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ฝ่ำยกำรศึกษำระดับหลังปริญญำ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล 

 

รายวิชา ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในวิชาเลือกส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงซึ่งแพทย์ประจ าบ้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ ในปี

การศึกษา 2560 คณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้มีการจัดการสอนและการประเมินผล

รายวิชา ศรคร 523 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. มีการจัดสอนทั้งหมด  9 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลาที่ใช้สอนคือวันพุธ ช่วงเดือน มกราคม 2561  - 

มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ในแต่ละครั้งจะมีการสอนใน 1 – 2 หัวข้อ 

2. การสอนในแต่ละครั้ง เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าเรียนได้ สองรูปแบบ คือ  

(1) การเข้าเรียนในห้องบรรยาย  

(2) การศึกษาเทปบันทึกการสอนร่วมกับท าแบบฝึกหัดในระบบ SELEC แพทย์ประจ าบ้าน

สามารถเลือกเข้าเรียนในรูปแบบใดก็ได้ตามความสมัครใจ 

กำรเข้ำเรียนในห้องบรรยำย 

1. การเข้าเรียนในห้องบรรยายจะมีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนโดยการ  

(1) ตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนเข้าห้องเรียนและหลังเลิกเรียน  

(2) การตอบค าถามของอาจารย์ผู้บรรยาย 

2. การเข้าเรียนในห้องบรรยาย แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการเช็คชื่อว่าเข้าเรียนเมื่อ  

(1) ท าการประทับรอยนิ้วมือก่อนเข้ำห้องเรียนก่อนเวลำ 15:15 น. และประทับรอยนิ้วมือ

เมื่อเลิกเรียน และ  

(2) ส่งกระดาษค าตอบที่เลือกค าตอบที่ถูกต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของค าถามที่

อาจารย์ถามทั้งหมด โดยส่งกระดาษค าตอบให้เจ้าหน้าที่ในตอนประทับรอยนิ้วมือเมื่อเลิกเรียน (ไม่

อนุญำตให้ฝำกเพื่อนส่ง หรือส่งภำยหลัง) 



3. ทุก 4-5 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่เข้าเรียนในห้อง

บรรยายและเข้าเรียนในระบบ SELEC แล้วจะติดประกาศแสดงการเข้าเรียนของแพทย์ประจ าบ้าน

หน้าห้องบรรยาย และส่งสรุปรายชื่อแพทย์ประจ าบ้านที่ยังขาดเรียนไปยังภาควิชาต้นสังกัด เพ่ือให้

แจ้งเตือนให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าเรียนในระบบ online ในคาบเรียนที่ตนขาดเรียนไป 

4. แพทย์ประจ าบ้านที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาที่มีการบรรยายได้สามารถศึกษาบทเรียนและท า

แบบฝึกหัดได้ทางระบบ SELEC (Intranet address: http://10.7.2.201/sec) ซึ่งการจะเข้าถึง

บทเรียนแต่ละบทเรียนแพทย์ประจ าบ้านจะต้อง login ด้วย username และ password (เลข ว.)

ประจ าตัวของตนที่ทางสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์จัดให้เมื่อลงทะเบียนเรียน โดย

บทเรียนในระบบ SELEC จะมีลักษณะเป็นเทปบันทึกการบรรยายตามด้วยแบบฝึกหัดชนิดปรนัย โดย

จะมีการตัดแบ่งการบรรยายออกเป็น videoclip ย่อย ๆ แต่ละ videoclip มีความยาวประมาณ 20-

30 นาท ี

5. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์จะท าการ upload เทปบันทึกการบรรยายและแบบฝึกหัด

ตั้งแต่เวลาเย็นของ 1 วันหลังสิ้นสุดการบรรยาย 

กำรเข้ำเรียนผ่ำนระบบ SELEC 

1. แพทย์ประจ าบ้านที่เข้าเรียนผ่านระบบ SELEC จะได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียนไม่ต่างจากผู้ที่เข้าเรียนใน

ห้องเรียน ต่อเมื่อท าตามข้อก าหนดดังนี้  

(1) Login ด้วย username และ password ประจ าตัวของตน   

(2) ดู videoclip ของคาบเรียนนั้นครบทุก videoclip (ไม่จ าเป็นต้องดูเรียงล าดับ จะดู clip 

ใดก่อนหรือหลังก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องดูจบในการ login ครั้งเดียว)  

