั:ิ พฤตกิรรมที่เหมาะสม ลงในหลักสูตร    2. ทาํให้เหน็ว่า Residents 

รับทราบ   3. มีการประเมนิจริง  4. แสดงผลการประเมนิ ชมเชย/ร้องเรียน+แนวทางการ
พฒันา 



มิตยิอ่ยท่ี 1.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจและผลลัพธ์ 

B 1.4.1 ระบพุนัธกิจและกําหนดผลลพัธ์การฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ของ

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยร่วมมือกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

1. กรรมการฝึกอบรม 

2. อาจารย์ท่ีสอน 

3. แพทย์ประจําบ้าน 

4. รองคณบดีฝ่ายหลงัปริญญา 

5. กรรมการราชวิทย์ 

จดัประชมุผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัเพ่ือ

ประเมินหลกัสตูรในหวัข้อตา่งๆ 

• พันธกจิ 

• Outcome 

• Learning process 

• Assessment 

1.เกบ็หลกัฐานการเข้าร่วม 

2.ผลการประเมนิ 

3.สรุปผล 
4.4.1 



   มิตทิี ่2:  

แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรการฝึกอบรม (Educational Programme)  

 



B 2.1.1  กาํหนดกรอบของการฝึกอบรมบนพืน้ฐานของผลลัพธ์ที่พงึประสงค์

และคุณสมบตัขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 2.1.2 สร้างกรอบการฝึกอบรมบนพืน้ฐานของผลลัพธ์ที่ได้มาจากการศึกษา

ระดบัแพทยศาสตรบัณฑติ 

B 2.1.3 บริหารจัดการกรอบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

B 2.1.4 ฝึกอบรมภาคปฏบิัตทิี่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการบริการ

และรับผิดชอบดแูลผู้ป่วย 

B 2.1.5 ใช้วธีิการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า

ม่ันใจได้ว่ามีการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

B 2.1.6 จัดให้มีการฝึกอบรมโดยยดึหลักความเสมอภาค 



B 2.1.7 ใช้หลกัการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศนูย์กลาง เพ่ือกระตุ้น เตรียมความ

พร้อมและสนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

ได้แสดงความรับผิดชอบตอ่กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้

นัน้ๆ (self-reflection) 

B 2.1.8 ชีนํ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยอาศยัหลกัการของการกํากบัดแูล 

(supervision) การประเมนิคา่ (appraisal) และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั (feedback) 

B 2.1.9 ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

สทิธิและหน้าท่ีของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 2.1.10 รวมความรับผิดชอบหรือพนัธสญัญาในข้อพิจารณาด้านจริยธรรมเข้าไปใน

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรด้วย 



มิตยิอ่ยท่ี 2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

B 2.2.1 แนะนําพืน้ฐานและวิธิการศกึษาวจิัยทางการแพทย์ไว้ในการ

ฝึกอบรม ทัง้การวิจยัทางคลินิกและคลินิกด้านระบาดวิทยาคลินิก 

ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 2.2.2 มีความสามารถในการใช้เหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์  

B 2.2.3 คุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ผ่าน

ประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่

เรียน 



มิตย่ิอยที่ 2.3 เนือ้หาของโปรแกรม 

 ต้อง ครอบคลมุภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิและประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

ประเดน็ตา่งๆ  ตอ่ไปนีไ้ว้ในเนือ้หาของโปรแกรม ได้แก่ 

B 2.3.1 พืน้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์

คลนิิก วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤตกิรรม รวมทัง้เวชศาสตร์ปอ้งกนั 

B 2.3.2 การตดัสินใจทางคลินิก 

B 2.3.3 ทกัษะการสื่อสาร  

B 2.3.4 จริยธรรมทางการแพทย์  

B 2.3.5 ระบบสาธารณสขุ  

B 2.3.6 กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวช

วิทยา  

B 2.3.7 หลกัการบริหารจดัการ  

 B 2.3.8 ความปลอดภยัของผู้ป่วย  

B 2.3.9 การดูแลตนเองของแพทย์  

B 2.3.10 การแพทย์ทางเลือก  

B 2.3.11 บริหารจัดการการฝึกอบรมโดย

คาํนึงถงึความปลอดภยัและความอสิระของ

ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  



มติทิี่ 3:  

การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Assessment of Trainees)  



มิตยิอ่ยท่ี 3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

B 3.1.1 กําหนดและดําเนินนโยบายการวดัและประเมินผลผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

B 3.1.2 ให้คําจํากดัความ, แถลง, และจดัพิมพ์ หลกัการ วตัถปุระสงค์ วิธีการ 

และวิธีการปฏิบตั ิในการประเมนิผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมถงึการทดสอบ

ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ท่ีมีการใช้ 

B 3.1.3  ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าการวดัและประเมินผลครอบคลมุทัง้ทางด้าน

ความรู้, ทกัษะ, และเจตคติ 



มิตยิอ่ยท่ี 3.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

B 3.1.4 ใช้ชดุของการประเมินและรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัประโยชน์จากการ

ประเมิน ซึง่รวมถงึการใช้ผู้ประเมินหลายคนและวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

B 3.1.5 บอกเกณฑ์การผา่นการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืน รวมถึงจํานวน

