
ผลการ feedback การฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2561 

  
หวัข้อท่ีประเมิน 

ผู้ให้
ข้อมูล 

จดุเด่น โอกาสพฒันา ข้อเสนอแนะ การปรบัปรงุแก้ไขการฝึกอบรม 

1 พนัธกจิ ความเหมาะสม อาจารย ์         
พจบ เหมาะสม       

การสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ อาจารย ์         
พจบ สอดคลอ้ง        

2 การจดัการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

การรกัษาฟ้ืนฟูผูป่้วย อาจารย ์       IPD: นัดปรกึษากบัทมีNeuroSxเพื่อselectเคส
ทีจ่ะส่งconsult (รปูแบบจะตกลงกนัอกีครัง้)  

พจบ เคสadmitครัง้ละไมม่าก ท าใหส้ามารถดแูลไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิ และลกึซึ้ง, OPD case หลากหลาย 

เคส OPD และ case consult มากเกนิก าลงั ท า
ใหไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ทึ ่ 

  ปรบัปรุงการจดัการบรหิารเตยีงใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

ความรูแ้ละทกัษะ อาจารย ์   admit case cystometry เดอืนละเคส      

พจบ skillบางอย่างไดท้ าเยอะ เช่น EMG เพิม่ทกัษะอื่นใหไ้ดท้ าเยอะขึน้ เช่น USG, 
injection, TMS, PMS, Laser, tDCS, VITAL 
stimulation 

    

การพฒันาและเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ อาจารย ์         
พจบ เคส consultเยอะ  จรงิไดเ้รยีนรูจ้ากเคสมาก เช่นรบัเค

สมาและไปอ่านเพิม่ก่อนทีจ่ะมา orderโปรแกรม หรอืน า
เคสนัน้ไป consult อาจารยก์่อน 

หากปรมิาณเคสเยอะเกนิไป ท าใหไ้ม่ค่อยได ้
academic มาก ตอ้งserviceใหค้รบหมดก่อน 

หากมปีรมิาณ resident มากขึน้ 
และแต่ละคนดเูคส consult ต่อ
วนัน้อยลง จะมโีอกาสใหเ้รยีนรู้
จากเคส1เคสไดม้ากขึน้ เน้น
คุณภาพมากขึน้ 

อยู่ระหว่างการขอเพิม่ศกัยภาพการฝึกอบรม 

ทกัษะปฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสาร อาจารย ์   จดั communication skill workshop    จดั communication skill workshop ต่อเนื่อง 

พจบ skill นี้เป็นรายบุคลคลไป แต่กไ็ดเ้ทคนิคบางอย่างใน
การสื่อสารกบัผูป่้วยจากอาจารยบ์างท่าน  

ในการเรยีนการสอนปัจจบุนัยงัไม่ไดม้กีารสอน 
หรอืฝึกทกัษะนี้อย่างชดัเจน อาจเพิม่ชัว่โมงการ
สอนทกัษะนี้ 

    

ความเป็นมอือาชพี อาจารย ์   Feedback ในแต่ละสถานการณ์      

พจบ skill นี้เป็นรายบุคลคลไป แต่กไ็ดเ้ทคนิคบางอย่างจาก
อาจารยบ์างท่าน  

ในการเรยีนการสอนปัจจบุนัยงัไม่ไดม้กีารสอน 
หรอืฝึกทกัษะนี้อย่างชดัเจน อาจเพิม่ชัว่โมงการ
สอนทกัษะนี้ 

    

การปฏบิตังิานเขา้กบัระบบ อาจารย ์       Oreintation yr1 (อ.สุทธพิงษ์): review 
หลกัสตูร, การประเมนิ, วจิยั,การส่งorder 
rehab 

พจบ มกีารประชมกบัสหวชิาชพี และการสื่อสารในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

สรา้งความสมัพนัธแ์ละการสื่อสารทีด่ตี่อกนั ควรมกีาร orientate ระบบ 
ก่อนทีจ่ะเริม่การtraining 
บางอย่างยงังง ๆ อยู่ งานไหน
เป็นของหน่วยไหน แต่ละหน่วย
มกีารแบง่หน่วยย่อยอย่างไร 
เป็นตน้ 

  



 

 
หวัข้อท่ีประเมิน 

ผู้ให้
ข้อมูล 

จดุเด่น โอกาสพฒันา ข้อเสนอแนะ การปรบัปรงุแก้ไขการฝึกอบรม 

3 แผนการสอน การจดั rotation อาจารย ์         
พจบ ตัง้แต่มกีารแบ่ง OPD กบัรบั consult ท าใหม้เีวลาและ

แรงในการท างานมากขึน้ ไม่เหนื่อยมาก  
      

การจดักจิกรรมวชิาการ อาจารย ์         
พจบ topic เยอะ เป็นโอกาสใหไ้ดอ้่านหนังสอืและหาความรู้

