งานการศึกษา

ระดับหลังปริญญา

Postgraduate
Education
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Division

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Key Performance

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการ Competency
Based Evaluation โครงการพัฒนาบุคลากรอาจารย์
แพทย์มืออาชีพศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษาสู่เข็มมุ่ง
2. เปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการฝƒกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้า
และข้อเท้า และหลักสูตรการฝƒกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านคลินิก อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรม
ซ่อมเสริม หลักสูตรการฝƒกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
อนุสาขาการระงับปวด
ปัจจุบัน คณะฯ มีหลักสูตรฝƒกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน
28 หลักสูตร แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 35 หลักสูตร และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก 40 หลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 2 หลักสูตร

1. Develop learning-teaching process, instructors and
academic personnel through, for example, “Competency
Based Evaluation” Project, “Development of 21st century
Professional Physician Instructor” Project, “Educational
Support for Development of Personnel Competence to
Hoshin Kanri” Project.
2. Established new programs; Clinical Specialist
Training program for Subspecialty Board of Foot and
Ankle Orthopedics, Clinical Specialist Training program for
Subspecialty Board of Female Pelvic Medicine and
Reconstructive Surgery(FPMRS), Fellowship Training
program for Subspecialty Board of Pain Management.
At present, the Faculty offers 28 Residency training
courses, 35 Fellowship training courses, 40 Clinical
Specialist Training courses and 2 Higher Graduate Diploma
Programs.
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3. ร่วมด�าเนินการติดตามปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 1 หลักสูตร โดยภาควิชารังสีวิทยามีการปรับโครงสร้าง
หน่วยกิตใหม่พร้อมกับการปรับ Mapping รายวิชา นอกจากนี้ยัง
มีภาควิชาที่ท�าการปรับเปลี่ยน Mapping รายวิชาอีก 6 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ ศัลย
ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ฟ„œนฟู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF: HEd) พ.ศ. 2552
อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. จ�านวน 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ))
4. โครงการพัฒนาศูนย์ฝƒกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์
ศิริราช ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4
โครงการจัดตั้งศูนย์ฝƒกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช
(Siriraj Training and Education Center for Clinical Skills:
SiTEC1) ซึ่งเป็นศูนย์ฝƒกหัตถการผ่าตัดบนร่างอาจารย์ใหญ่ ทั้งแบบ
Fresh cadaver และ Soft cadaver ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้วางแผนการเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการใน
ต้นปี 2557 นี้ โดยภายในปี 2556 ได้เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ
ด้าน ได้แก่
ด้านการด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ฯ ขนาดพื้นที่ประมาณ
950 ตารางเมตร ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 โดยได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากเงินศิริราชมูลนิธิ จ�านวนเงิน 24.5 ล้านบาท และ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในศูนย์ฯ ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อการ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในการฝƒกอบรมและสาธิตผ่าตัด ตลอด
จนสามารถ conference ไปยังสถาบันอื่นๆ ภายนอกคณะฯ และต่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี การจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่ม
เติมส�าหรับฝƒกหัตถการผ่าตัดภายในของศูนย์ฯ รวมถึงครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการพัฒนาร่างอาจารย์ใหญ่
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3. Collaborate to monitor the improvement of
1 Higher Graduate Diploma program in which the
Department of Radiology has performed credit
reconstruction and subject mapping modification.
The latter was also conducted within other 6
departments; Department of ortorhinolaryngology,
Ophthalmology, Surgery, Orthopedic surgery,
Emergency Medicine and Rehabilitation Medicine
in accordance with Thai Qualifications Framework
for Higher Education (TQF: HEd) 2009, while Doctor
of Philosophy program of Medical Microbiology
(international) is now under consideration of Office
of Higher Education Commission
4. Siriraj Training and Education Center for
Clinical Skills: SiTEC1 at 4th floor of Srisavarindira
Building
The Project on Establishment of Siriraj Training
and Education Center for Clinical Skills:SiTEC 1
the training center of both fresh cadaver and
soft cadaver gross anatomy procedures for both
international and domestic practices. The center
was planned for formal opening early in 2014, while
the arrangement was done as follows