ครัง้ท่ีอนญุาตให้สอบแก้ตวั 

B 3.1.6 ประเมินผลและอ้างอิง คา่ความเท่ียง ความตรง และความยตุธิรรม

ของวิธีการประเมิน 
B 3.1.7 มีระบบการอทุธรณ์ผลการประเมนิขึน้กบัหลกัยตุธิรรมหรือ

กระบวนการทางกฎหมาย   



มิตยิอ่ยท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินและการเรียนรู้ 

สถาบนัฝึกอบรมต้อง ใช้หลกัการ วิธีการ และการปฏิบตัใินการประเมินท่ี 

B 3.2.1 สอดคล้องกบัผลลพัธ์ทางการศกึษาท่ีพงึประสงค์และรูปแบบการ

สอน อยา่งชดัเจน  

B 3.2.2 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้บรรลผุลลพัธ์ของการ

ฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ 

B 3.2.3 สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 3.2.4 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่ากระบวนการฝึกอบรมมีความครอบคลมุและ

ตรงประเดน็ 

B 3.2.5 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า มีการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมอยา่งทนักาล จําเพาะ สร้างสรรค์  และเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

ผลการวดัและประเมินผล 



Expected learning 
outcome  

Learning process Assessment 

Patient care  Clinical skills Authentic learning, 
simulation 

Workplace-based 
assessment 

Medical  knowledge  Basic Science & 
Clinical knowledge 

Lecture, Seminar MCQ, Essay, etc 

Practice base learning 
& improvement  

Research skills, IT skills  
Procedural skills, etc 

Research project, 
authentic practice, 
simulation 

Research progress 
DOPS, PBA, OSCE 

Interpersonal & 
communication skills 

Presentation skills 
Communication skills 

Presentation, workshop, 
authentic practice 

Multisource feedback 
(360 degree 
assessment) 

Professionalism Ethics, non-technical 
skills 

Workshop, authentic 
practice 

WBA 

System based 
practice  

Rational drug use, 
Quality development, 
Risk 

Seminar, workshop, 
simulation, authentic 
practice 

WBA, project-based 
assessment 

Competency / Outcome based training (ACGME) 



Expected learning 
outcome  

Learning process Assessment 

Patient care  Clinical skills Patient assessment, preop-
op-postop, complication 
management 

Multisource feedback (360 
degree assessment), ATLS 

Medical  knowledge  Basic Science & Clinical 
knowledge 

Knowledge เนือ้หา MCQ, Essay, etc 

Practice base learning & 
improvement  

Research skills, IT skills  
Procedural skills, etc 

วจัิย , PBA, DOPS Research progress 
DOPS, PBA 

Interpersonal & 
communication skills 

Presentation skills 
Communication skills 

การสือ่สารกบัผูป่้วย นักเรยีน
แพทย ์แพทย ์บคุลากร
การแพทย ์และญาตผิูป่้วย 

Multisource feedback (360 
degree assessment) 

Professionalism Ethics, non-technical 
skills 

Situation 
awareness,leadership, 
communication etc. 

Good surgical practice, 
WBA 

System based practice  Rational drug use, Quality 
development, Risk 

Risk, patient safety, rational 
drug use 

Good surgical practice, 
WBA 

Competency / Outcome based training (ACGME) 







Nursing evaluation 



Nursing Staff Ratings 
1. ความเอาใจใสผู่ป่้วยและญาต ิ
2. การสอบถามขอ้มลูจากผูป่้วยหรอืญาต ิ
3. การใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วย หรอืญาต ิ
4. ความต ัง้ใจทาํงาน 
5. การสือ่สารกบับคุลากรทางการแพทย ์
6. การบนัทกึรายงาน 
7. ความตรงตอ่เวลา 
8. ความรบัผดิชอบ 
9. มนษุยสมัพนัธ ์
10. เจตคต ิจรยิธรรมทางการแพทย ์



Resident Feedback 

Evaluation of each surgical service in 10 items by 
residents at the end of the rotation 

Each item is rated on a four-category scale: พงึ
พอใจมากทีส่ดุ พงึพอใจมาก พอใจนอ้ย ไมพ่อใจ 

Summary judgment at the end of the form 





การประเมนิความรู ้แบบ 
Formative  
7 คร ัง้/ปี 



Summative Intraining 
examination 



Research month and workshop 

 



Basic & Advanced Laparoscopic Surgery Workshops  



Soft-cadaveric workshop FAST workshop 

Presenter
Presentation Notes
             



Nontechnical skill in surgery 

 



Clinical Teaching Communication and 
Counselling 



Counselling workshop 

 





 

10 Commitments of Patient Safety  



มติทิี ่4:  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainees)  

 

 



 
การประชุมวางแผนคดัเลือกแพทย์ประจําบ้านแนวใหม่ 



มิตยิอ่ยท่ี 4.1 นโยบายการรับและการคัดเลือก 

B 4.1.1 พิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธกิจของแผนการฝึกอบรมและการคดัเลือกผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม  

B 4.1.2 ทาํให้เช่ือมัน่ได้ว่ามีความสมดุลระหวา่งศกัยภาพดา้นการฝึกอบรมและจาํนวนผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมท่ีรับได ้

กาํหนดนโยบายและการดาํเนินการในเร่ือง 

B 4.1.3 หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

B4.1.4การรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึงตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็น