(3) ศึกษาโจทย์ปัญหาท้ายบทเรียน แล้วส่ง กระดาษค าตอบที่ตอบค าถามได้ถูกต้อง ได้

คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

(4) การส่งค าตอบแบบฝึกหัด แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกส่งทางใดทางหนึ่งก็ได้ในสาม

ทางต่อไปนี้  

(1) น ากระดาษค าตอบมาส่งด้วยตนเองท่ีส านักงานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  

(2) ส่งค าตอบทาง e-mail มาท่ี postedu.si@gmail.com 

(3) fax แบบฝึกหัดที่ตอบเรียบร้อยแล้วมาท่ี หมายเลข 02-4196634 

2. แพทย์ประจ าบ้านสามารถ login เพ่ือเข้าศึกษาบทเรียนเมื่อไรก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเช็คเวลาเรียนให้

หากแพทย์ประจ าบ้านท าตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ไม่ล่ำช้ำกว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนวันสอบ (แพทย์



ประจ าบ้านสามารถ login เข้าระบบเพ่ือทบทวนบทเรียนภายหลังจากเวลา 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบได้ 

แต่จะไม่ได้รับกำรเช็คชื่อว่ำเข้ำเรียน) 

หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถเข้ำฟังบรรยำยได้ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือต้องออกจำกห้อง

บรรยำยก่อนเวลำ มีข้อแนะน ำอย่ำงไร 

แพทย์ประจ าบ้านที่เข้าเรียนในห้องบรรยายแล้วมีความจ าเป็นต้องออกจากห้องบรรยายก่อน

เวลา จะไม่ได้นับเวลาเรียนในคาบเรียนนั้น แต่แพทย์ประจ าบ้านยังสามารถเข้าเรียนในระบบ SELEC ได้ 

โดยต้องดู videoclip ของการเรียนคาบนั้นทั้งหมด และท าแบบฝึกหัดท้าย videoclip ได้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน ไม่สำมำรถอ้ำงว่ำฟังบรรยำยในห้องเรียนไปแล้วสอง

คำบจะขอดู videoclip ในระบบ SELEC เพียงแค่บำง clip ได้ ดังนั้นแพทย์ประจ ำบ้ำนที่คำดว่ำ

ตนเองจะมำเรียนในห้องบรรยำยแล้วจะไม่สำมำรถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 2 ชั่วโมง ไม่ควรเข้ำ

เรียนในห้องบรรยำย แต่ควรใช้กำรเรียน online ผ่ำนระบบ SELEC  

กรณีแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้เนื่องจำกต้องไปปฏิบัติงำนนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริ

รำชพยำบำล มีข้อแนะน ำอย่ำงไร 

แพทย์ประจ าบ้านที่ออกไปปฏิบัติงานนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้ทางภาควิชาฯ 

ท าหนังสือรับรองส่งไปยังฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาก่อนเวลำที่จะออกไปปฏิบัติงำนนอกคณะฯ เป็น

เวลำไม่ต่ ำกว่ำ 2 สัปดำห์ โดยระบุช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ทางฝ่าย

การศึกษาหลังปริญญาจะด าเนินการส่ง DVD บันทึกการบรรยาย ร่วมกับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนไปให้ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่แจ้ง  

เมื่อแพทย์ประจ าบ้านศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบฝึกหัด แล้วส่งค าตอบแบบฝึกหัด

กลับมายังฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภำยในเวลำ 4 สัปดำห์หลังวันเรียนในตำรำงสอน ทั้งนี้การส่ง

ค าตอบแบบฝึกหัด แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกส่งทางใดทางหนึ่งก็ได้ในสามทางต่อไปนี้  

(1) ส่งไปรษณีย์กลับด้วยซองที่ทางฝ่ายการศึกษาจ่าหน้าซองและติดแสตมป์ให้แล้วที่แนบไป

พร้อมบทเรียน  

(2) ส่งค าตอบทาง e-mail มาท่ี postedu.si@gmail.com  

(3) fax แบบฝึกหัดที่ตอบเรียบร้อยแล้วมาท่ี หมายเลข 02-4196431  

 



การตอบค าถามแบบฝึกหัดถูกต้องและได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของค าถามทั้งหมดใน

แบบฝึกหัดของการเรียนครั้งหนึ่ง ๆ ที่ส่งกลับมายังฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาภายในเวลาที่ก าหนด (4 