ศ.คลินกิ นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล เปนประธานมอบรางวัลตํารา
ศิริราช – มหิดล กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ” ประจําป 2555 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Clin Prof Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
was the chair to present Siriraj-Mahidol Text Award, Chalermphrakiat Fund 2012 at the faculty
conference room, 2nd floor of Administration building.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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ด้านแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ SiTEC1
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณปี
2555 จากเงินกู้เพื่อฟ„œนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน (Development Policy Loan : DPL) เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ 14 รายการ วงเงินประมาณ
65 ล้านบาท และได้รับอนุมัติงบประมาณระหว่างปี 2556
เป็นจ�านวนเงิน 5.26 ล้านบาท ส�าหรับจัดซื้อตู้เย็นเก็บร่าง
อาจารย์ใหญ่ จ�านวน 3 ตู้ รวม 12 ช่อง สามารถจัดเก็บ
ร่างอาจารย์ใหญ่ได้จ�านวนสูงสุด 24 ร่าง ได้รับอนุมัติงบ
ประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 สนับสนุนการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานประมาณ 8.6 ล้านบาท และ
ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณแหล่งจ่ายเงินศิรริ าชมูลนิธอิ กี 11.27
ล้านบาท ส�าหรับจัดซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์เพิม่ เติม เพือ่ รองรับ
การเปิดให้บริการของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และทัน
ภายในต้นปี 2557
ได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องมือผ่าตัดโดยวิธีการส่อง
กล้อง (Laparoscopic surgery) จากบริษัท Olympus
(ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคระบบ
ทางเดินอาหารรุ่นใหม่ล่าสุด จ�านวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม
ทั้งสิ้นกว่า 25 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อท�า
ข้อตกลงด้านความร่วมมือกับ Aesculap Academy และ
บริษัท Covidien
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Venue reconstruction of approximately 950 square
meters at 4th floor of Srisavarindira Building under budget
of 24.5 million baht from Siriraj Foundation, in which
modern and high quality audio visual equipments shall also
be installed for international and external institutes
broadcasting as well as conference on surgery training and
demonstration, while procurement of additional durable
articles and medical instruments for internal training of
surgical procedures as well as equipment for development
of gross lab cadavers
Sources of supporting budget for medical instruments
and equipment for SiTEC1 development were 65 million baht
from 2012 Development Policy Loan (DPL) for 14 items of
medical instruments, plus 5.26 million baht additional budget
at mid 2013 for procurement of 3 cadaver freezers of 12
blocks for maximally 24 cadavers. From government budget
of fiscal year 2014, 8.6 million baht was added to support
procurement of basic medical equipments, plus 11.27 million
baht from Siriraj Foundation for additional equipments, in
order to correspond with full-capacity services of SiTEC1
within early 2014
Olympus Company limited (Thailand) also supported
with 5 new arrival medical instruments costed 25 million
baht for laparoscopic surgery on GI disorders, while
negotiation for agreement of collaboration with Aesculap
Academy and Covidien Company limited are ongoing.

The Department of Anatomy and Soft
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และทีมโครงการวิจัยและพัฒนาศพนุ่ม
(soft cadaver) โดยได้พัฒนาสูตรน�้ายาและกระบวนการเตรียมร่าง Cadaver Research and Development Team had
อาจารย์ใหญ่แบบศพนุ่ม ให้ร่างอาจารย์ใหญ่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา developed chemical solution formula and process
for soft cadaver preparation in order to prolong
นาน และคงสภาพร่างกายส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
cadaver preservation
Figure 1: Olympus Company limited (Thailand)
รูปที่ 1 บริษัท Olympus (ประเทศไทย) จ�ากัด สนับสนุน เครื่องมือส่อง
กล้องเพื่อการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 supported with new arrival medical instruments for GI
disorder laparoscopic surgery on GI November 6th, 2012
พÄศจิกายน 2555

Figure 2: On July 2nd 2013, the international
executives of Covidien Company limited (Thailand)
visited SiTEC1 to exchange opinions on medical
equipments as well as supporting on medical
instruments on faculty’s surgical procedure training
and teaching- learning, by which benefits provided the
benefits for both organizations.

รูปที่ 2 บริษัท โควีเดียน (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าคณะผู้บริหารระดับสูงจาก
ต่างประเทศ เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ SiTEC1 ณ อาคารศรีสวรินทิรา
ชั้น4 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอด
จนการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ การฝƒกอบรมและเรียนการสอนใน
ด้านการฝƒกหัตถการผ่าตัดของคณะฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งสอง ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

นวาคม 2555
19-22 ธัDecember
2012

การประชุมวิชาการนานาชาติ Molecular Medicine Conference 2012 (MMC 2012) “กลยุทธ์ใหม่
ในการรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ” ณ อาคารศรีสวรินทิรา