พิเศษ 

B4.1.5การโอนยา้ยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรอ่ืนทั้ง

ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

B4.1.6 ทําให้เช่ือมัน่ได้ว่าการศึกษาระดบัแพทยศาสตรบณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจวทิยา

ศาสตรการแพทยร์ะดบัสูง ก่อนเร่ิมการฝึกอบรม แพทยเ์ฉพาะทาง 

B 4.1.7 ทาํให้เช่ือมัน่ได้ว่ากระบวนการคดัเลือกมีความโปร่งใสและเท่าเทียมยติุธรรม  

- B 4.1.4 ประกาศกสพท เร่ืองคณุสมบติัเฉพาะของผู้สมคัร 

คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ แพทยสภา ซ่ึง

จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของ

โรคหรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน 

และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  



มิตยิอ่ยท่ี 4.1 นโยบายการรับและการคัดเลือก 

B 4.1.1 พจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างพนัธกจิของแผนการฝึกอบรมและการ 

             คดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 

 

 

 

 

 

B 4.1.2 ทาํให้เช่ือมัน่ได้ว่ามีความสมดุลระหวา่งศกัยภาพดา้นการฝึกอบรมและจาํนวนผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมท่ีรับได ้

พันธกจิ :   “เพ่ือสร้างบณัฑติทีม่คุีณภาพ มุ่งเน้นด้านการศึกษา วจิัย บริการ เป็นเลศิ 

                  ระดบัสากล” 

เกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน  

คุณภาพ : GPA, คะแนนการสมัภาษณ์หวัข้อ... 

จริยธรรม คือ ระยะเวลาในการใช้ทนุ, การรับทนุ รพ. 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้, โรงพยาบาลท่ี

ขาดแคลน, และใบ recommend จากผู้ ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ท่ีแสดงถึง ความดี ช่วยเหลือ

สว่นรวม 

- ผลการผา่นการประเมินมาตรฐานจากราชวทิยาลยัฯ  
- แบบ ก   - แบบ ข 



           มิตยิอ่ยท่ี 4.1 นโยบายการรับและการคัดเลือก 

กาํหนดนโยบายและการดาํเนินการในเร่ือง 

B 4.1.3 หลกัเกณฑ์และกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ภาควชิาฯ ไดใ้ชเ้กณฑคุ์ณสมบติัของผูส้มคัรจากแพทยสภาและราชวทิยฯ์ เป็นตวักาํหนดคุณสมบติั

ผูส้มคัรแพทยป์ระจาํบา้น  
     1.เกณฑ์การให้คะแนนชดัเจน 

     2. แตง่ตัง้กรรมการการเลือกมาจาก 

       - หวัหน้าภาควิชา 

       - ประธานหลกัสตูรแพทย์ประจําบ้าน 

       - กรรมการหลกัสตูรแพทย์ประจําบ้าน 

       - รองหวัหน้าภาควิชาฝ่ายการศกึษา 

       - อาจารย์ภายในภาควิชา  

     3.แจ้งเกณฑ์ให้ผู้สมคัรรับทราบก่อนการรับสมคัร ทาง website ภาคฯ 

     4. กรรมการตรวจนบัคะแนนอยา่งเปิดเผยต่อหนา้คณะกรรมการทุกท่านและใหมี้มติเป็นเอกฉนัท ์

- ประกาศและดาํเนินการรับสมคัร 

วธีิการ ขั้นตอนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมของแพทยสภาและราช

วทิยาลยัฯ  
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

คดัเลือกแพทย์ประจําบ้าน  
- เกณฑ์การคดัเลือกแพทย์ประจาํบ้าน

ของภาคฯ 



มิตย่ิอยที่ 4.2 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.2.1 โอกาสในการฝึกปฏิบตัทิางคลนิิก  

B 4.2.2 ศกัยภาพในการกํากบัดแูลท่ีเหมาะสม  

B 4.2.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ  

B 4.2.4 บริบทของความต้องการทางด้านสขุภาพของชมุชนและสงัคม  
จํานวนผู้ป่วยและหัตถการทีเ่กีย่วข้องซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบตัิ (แบบฟอร์ม ข) 
สัดส่วนของอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม ข) 

- ผลการตรวจรับรองแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรและสถาบันการฝึกอบรมตามเกณฑ์ข้อบังคับ

แพทยสภาว่าด้วยประกาศทีร่ะบุจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในแต่ละปี 

- ข้อมูลความต้องการผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ของประเทศ 
- รายงานการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยสภา อฝส.กลาง 
- นโยบายและแผนการผลิตแพทย์เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข กองทัพไทยกทม. และ

หน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง (ตัวอย่างเช่น การจัดสรรจํานวน และการแบ่งเขตพืน้ที)่ 

จากราชวทิยาลยั 



มิตยิอ่ยท่ี 4.3 การสนับสนุนและให้คาํปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.3.1 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถงึระบบการให้คําแนะนําปรึกษา

ทางด้านวิชาการได้ 

B 4.3.2 ให้คําปรึกษาด้านวิชาการบนพืน้ฐานของความก้าวหน้าของการฝึกอบรม

รวมถงึรายงานอบุติัการณ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.3.3  สนบัสนนุผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองทางสงัคม การเงิน และความต้องการ