ทีม่าท าtopic แตบ่างเดอืน topic+present ประมาณ 3 
ครัง้/เดอืน ท าใหไ้ม่สามารถท าแต่และเรื่องใหไ้ดด้ ี

      

กจิกรรมวชิาการนอกสถาบนั อาจารย ์         
พจบ น้อยมาก อยากเปิดโอกาสใหม้กีารไปเรยีนรูน้อกสถาบนั

มากขึน้  
    ด าเนินการเรื่อง elective ต่อเนื่อง + เพิม่เวลา

ไปศกึษาเรื่อง CBR ภายนอก 
การอยู่เวร อาจารย ์         

พจบ เคส admit ไมม่าก การอยู่เวรครัง้ละ1คน ไมไ่ดม้ปัีญหา
อะไร 

      

4 การวดัและประเมนิผล การประเมนิผลรายเดอืน อาจารย ์         
พจบ เป็นสิง่ทีด่ทีีม่กีาร feedback  แต่นอกจาก feedback 

ควรมคี าแนะน าหรอืsolutionทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม
ดว้ย  

    พฒันากระบวนการ reflection ตอ่เนื่องจากการ 
feedback 

การปฎบิตังิานทางคลนิิก อาจารย ์         
พจบ ไม่ทราบเกณฑป์ระเมนิทีช่ดัเจน    ควรมกีาร orientate เกณฑก์าร

ประเมนิ และมกีารแจง้ก่อนการ
ประเมนิ  

จดัใหม้ชีัว่โมง orientation ก่อนเริม่ปีการศกึษา 

กจิกรรมวชิาการ อาจารย ์         
พจบ ไม่ทราบเกณฑป์ระเมนิทีช่ดัเจน    ควรมกีาร orientate เกณฑก์าร

ประเมนิ และมกีารแจง้ก่อนการ
ประเมนิ  

  

การประเมนิ EPAs อาจารย ์         
พจบ ไม่ทราบเกณฑป์ระเมนิทีช่ดัเจน  

 
 
  

  ควรมกีาร orientate เกณฑก์าร
ประเมนิ และมกีารแจง้ก่อนการ
ประเมนิ  

  

การสอบวดัผล อาจารย ์     นัด feedback หลงัสอบ    

พจบ ไดม้กีารกระตุน้ใหอ้่านหนงัสอืและเตรยีมสอบอยู่ประจ า 
แต่บางเดอืนมภีารกจิอื่นซอ้นๆกนัหลายๆอย่าง เช่น
topicทีเ่ยอะ หรอือื่นๆ จะรูส้กึว่าหนักมากขึน้ 

  อยากใหม้กีาร feedback หลงั
สอบ หรอืมา discuss กนัหลงั
สอบทุกครัง้ ไดแ้ลกเปลีย่น
แนวคดิ 
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5 อาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

คุณสมบตั ิ อาจารย ์         
พจบ ใกลช้ดิ และส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูท้ีด่ ี     มกีารจดัชัว่โมงทีไ่ด ้discuss แลกเปลีย่น

ความเหน็ และถามตอบกบัอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ
ดว้ยความ open mind และไม่ painful  

6 ทรพัยากรทางการศกึษา ระยะเวลา อาจารย ์         
พจบ         

สถานที ่ อาจารย ์         
พจบ   OPD แคบไป ตรวจรวมท าใหเ้สยีงตกีนั     

ระบบสารสนเทศ อาจารย ์         
พจบ ขอโมเดม็ wifi ในหอ้งพกัแพทย ์     ปรบัปรุงระบบอนิเตอรเ์นท 

ผูป่้วย อาจารย ์   จดัใหม้กีารเลอืกเคสให ้resident โดยใหเ้ป็น
หน้าทีข่องหวัหน้าประจ าสาย 

    

พจบ มเียอะ หลากหลาย เพยีงพอกบัจ านวน resident มากเกนิก าลงั ไมม่กีารเลอืกเคสใหเ้หมาะกบัแต่
ละชัน้ปี 

    

เครื่องมอิการรกัษา อาจารย ์         
พจบ เหมาะสม       

งบประมาณดา้นการศกึษา อาจารย ์         
พจบ   ไม่พอใช ้ โดยเฉพาะ resident 3     

การวจิยั อาจารย ์         
พจบ         

สถานทีไ่ป elective/selective อาจารย ์ เทยีบของเดมิ/ของใหม ่       
พจบ ระยะเวลาเหมาะสม สถานทีเ่ปิดโอกาสให ้resident 

เลอืก 
      

7 การรบัสมคัรแพทย์
ประจ าบา้น 

จ านวน อาจารย ์         
พจบ เหมาะสม   เพิม่จ านวน   

เกณฑก์ารพจิารณา อาจารย ์         
พจบ เหมาะสม         

      
วนัที ่feedback 07062562       

 


