
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education 
1. หลักสูตรก่อนปริญญา 
1.1 ปรับการป®ิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ป ี4 

จากการป®ิบัติงานบนหอผู้ป่วยเด็กเล็กและเด็กโตอย่างละ 

3 สปัดาห์ เป็นป®บัิตงิานบนหอผู้ป่วยเดก็เลก็ หอผูป่้วยเดก็โต 
และตรวจผูป่้วยนอก อย่างละ 2 สปัดาห์ เป็นการลดความแออดั
ของนกัศกึษาแพทย์บนหอผูป่้วย และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาแพทย์
ได้ตรวจผู้ป่วยนอกมากขึ้น 

1.2 จัดท�าสื่อการสอนข้ึน Website ภาควิชาฯ  
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดท�า

• Case scenario 12  Case  เป็นกรณีผู้ป่วย
ที่มีปัญหาที่พบบ่อย หรือเป็นโรคที่พบบ่อย

• วีดีทัศน ์การตรวจร ่างกายระบบหัวใจ และ
หลอดเลอืดในเลอืด จัดท�า link กับ website ของ
ต่างประเทศท่ีมสีอนการตรวจร่างกายระบบประสาท
ในเด็ก 

1.3 พฒันาข้อสอบ MEQ, CRQ, Spot diagnosis  
เพื่อ ให ้สามารถประเมินทักษะได ้ ใกล ้ เคียงกับชีวิตจริง
และประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วย 

1.4 พัฒนาคลังข้อสอบ MCQ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโปรแกรมคลังข้อสอบ 

1.5 ปรับให้นกัศกึษาแพทย์ปี 5 มีการสอบ Clinical skill 
ขณะที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก

1.6 จัดให้มกีารประเมนิ portfolio ของนกัศกึษาแพทย์
ปี 4 – ปี 6  อย่างเป็นรูปธรรม 

1. Undergraduate program 

 Due to the increasing number of 4th year medical 

students, and feedback from medical students, we have 

developed procedures as follow.  

1.1 Adjust the rotation of the 4th year medical students 

from working only on wards to more ambulatory rotation. 

By this way, the students have more opportunity to learn 

in the outpatient clinical setting.

1.2 Develop the educational materials on the website 

for medical students to self-study .

• Provide 12 common pediatric problems in the form 

of case scenario in the video clip of abnormal 

symptoms and signs 

• Provide the VDO cl ip of cardiovascular 

examination in children. Establish link with the 

international website on the nervous system 

examination in children.    

1.3 Improve the MEQ, CRQ and Spot diagnosis 

examination to be able to evaluate the clinical skills of 

medical students and assess the application of knowledge 

in solving patient problems.

1.4 Improve the MCQ storehouse by using the 

information technology program. 

1.5  Add the evaluation in clinical skill for the 5th- year 

medical students by assessing the student individually.

1.6 Provide the concrete evaluation of the portfolio of 

the 4th, 5th, and 6th -year medical students by preceptor 

and attending faculty.
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2.  หลักสูตรหลังปริญญา
 ปีการศกึษา 2556 ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาได้ด�าเนนิ

การสอนแพทย์ประจ�าบ้านทั้งการสอนบรรยาย การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เช่น การจัดอบรม Clinical teaching, Medical 
data searching, Library service, SPSS และ Endnote 
การฝึกอบรมปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆท่ีจ�าเป็น มีการ
ประเมินผลการเรียนและการปฏิบัติตามก�าหนดเวลาที่แน่นอน

 โครงการสัมมนาแพทย์ประจ�าบ้านจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

ผลงานด้านการบริการวิชาการ Performance on Academic 

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร 1. Invited Speaker

2. Postgraduate Program

 The residents have been taught under 

the postgraduate program through lectures and       

practical trainings such as Clinical teaching,     

Medical data searching, Library service, SPSS 

and Endnotes as well as necessary computer        

application trainings. Learning evaluations have 

been made according to planned schedules.

 The resident seminar is a yearly event that 

aims to encourage learning and clinical thinking 

through field trips and group activities. 

ระดับประเทศ/ National conference 
(ครั้ง/ time)

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

208

14

218

9

182

4

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปจัดตูปลา ในงาน “วันประมง
นอมเกลาฯ ครั้งที่ 25” ณ บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต
HRH Princess Somsawali decorated the fish tank to display in the 25th Fishery Day 
which was held at the Cascata, G floor of the Future Park Shopping Center, Rungsit.
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3.  การบริการผู้ป่วย 3. Patient service  

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

OPD Visit 
(ครั้ง/ time)

IPD Visit 
(ครั้ง/ time)

ระดับประเทศ/ National publications 
(เรื่อง/ title)

ระดับนานาชาติ/ International publications 
(เรื่อง/ title)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

108,563

8,136

12

68

93,334

7,825

15

68

91,633

7,006

8

44

2.  การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา 
ประชุมวิชาการระดับประเทศ   1 ครั้ง
ประชุมวิชาการบริการประชาชน   2 ครั้ง

2. Organized Meeting and Conference
National conference   1 time
Public conference   2 times
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1. พฒันา care team ของหอผูป่้วยต่างๆ ให้มีแนวทางทีชั่ดเจน

มากยิ่งขึ้น
2. มีการจัดท�า Clinical Practice Guideline (CPG)          

ไข้เลือดออก 

Quality development
1.  Developing and improving duty of in-patient 

care teams. Two more care team has been set up, 

care team for SLE patients and developmental 

pediatric care teams

2. Establishing key performance indicators 

(KPI) used by subspecialties, to monitor and reflect 

their success of services

สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกุมารี ทรงเปนองคประธานเปดงาน “วนัประมงนอมเกลาฯ ครัง้ที ่
25” จัดข้ึนระหวางวนัที ่28 มถุินายน – 7 กรกฎาคม ณ บรเิวณ Cascata ชัน้ G ศนูยการคาฟวเจอรพารค ภายใตแนวคดิ 
“มหัศจรรยปลาไวลาย” การประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุสัตวนํ้า รายไดสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ เพื่อผูปวยมะเร็ง 
HRH Princess Chulabhorn Walailak presided over the opening ceremony of the 25th Fishery Day 
which was held on 28th June – 7th July at the Cascata, G floor of the Future Park Shopping Center, 
Rungsit, under the theme “Wonderful Fish”. The revenue from beautiful fish contest and aquarium 
display went to Chulabhorn Foundation for cancer patients.
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