สว่นบคุคล  

B 4.3.4  จดัสรรทรัพยากรสําหรับการสนบัสนนุทางสงัคมและสว่นบคุคลของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม  

B 4.3.5 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่ามีการรักษาความลบัในการให้คําปรึกษาและสนบัสนนุ/

ช่วยเหลือ  

B 4.3.6 แนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต 



มิตยิอ่ยท่ี 4.3 การสนับสนุนและให้คาํปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.3.1 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึงระบบการให้คําแนะนําปรึกษาทางด้าน 

             วิชาการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

B 4.3.2 ให้คําปรึกษาด้านวิชาการบนพืน้ฐานของความก้าวหน้าของการฝึกอบรมรวมถึงรายงาน

อบุติัการณ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

• อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะดูแลแพทยป์ระจาํบา้นทุกคน ซ่ึงจะดูแลใกลชิ้ดทุกเร่ืองทั้ง

ดา้นการฝึกอบรมฯ และเร่ืองส่วนตวั 
• อาจารยป์ระจาํชั้นปีรับผดิชอบดูแลประจาํแต่ละชั้นปี 
• ประชุมอาจารยร่์วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นทุกเดือน ในวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือนเวลา

เพ่ือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั  

• การตดิตามความก้าวหน้า portfolio, logbook, รายงานอุบตัิการณ์ เป็นต้น 



มิตยิอ่ยท่ี 4.3 การสนับสนุนและให้คาํปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.3.3  สนบัสนนุผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองทางสงัคม การเงิน และความต้องการสว่นบคุคล  

– ภาควิชาฯ จดัให้มีการพบปะอาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อม portfolio เพ่ือปรึกษาพดูคยุเร่ืองความทกุข์/ 

    สขุ เร่ืองส่วนตวั การปรับตวักบัแพทย์ประจําบ้านด้วย 

– ภาควิชาฯ และคณะมีการสนบัสนนุเร่ือง 

1. สวสัดิการหอพกั การจดัระบบการดแูลความปลอดภยัทัง้ภายนอกและภายในหอพกั  

เช่น มี  Keycard ส่ิงอํานวยความสะดวกในหอพกั เช่น ตู้ เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ 

2.สถานท่ีสําหรับการทํากิจกรรม เช่น Fitness Center (หอกีฬาศิริราชสมัพนัธ์ ชัน้ 12)  สนามกีฬา
ภายในคณะฯ ห้องอา่นหนงัสือ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสนัทนาการ 

3. ทรัพยากรเพ่ือให้บริการสําหรับบคุลากร 

        -  มีการจดัรถรับสง่ระหวา่งโรงพยาบาลกบัหอพกั (กรณีหอพกัอยู่นอกโรงพยาบาล) 

      -  มีบริการด้าน Internet ,Wi-Fi เพ่ือการศกึษา 

4. ทนุสนบัสนนุการดงูาน/แลกเปล่ียน/การร่วมการประชมุตา่งๆ ของแพทย์ประจําบ้าน ในตา่งประเทศ 



มิตยิอ่ยท่ี 4.4 ตวัแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

B 4.4.1 การกําหนดพนัธกิจและผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีมุ่งหมายไว้  

B 4.4.2 การออกแบบแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

B 4.4.3 การวางแผนเง่ือนไขการปฏิบติังานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  

B 4.4.4 การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

B 4.4.5 การบริหารจัดการหลักสูตร  



มิตยิอ่ยท่ี 4.5 เงื่อนไขการทาํงาน 

B 4.5.1 มีคา่ตอบแทนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตําแหนง่และ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 

B 4.5.2 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

(รวมถงึการอยูเ่วร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม  

B 4.5.3 ระบกุฎเกณฑ์และประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและ

ความรับผิดชอบของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  

B 4.5.4 มีการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีการลาพกั 

เช่น ลาคลอดบตุร เจ็บป่วย เกณฑ์ทหาร ถกูเรียกฝึกกําลงัสํารอง การศกึษาดู

งานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  กฏการลา คณะแพทย ์

ระบุลงในหลกัสูตร 

จดหมายขอข้ึนค่าตอบแทนส่งถึงหลงัปริญญา 

ตารางกิจกรรมวิชาการ, ตารางเวร 



มิตทิี่ 5:  

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (Trainers)  



อบรมอาจารย์เพ่ือพฒันาด้านการศึกษา 

 



การประชุมการศึกษาย่อยหลงัปริญญา 



 

ประชุมประจําปีการศึกษากบัสถาบันฝึกอบรมร่วม 



มิติที ่6:  

ทรัพยากรทางการศึกษา  

(Educational resources) 



มิตยิอ่ยท่ี 6.1 ส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านกายภาพ 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมต้อง จดัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

B 6.1.1 มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

B 6.1.2 เข้าถึงแหลง่ข้อมลูทางวิชาการท่ีทนัสมยั  

B 6.1.3 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ 

 

B 6.1.4 มีอปุกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั 

B 6.1.5 มีสิ่งแวดล้อมทางการศกึษาท่ีปลอดภยั  

• ผลการตรวจสถาบนัการฝึกอบรมและปรับศกัยภาพการฝึกอบรม+แบบฟอร์ม ก ข 

• ตาราง rotation 4 ชัน้ปี   ตารางทํางาน (ห้องปฎิบติัการทกัษะทางคลินิก หอผู้ ป่วย) 