Molecular Medicine Conference 2012 (MMC 2012) on the theme “New strategy on cancer and
inflammation treatment” at Srisavarindira building
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5. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฝƒกทักษะคลินิกขั้น
สูงทางการแพทย์และระบบจ�าลอง
(Simulation Center: SiTEC2) ณ ตึกอดุลยเดช
วิกรม ชั้น 10 ฝั›งตะวันตก
ปี 2556 ได้รับอนุมัติโดยหลักการและได้รับอนุมัติ
งบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่
และจัดซื้อระบบโสตพร้อมติดตั้งจ�านวนเงิน 37 ล้านบาท
งานระบบแกสได้เสนอขออนุมัติงบประมาณ 7 ล้านบาท
ส�าหรับการจัดซื้อระบบจ�าลองพร้อมติดตั้งอยู่ระหว่างด�าเนิน
การจัดท�าเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาตาม
กระบวนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจาก
นี้ ด�าเนินการส�ารวจความต้องการหุ่นจ�าลองขั้นสูง (High
Fidelity Simulation) จากภาควิชาและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อจัดชื้อจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับการใช้งานร่วมกัน รวมทั้ง
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทสี่ า� คัญและจ�าเป็นต่อการ
ฝƒกทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้วยระบบจ�าลองขั้นสูง
ทัง้ นี้ โครงการสามารถด�าเนินการด้านการฝƒกอบรมเชิง
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งโดยได้รบั ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานทีเ่ พือ่
การฝƒกอบรมชั่วคราว ณ ศูนย์ฝƒกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต
อาคารโภชนาการ ชั้น 5 โดยมีหุ่นจ�าลองขั้นสูงและอุปกรณ์
อื่นๆ พร้อมส�าหรับใช้ฝƒกปฏิบัติได้แล้ว

5. Development project on Siriraj Training and
Education Center 2 (Simulation Center : SiTEC2) for
advanced clinical skills at 10th floor, west wing of
Adulyadejvikrom Building
In 2013, the project was pre-approved. Hence 2014
budget has been approved; 37 million baht budget for
venue re-construction and procurement of audio/visual
systems and 7 million baht budget for procurement and
installation of simulation system, of which e-Bidding form for
contractor selection is on process. Furthermore, for
procurement of cooperated equipments including durable
articles and essential medical equipments needed for
advanced clinical skill simulation training, satisfaction
survey from relevant departments and divisions for demands
on high fidelity simulation has also been conducted.
Nevertheless, this project has continuingly conducted
workshop training under permission of temporary training
venue at CPR Training Center, 5th floor of Nutrition Building
with advanced simulator and other equipments ready for
use in training.

รูปที่ 3 จัดการบรรยายการใช้งานหุ่น Harvey (หุ่นจ�าลอง
เสมือนมนุษย์ส�าหรับฝƒกการวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจระบบไหล
เวียนโลหิตและปอด) โดยทางบริษัท Laerdal จ�ากัด (ประเทศสิงคโปร์)
ร่วมกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับคณาจารย์
และพยาบาลภายในคณะฯ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

Figure 3: Lecture on Harvey Robot (for practice on
diagnosis practice of pulmonary and blood circulation
disorders) Operation under collaboration of Laerdal
Company limited (Singapore) and Berli Jucker Public
Company limited for instructors and nurses on July 1st, 2013
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รูปที่ 4 โครงการฝƒกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “แปลงบทเรียนทางคลินิกลง
Figure 4: Project of Workshop Training on
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�าหรับการสอนด้วย Simulation” ส�าหรับพยาบาล “Modifying Clinical Lesson into Computer Program for
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2556 Teaching through Simulation” for nurses and faculty’s
relevant personnel during July, 6th-7th and August,
3th 2013

6. มีกระบวนการให้ทุนวิทยานิพนธ์
โดยใช้เกณฑ์ผลคะแนนเฉลีย่ สะสมและคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนแตกต่างกัน พร้อมระบบติดตามความ
ก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้ได้รับทุน ร่วมกับกิจกรรมทางวิชาการ
เช่น การน�าเสนอความคืบหน้าผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Research Forum 2012) การอบรม
จริยธรรมการวิจัยในคนส�าหรับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบางกอกน้อย

6. Process of theses funding was conducted
through measurement of GPA and quality of
theses draft for consideration of different funds,
in where provided the monitoring system on
educational advancement of the scholars including
academic activities e.g. presentation on progress
of theses research, contest of outstanding thesis,
international academic conference (Research
นักศึกษาทุนวิทยานิพนธ์ปกี ารศึกษา 2554 ใช้เงินปี 2556 ดังนี้
1. International จ�านวน 7 คน เป็นเงิน 193,897.60 บาท Forum 2012), training of ethical principle in human
2. นักศึกษาไทย จ�านวน 42 คน เป็นเงิน 1,053,404.08 บาท research for graduate studies at Bangkoknoi
campus
2013 Expenses used by Theses Scholarship
Students 2011
1. 7 International students spent 193,897.60
Baht
2. 42 Thai students spent 1,053,404.08 Baht
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พิธบี าํ เพ็ญกุศลอุทศิ ถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ ณ ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทรารามวรวิหาร
เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต

A religious ceremony was performed to give merit to Krom Phrarajawang Bowornsthanphimukh on
the occasion of his death anniversary at Pisarnpattanakit Hall, Wat Amarin Thararam Worawiharn.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

165

ปรÐเÀ··ุน
Scholarship

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Academic Year
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

§º»ÃÐÁÒ³
Budget
คน
person

บา·
Baht

บัณฑิตศึกษา
Graduate Students

37

3,461,500.00

วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
Theses of Graduate Student

49

5,731,684.00

International students**

2

211,600.00

บัณฑิตศึกษา

46

1,302,650.00

วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
Theses of Graduate Student

41

4,875,062.57

International students**

8

630,471.48

บัณฑิตศึกษา

45

4,098,800.00

วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
Theses of Graduate Student

51

5,525,438.35

International students**

3

207,700

บัณฑิตศึกษา

45

3,879,500.00

วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
Theses of Graduate Student

47

5,478,682.38

International students**

9

1,244,378.18

ร้อยลÐ¼ลงานตีพิมพ์
Percentage of Piblished Results
ปริÞÞาเอก
ปริÞÞาโ·
Doctor of
Master Degree
Philosophy
39.06

100

32.65

100

40.84

100

100

Remarks
หมายเหตุ
1. Percentage of Published Theses* means percentage of
1. ร้อยละผลงานตีพมิ พ์* หมายถึง ร้อยละของผูส้ า� เร็จการศึกษา
Graduates with published and dissimilated thesis (non-repeated)
ที่มีผลงานได้ตีพิมพ์หรือเเผยแพร่ (ไม่นับซ�้า)
Master Degree targeted at > 36%, Doctor of Philosophy
ปริญญาโทตัง้ เป้าหมายอยูท่ มี่ ากกว่าร้อยละ 36 ปริญญาเอกตัง้
Degree targeted at > 100 %
เป้าหมายอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 100
2. International students** means Graduate Scholarship
2. International students** หมายถึง ทุนบัณฑิตศึกษาที่
allotted for foreign students only
จัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยร่วมกับงานประกันคุณภาพ จัดน�าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ที่ได้รับ
การพัฒนาส�าหรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Education Criteria for Performance Excellence
(TQA: EdPEx) มาใช้จัดท�าแบบรายงานการประเมินตนเอง
และการตรวจประเมินเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(Internal Quality Assurance)

166

รายงานประจําป 2556 ANNUAL REPORT 2013

7. In collaboration with Quality Assurance Division,
criteria of Thailand Quality Award developed as Educational
Criteria for Performance Excellence (TQA : EdPEx) was
applied in conducting self-assessment report and monitoring
on Internal Quality Assurance

ผลงานดีเดน

Outstanding Performance

ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์และบุคลากร แสดงผลงาน ดังนี้
Result from Developments of Teaching and Learning/Instructor/ Personnel demonstrate
ผลส�ารวจความพึงพอใจหลังส�าเร็จการฝƒกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ต่อการให้การฝƒกอบรมในระดับคณะ

ร้อยละของแพทย์ประจ�าบ้านลาออก
ÃŒÍÂÅÐ %
5

100

4

á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹
Recidency

1.0

2554

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2555

á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹ÅÒÍÍ¡
Recidency

á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹µ‹ÍÂÍ´áÅÐá¾·Âà¿ÅâÅÇ
Fellowship

ภาพที่ 1: อัตราความพึงพอใจของแพทย์ประจ�าบ้านหลังส�าเร็จการศึกษา
Figure1: Satisfaction Rate of Residency after Graduation

ภาพที่ 2: อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาและแพทย์ประจ�าบ้าน
Figure2: Sudden Resignation Rate of Graduate
Students and Residency

ผลการสอบบอร์ดของแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อแพทย์ผู้ส�าเร็จการฝƒกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ÃŒÍÂÅÐ %

ÃŒÍÂÅÐ %

á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹
Recidency

2554

2555
á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹µ‹ÍÂÍ´
Fellowship

2553

2554

á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹
Recidency

86.5

84.2

20

82.5

100

100

98.72

40

99.17

40

98.57

60

99.57

60

2553

target
à»‡ÒËÁÒÂ
> 75 %

80

78.6

80

100

79.3

target
à»‡ÒËÁÒÂ
> 97 %

79.1

100

20

target
à»‡ÒËÁÒÂ
>2%

1

85.2

78.4

85.2

79.8

87

82.2

2553

0.71

2

40
20

3

1.25

60

1.64

target
à»‡ÒËÁÒÂ
> 75%

1.58

80

1.76

ÃŒÍÂÅÐ%

2555
á¾·Â»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹µ‹ÍÂÍ´áÅÐá¾·Âà¿ÅâÅÇ
Fellowship

ภาพที่ 3: อัตราการสอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการ ภาพที่ 4: อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
Ficure4: Satisfaction Rate of Graduates Users
Figure3: Passing Rate in Medical Licensing Examination of
Medical Council of Thailand
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน
(Performance Agreement) ประจําปงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2

The Performance Agreement 2013 has been signed between Faculty of Medicine Siriraj Hospital
and Mahidol University at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.
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