  ตารางเรียนภาคทฤษฎี 

• คูมื่อหอสมดุ+Website หอสมดุ+หอสมดุภาควิชา 

มีระบบรักษาความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั  

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  

E-mail, line group, VPN 



มิตยิอ่ยท่ี 6.2 การจัดการการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 

B 6.2.1 คดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีสําหรับการฝึกอบรม  

ต้องเข้าถึง 

B 6.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงสําหรับสนบัสนนุ 

             การเรียนรู้  

B 6.2.3 จํานวนผู้ ป่วยท่ีเพียงพอ 

B 6.2.4 จาํนวนและความหลากหลายของผู้ป่วย ทัง้ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  

          และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พงึประสงค์  

ผลการตรวจสถาบันการฝึกอบรมและปรับศักยภาพการฝึกอบรม+แบบฟอร์ม ก ข 



มิตยิอ่ยท่ี 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

B 6.3.1 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าสามารถเข้าถงึส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเรียนรู้ 

1. มีห้องแพทย์ประจําบ้านท่ีมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้  4  เคร่ือง 

2. คณะให้ wifi siriraj/mu โดยคิดคา่ใช้จ่าย co-pay ใช้ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ 

3. ห้องสมดุ: E-library 24 ชัว่โมง สามารถ download งานวิจยัจากวารสารท่ีทนัสมยัได้รับการ

ยอมรับจากนานาชาติ, e-book standard textbook ท่ีทนัสมยั 

4. e-learning + VDO การเรียน, e-doc 

แสดง-คูมื่อหอสมดุ+Website หอสมดุ, linkเข้า e-learning 



มิตยิอ่ยท่ี 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

B 6.3.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมอย่างมี

ประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพโดย 

ภาคทฤษฎี  เก็บ VDO ท่ีเคยสอนเข้าไปใน e-learning ของภาควิชา 

การประเมนิ MCQ โดยคอมพิวเตอร์ (ลดการใช้กระดาษ) 

การส่ือสาร   ใช้ e-mail, line app, ในการส่ือสารระหวา่งอาจารย์ 
                          แพทย์ประจําบ้าน เจ้าหน้าท่ีการศกึษา 

แสดง  สอบ MCQ  รูปถ่ายวันสอบ 



มิตยิอ่ยท่ี 6.4 ทมีการดแูลผู้ป่วย 

B 6.4.1 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่ามีการจดัประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้ร่วมงานและบุคลากรวชิาชีพอ่ืน 

การทํางานแบบสหสาขาโดยมีการทํางานร่วมกบั 

     1.ผู้ ทําหตัถการ ซึง่เป็นศลัยแพทย์สาขาต่างๆ  อายรุแพทย์, รังสีแพทย์, กมุารแพทย์, 

        วิสญัญีแพทย์ 

     2.ผู้ ช่วยทําหตัถการ พยาบาล นกัรังสีเทคนิค ในการเตรียมผู้ ป่วยท่ีซบัซ้อน จําเป็นต้องมีการ 

        ปรึกษาอายแุพทย์หรือกมุารแพทย์ร่วมด้วย 

     3.ทีมพยาบาลศลัยศาสตร์  

กระบวนการ    การประเมนิผล        แสดงผลการประเมนิ 

- ใบประเมินแพทย์ประจาํบ้าน PBA 

- ใบประเมิน 360 องศา 



มิตยิอ่ยท่ี 6.5 การวิจยัและความเป็นนักวิชาการทางการแพทย์ 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้องทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า 

B 6.5.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม  
B 6.5.2 มีการบรูณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอและสมดลุ 

- ตารางสอนรายวชิาแกน ศรคร 524 วทิยาระเบียบวธีิวจิยั 

- Workshop: การพฒันาพื้นฐานและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกระบวนการวจิยั 
- รายช่ืองานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้น 

กระบวนการ 

ผล 



มิตยิอ่ยท่ี 6.5 การวิจยัและความเป็นนักวิชาการทางการแพทย์ 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้องทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า 

B 6.5.2 มีการบรูณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอและสมดลุ 

หลักสูตรกาํหนดให้ในการฝึกอบรม 4 ปี ทาํงานวิจยั 1 เร่ือง โดยมีขบวนการดังนี ้

 

 

 

 

 
 

 

 

• ข้อกาํหนดการติดตามงานวจิัย 

• ช้ันปีที ่ 1   ม ีMentor และ topic 

• ช้ันปีที ่ 2    Submit EC  และEC Approval ใน 6เดือนแรก  เกบ็ข้อมุล>25%ก่อนจบปี/2 

• ช้ันปีที ่ 3    เกบ็ข้อมูล ได้ครบ analyseข้อมูลเสร็จส้ิน  Submit abstractในการประชุมราชวยิาลยัศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเดือนกค. 

• ช้ันปีที ่ 4  Submit abstract และ Present  ในการประชุมส่วนภูมภิาคในเดือนธค. หรือ กพ.ในปีถัดไป  Manuscript 

                   เสร็จสมบูรณ์ทุกคน  กพ.   มคี.  ส่งสอบวุฒิบัตรอย่างสมบูรณ์  

      



มิตยิอ่ยท่ี 6.6 ความเช่ียวชาญทางการศกึษา 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้องกาํหนดและดาํเนินนโยบายเพ่ือให้มีการนําความ

เช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั 

B 6.6.1 การจดัทําแผนการฝึกอบรม  

B 6.6.2 การดําเนินการฝึกอบรม 

B 6.6.3 การประเมินการฝึกอบรม  

B 6.6.1 - B 6.6.3 

มีการแต่งตัง้และกาํหนดบทบาท ผู้ เช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษา  

(มีคุณวุฒกิารศึกษาด้านนีห้รือมีประสบการณ์การจัดการด้านแพทยศาสตร์ศกึษา

ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ปี) ในการจดัทําแผนการดําเนินการ การประเมินการฝึกอบรม 



มิติที ่7 

การประเมินหลกัสูตร  

(Programme Evaluation)  



มิตยิอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดแูลและการประเมินหลักสูตร 

B 7.1.1  กาํกับดแูลหลักสูตรเป็นประจาํ   

B 7.1.2  มีกลไกสาํหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง  

หวัข้อที่ต้องแสดงในการประเมินผล 

B 7.1.3 พันธกิจ ผลลัพธ์ทางการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ หลักสูตรการ

ฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากร

ทางการศกึษา   

B 7.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม และความต้องการของระบบสุขภาพ  



มิตยิอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดแูลและการประเมินหลักสูตร 

B 7.1.5  ขัน้ตอนการดําเนินงานของหลกัสตูร   

B 7.1.6 วิธีการวดัและประเมินผล 

B 7.1.7 พฒันาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม   

B 7.1.8 คณุสมบตัขิองผู้ให้การฝึกอบรม   

B 7.1.9  ข้อควรปรับปรุง  

B 7.1.10 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า ผลจากการประเมินการฝึกอบรม จะสง่ผลตอ่

การพฒันาหลกัสตูร  

B 7.1.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัมีสว่นร่วมในการประเมนิการฝึกอบรม  



มิตยิอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดแูลและการประเมินหลักสูตร 

B 7.1.1  กํากบัดแูลหลกัสตูรเป็นประจํา   

B 7.1.2  มีกลไกสําหรับการประเมินหลกัสตูรและนําไปใช้จริง  

แผนการดาํเนินงาน ( time line, แสดงระบบ ) 

ประเมินกระบวนการ lead indicators 

ประเมินผลการทาํงาน lag indicators 

รายงานประชุม กก.,KPI 

-สรุปผลประเมนิหลกัสูตร 

-วเิคราะห์ผล 

-แสดงการนําผลไปใช้ 



มิตยิอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดแูลและการประเมินหลักสูตร 

หวัข้อท่ีต้องแสดงในการประเมินผล 

B 7.1.3 พนัธกิจ ผลลพัธ์ทางการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ หลกัสตูรการฝึกอบรม การวดัและการ

ประเมินผล สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศกึษา   

B 7.1.3 ภาควชิาฯ จดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมใหม่ปี 2560 เพื่อใหห้ลกัสูตรมีผลลพัธ์ทางการฝึกอบรมท่ีพึง

ประสงคช์ดัเจน และไดมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่งกรรมการฝึกอบรม, คณาจารยใ์นภาคและแพทย์

ประจาํบา้นเพื่อร่วมประเมินพนัธ์กิจ ผลลพัธ์ทางการฝึกอบรมท่ีพงประสงค ์หลกัสูตรการฝึกอบรม การ

วดัและการประเมินผล สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา ดงัแสดงในรายงานการประชุม 



มิติยอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดูแลและการประเมนิหลักสูตร 

หวัข้อท่ีต้องแสดงในการประเมินผล 

B 7.1.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบ

สขุภาพ  

B 7.1.4 สถาบนัมีนโยบายรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมท่ีชดใชทุ้นตั้งแต่ 2-3 ปี โดยมีสัดส่วนผูมี้ 

ทุนรัฐบาลร้อยละ 70 
 เม่ือส้ินปีการศึกษา 2559 สถาบนัไดท้าํการสาํรวจการคงอยูข่องผูส้าํเร็จการฝึกอบรมพบวา่ 
• บณัฑิตท่ีจบไม่ถึง 1ปี  ร้อยละ 100  ยงัคงอยูใ่นโรงพยาบาลท่ีเป็นตน้สงักดั  

และ ผูท่ี้ไม่มีตน้สงักดัเขา้ทาํงานในรพ.รัฐบาลทั้งหมด  

เกณฑ์รับแพทย์ประจาํบ้านภาค   

การคงอยู่ของผู้สําเร็จการฝึกอบรม 



มิตยิอ่ยท่ี 7.1 กลไกสาํหรับการกาํกับดแูลและการประเมินหลักสูตร 

B 7.1.5  ขัน้ตอนการดําเนินงานของหลกัสตูร   

B 7.1.6 วิธีการวดัและประเมินผล   

B 7.1.7 พฒันาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม   

B 7.1.8 คณุสมบติัของผู้ให้การฝึกอบรม   

B 7.1.9  ข้อควรปรับปรุง  

B 7.1.10 ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า ผลจากการประเมินการฝึกอบรม จะสง่ผลตอ่การพฒันาหลกัสตูร  

B 7.1.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัมีสว่นร่วมในการประเมินการฝึกอบรม  

B 7.1.3 แบบประเมินหลักสูตรโดย Resident 

B 7.1.9-10 ผลประเมินหลักสูตร และการแก้ไข  

แบบประเมนิอาจารย์โดยแพทย์ประจาํบ้าน 

ผลการประเมิน Competency ส่งคณะต้นปีและปลายปี  

B 7.1.3 แบบประเมินหลักสูตรโดย resident  

หวัข้อ : วิธีการวัดและประเมินผล  

B 7.1.3 แบบประเมินหลักสูตรโดย Resident 

B 7.1.11 แบบประเมินหลักสูตรโดย อาจารย์ 



มิติย่อยท่ี 7.2 การให้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  

ต้องแสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกับการฝึกอบรม/ หลักสูตร จาก 

B 7.2.1 ผู้ ให้การฝึกอบรม  

B 7.2.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  

B 7.2.3 นายจ้าง  

B 7.1.3 แบบประเมนิหลักสูตรโดย Resident  

B 7.1.11 แบบประเมนิหลักสูตรโดย อาจารย์ 

- แบบประเมนิผู้ใช้บณัฑติ หลังสาํเร็จฝึกอบรม 1 ปี  



มิติย่อยท่ี 7.3 ความสามารถในการปฎิบตังิานของแพทย์ผู้สาํเร็จการฝึกอบรม 

B 7.3.1 ติดตามความสามารถในการปฎิบติังานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมเป็นประจํา  

B 7.3.2  แสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบติังานของแพทย์ผู้สําเร็จการ

ฝึกอบรมจากนายจ้าง  

B 7.3.3  จดัให้มีและใช้กลไกในการประเมินการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลูเก่ียวกบัความสามารถในการ

ปฎิบติังานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม 

B 7.3.1 ติดตามเร่ือง 
• อตัราการสอบผา่นวฒิุบตัร 
• การเทียบผลกบัคู่เทียบ คู่แข่ง 
• อตัรการคงอยูก่บัโรงพยาบาลรัฐบาล 

B 7.3.3 บณัฑิตท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนาน

กวา่ 6 เดือน  

• ประเมินความมัน่ใจการทาํงานของตนเอง  

• ประเมินหลกัสูตร: ขอ้ดีและขอ้ควร

ปรับปรุง 



มิตยิอ่ยท่ี 7.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

B 7.4.1 ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัมีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลและประเมิน

การฝึกอบรม 

คณะกรรมการฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญา ดําเนินการให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

หลกัได้แก่ อาจารย์และแพทย์ประจําบ้าน มีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลและ

ประเมินการฝึกอบรม  

- อาจารย์ 

     1.ประเมินหลกัสตูร 

     2.ประชมุร่วมกบัฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาทกุ 2 เดือน เพ่ือรับทราบ

เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรและปรึกษาเก่ียวกบัแพทย์ประจําบ้าน 

- แพทย์ประจําบ้าน 

      1.ร่วมประชมุกบัอาจารย์การศกึษาทกุเดือน 

      2.ตวัแทนแพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมประชมุกบักรรมการการศกึษาหลงั

ปริญญญาทกุ 2 เดือน 

      3.ประเมินหลกัสตูรปลายปีการศกึษา 

      4.คณะฯ จดัให้ผู้ สําเร็จการศกึษาประเมินหลกัสตูร 



มิติที ่8 
ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ (Governance and 

Administration) 



มิตยิอ่ยท่ี 8.1 ธรรมาภบิาล 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม ต้องทําให้เช่ือมัน่ได้วา่หลกัสตูรได้ดําเนินการ

สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

B 8.1.1 การรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคดัเลือกและจํานวนท่ีรับ)  

B 8.1.2 กระบวนการเรียนการสอน  

B 8.1.3 การวดัและประเมินผล  

B 8.1.4  ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์(Intended educational outcomes)  

B 8.1.5  ออกเอกสารท่ีแสดงถงึการสําเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะระดบั เช่น ปริญญา 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู ประกาศนียบตัร หรือ หลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆท่ีสามารถใช้

เป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันัน้ได้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

B 8.1.6  มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่การพฒันาคณุภาพหลกัสตูร  

ตารางเรียนต่างๆ โครงการworkshop  

• หลักสูตร แผนการประเมนิผลการรียนรู้ 

• ผลประเมินต่าง ใน Portfolio  

• รายงานผล competency ส่งคณะ 

B 8.2.1  ระบบการบริหารจัดการฝึกอบรม 



มิตยิอ่ยท่ี 8.2 ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม ต้องทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า 

B 8.2.1  มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําและบริหารจดัการการฝึกอบรม  

B 8.2.1  ระบบการบริหารจัดการฝึกอบรม 



มิตยิอ่ยท่ี 8.4 การบริหารจดัการ 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง มีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานและมี

ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

B 8.4.1 สนบัสนนุการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง  

B 8.4.2   ทาํให้ม่ันใจได้ว่ามีการบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อยา่ง

เหมาะสม  

คาํส่ังแต่งตั้งกรรมการการศึกษา 
ตารางข้อมูลบุคลากร OP 

ระบบ  ตดิตาม กาํกบัดูแล  ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุง 



มิติที ่9:  

การทบทวนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Renewal) 



มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน เน่ืองด้วยการฝึกอบรมมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และมี

สว่นเก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีหลากหลาย  และเพ่ือท่ีจะทาํให้เช่ือม่ันได้ว่า  

จะธํารงรักษาคณุภาพในการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรม ต้อง 

B 9.0.1 ริเร่ิมกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง  

เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ สําเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการ

ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
B 9.0.2   ปรับแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและมีข้อมลูอ้างอิง  
B 9.0.3  จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพ่ือการทบทวนและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

SAR  

- อตัรากาํลงั 
- งบประมาณ  
- ครุภัณฑ์ 

ผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

SAR  



 
 

B 9.0.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดป้รับปรุงการจดัการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลต่างๆ 

ท่ีมีการประเมินเป็นประจาํมาประกอบ เช่น  
1. ผลการประเมินหลกัสูตรเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาโดยแพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี 

2.ผลการประเมินหลกัสูตรโดยคณาจารยภ์าควชิา  

3. ผลประเมินสมรรถนะของแพทยป์ระจาํบา้นปลายปี 
4. ผลการประเมินบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต  

5.ผลการประเมินหลกัสูตรโดยผูส้าํเร็จการฝึกอบรมท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 6 เดือนถึง 1 ปี  
6.ผลการประเมินภาควชิาโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

7. รายงานสรุปสมันาการศึกษา, รายงานผลการประชุมกบั Resident ทุกเดือน 
 นาํผลลพัธ์มาป้อนกลบัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั เพื่อการพฒันาโดนรายงานผลในการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกบัคณาจารยท์ั้งภาควชิา  
 
 



 
รา่ง แผนการดําเนนิการของอนุกรรมการฝึกอบรมกลางของ อฝศ 

 20 กรกฎาคม 2561 

อบรมช้ีแจงผูแ้ทนสถาบนัฯ 

จัดเตรยีมเอกสาร  Organizational 
Profile 
เกณฑห์ลกัสตูรของสถาบนั 
แบบประเมนิตนเองตามเกณฑ ์ WFME  ที่
จะดําเนนิการ 

สิงหาคม 2561 ส่งเอกสารเพ่ือการดาํเนินการ 

อฝศ. 

1.เกณฑม์าตรฐานองคป์ระกอบมติ ิ1-9  
2.ไฟสเ์อกสาร Template  
      Organizational Profile  

        เกณฑห์ลกัสตูร  
        แบบประเมนิตนเองตามเกณฑ ์ 
WFME 
3.งบประมาณคา่ใชจ้า่ย และคา่ใชจ้า่ย
ในการตรวจประเมนิ 
4.กาํหนดการตรวจประเมนิ  

ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน  2561 
สถาบนัฝึกอบรมส่งเอกสาร    อฝศ. 

1. Organizational Profile  
2.หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ของสถาบัน 

3.    แบบประเมนิตนเองตามเกณฑ ์ WFME 

มกราคม 2562 – มกราคม  2563 
ตรวจประเมินสถาบนั 











Expected learning 
outcome  

Learning process Assessment 

Patient care  Clinical skills Authentic learning, 
simulation 

Workplace-based 
assessment 

Medical  knowledge  Basic Science & 
Clinical knowledge 

Lecture, Seminar MCQ, Essay, etc 

Practice base learning 
& improvement  

Research skills, IT skills  
Procedural skills, etc 

Research project, 
authentic practice, 
simulation 

Research progress 
DOPS, PBA, OSCE 

Interpersonal & 
communication skills 

Presentation skills 
Communication skills 

Presentation, workshop, 
authentic practice 

Multisource feedback 
(360 degree 
assessment) 

Professionalism Ethics, non-technical 
skills 

Workshop, authentic 
practice 

WBA 

System based 
practice  

Rational drug use, 
Quality development, 
Risk 

Seminar, workshop, 
simulation, authentic 
practice 

WBA, project-based 
assessment 

Competency / Outcome based training (ACGME) 



Expected learning 
outcome  

Learning process Assessment 

Patient care  Clinical skills Patient assessment, preop-
op-postop, complication 
management 

Multisource feedback (360 
degree assessment), ATLS 

Medical  knowledge  Basic Science & Clinical 
knowledge 

Knowledge เนือ้หา MCQ, Essay, etc 

Practice base learning & 
improvement  

Research skills, IT skills  
Procedural skills, etc 

วจัิย , PBA, DOPS Research progress 
DOPS, PBA 

Interpersonal & 
communication skills 

Presentation skills 
Communication skills 

การสือ่สารกบัผูป่้วย นักเรยีน
แพทย ์แพทย ์บคุลากร
การแพทย ์และญาตผิูป่้วย 

Multisource feedback (360 
degree assessment) 

Professionalism Ethics, non-technical 
skills 

Situation 
awareness,leadership, 
communication etc. 

Good surgical practice, 
WBA 

System based practice  Rational drug use, Quality 
development, Risk 

Risk, patient safety, rational 
drug use 

Good surgical practice, 
WBA 

Competency / Outcome based training (ACGME) 



EPA to include the 6 Core 
competency evaluation 
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