สัปดาห์) จะได้รับกำรเช็คชื่อว่ำแพทย์ประจ ำบ้ำนได้เข้ำเรียนในครั้งนั้น 

 

สิทธิในกำรเข้ำสอบ 

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะมีการตรวจสอบจ านวนครั้งที่แพทย์ประจ าบ้านเข้าเรียนที่เวลาสอง

สัปดาห์หลังการเรียนคาบสุดท้าย (2 สัปดาห์ก่อนสอบ) ผู้ที่เข้าเรียนและท าแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนครั้งที่มีกำรสอนทั้งหมด(8 x 0.8 = 6.4  7)จะมีสิทธิเข้ำ

สอบในรำยวิชำนี้ 

 

กรณีมีเหตุจ ำเป็นต้องลำกิจหรือลำป่วย ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร และมีผลต่อกำรเรียนและสิทธิในกำร

สอบในรำยวิชำนี้อย่ำงไร 

แพทย์ประจ าบ้านที่จ าเป็นต้องลากิจหรือลาป่วยขอให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรลำของแต่ละ

ภำควิชำ แต่การไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากการลากิจหรือลาป่วยดังกล่าว ยังจัดว่าแพทย์ประจ าบ้าน

ขาดเรียน ซึ่งเมื่อนับรวมจ านวนขาดทั้งหมด (ทั้งที่มีใบลา และไม่มีใบลา) ต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 1 ครั้ง

ตลอดกำรเรียนทั้งรำยวิชำจึงจะมีสิทธิเข้ำสอบ ดังนั้นแพทย์ประจ าบ้านที่มีเหตุลากิจหรือลาป่วยขอให้ใช้

โอกาสศึกษาบทเรียนในระบบ SELEC ตามความเหมาะสม 

 

อะไรคือสิ่งท่ีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลคำดหวังจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนในรำยวิชำนี้ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีนโยบำยส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ ( integrity) ในบุคลำกร

ทุกระดับ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะท าการตรวจสอบ (โดยวิธีการทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อ

แพทย์ประจ าบ้าน) ถึงความซื่อสัตย์ในการเรียนของแพทย์ประจ าบ้าน พฤติกรรมกำรหลบออกจำก

ห้องเรียนแล้วกลับมำประทับรอยนิ้วมือตอนเลิกเรียนกำรวำนให้เพื่อนท ำแบบฝึกหัดให้แทน กำรให้

ผู้อ่ืน login เข้ำในระบบแทนตนเอง ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการทุจริตในการเรียน คณะฯจะด าเนินการท าโทษ

แก่ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล และจะส่งชื่อให้คณะกรรมการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมในการให้ฝึกอบรมต่อ 

กำรประเมินผล 



การตัดสินผลในรายวิชานี้เป็นการตัดสินผลแบบอิงเกณฑ์ (criterion-referenced grading) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. กำรจัดแบ่งสัดส่วนของคะแนน 

คะแนนเก็บ ได้จากการมีส่วนร่วมในการเรียน 30 % 

คะแนนสอบปลายภาค   70% 

2. กำรคิดคะแนนเก็บ  

คิดจากการเข้าเรียนทั้งหมด 8 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) แต่ละครั้งเก็บคะแนน 5 คะแนน 

คะแนนคิดจากร้อยละของข้อที่เลือกค าตอบได้ถูกต้อง  

เช่น มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ แพทย์ประจ าบ้านตอบถูก 12 ข้อ คะแนนที่ได้คือ (12/15) 

x 100 = 80 % จะได้คะแนนเก็บ 0.8 x 5 = 4 คะแนน 

หมำยเหตุ:  

ในการเรียนหัวข้อ กฎหมายน่ารู้ทางการแพทย์ ซึ่งคณะฯ เชิญวิทยากรจากภายนอก

คณะฯ (ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส) มาบรรยาย ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานในคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องเข้าเรียนในห้องบรรยาย ไม่อนุญำตให้เลือกเรียนในระบบ 

SELEC กล่ำวคือจะได้รับกำรเช็คชื่อเข้ำเรียนเฉพำะกำรเข้ำฟังในห้องบรรยำยเท่ำนั้น จะมีการ

บันทึกเทปการบรรยายและ upload เข้าสู่ระบบ SELEC (เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาส

ทบทวนบทเรียน) แต่แพทย์ประจ าบ้านที่ login เข้ามาในระบบ แต่ไม่ได้เข้าเรียนในห้องบรรยาย

จะนับเป็นการขาดเรียน)  

ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบัติงำนนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลที่มี

หนังสือรับรองจำกภำควิชำ ขอให้เซ็นชื่อรับรองว่ำตนได้ท ำกำรศึกษำเทปบันทึกปำฐกถำที่

จัดส่งให้แล้ว ส่งกลับมำที่ฝ่ำยกำรศึกษำ ก็จะเช็คชื่อว่ำได้เข้ำเรียน  

3. กำรสอบปลำยภำค 

ภายหลังจากที่มีการบรรยายครบทุกหัวข้อที่ก าหนดแล้ว จะมีการจัดสอบภาคทฤษฎีเพ่ือ

ประเมินสัมฤทธิผลของการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน โดยเป็นข้อสอบปรนัย (multiple-

choice questions) ชนิดเลือกค ำตอบที่ถูกท่ีสุดจ ำนวน 60 ข้อ (เวลำสอบ 90 นำที) คะแนน

ที่ได้จะได้รับการวิเคราะห์ และพิจารณาโดยกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จ านวนข้อสอบ



ที่ตอบถูกจากข้อสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการอนุมัติให้คิดคะแนนจะน าไปแปลงเป็นคะแนนเต็ม 

70 คะแนน  

 

 

 

4. เกณฑ์กำรตัดสินผล 

จากมติที่ประชุมกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้ก าหนดให้ตั้งเกณฑ์

ตัดสินคะแนนโดยใช้ข้อมูลการตัดสินเกรดย้อนหลังไป 3 ปีการศึกษาเป็นแนวทางในการก าหนด

ช่วงคะแนนที่แพทย์ประจ าบ้านจะได้เกรดใด ซึ่งจากการวิเคราะห์เกรด ปีการศึกษา 2552 – 

2554 ในรายวิชานี้ ได้เกณฑ์การตัดสินเกรดดังนี้ 

 Grade A ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ   65 ขึ้นไป 

 Grade B+ ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  58.5 ขึ้นไป 

 Grade B ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ   51.5 ขึ้นไป 

 Grade C+ ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  44 ขึ้นไป 

 โดยก าหนดให้ผู้สอบผ่านคือ  ผู้ที่ได้เกรด B ขึ้นไป 

5. ผู้สอบไม่ผ่ำน (ได้เกรดต่ ำกว่ำ B) จะมีโอกำสสอบแก้ตัวหนึ่งครั้ง หากสอบผ่านในการสอบแก้

ตัวจะได้รับการปรับเกรดเป็น B แต่หากยังสอบไม่ผ่านจะได้รับการปรับเกรดเป็น F  

6. ผู้ที่มีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล) จะ

ได้รับเกรด F 

7. ผู้ที่ได้รับเกรด F จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีกำรศึกษำถัดไป 

 

 

 

 



ตารางสอนรายวิชาเลอืก1: ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์  
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
17  มกราคม  2561 โรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพ  อ.นพ.ธีรวฒุิ  ธรรมวิบลูย์ศรี 
7  กมุภาพนัธ์  2561 ระบบคณุภาพและการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสทิธิพร 

14  กมุภาพนัธ์  2561 ระบบคณุภาพห้องปฏิบตัิการท่ีแพทย์ควรทราบ รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน  
รศ.พญ.ตุ้มทิพย์     แสงรุจิ 
รศ.พญ.บษุฎี   ประทมุวินิจ 

21  กมุภาพนัธ์  2561 Rational use of medicine 2018 ศ.นพ.วิษณ ุ  ธรรมลขิิตกลุ 
ศ.นพ.ชยัรัตน์  ฉายากลุ 

28  กมุภาพนัธ์  2561 กฎหมายนา่รู้ทางการแพทย์   ศ.แสวง  บญุเฉลมิวิภาส 
7  มีนาคม  2561 จากงานประจ าสูง่านวจิยั Routine to Research: How we do it? อ.นพ.อคัรินทร์ นิมมานนิตย์ 
14  มีนาคม  2561 ท าอยา่งไรไมถ่กูฟ้องปัญหาจากองค์กรแพทย์ ประธานองค์กรแพทย์ 

21  มีนาคม  2561 การบริหารจดัการความรู้ และการบริหารความเสีย่งในโรงพยาบาล รศ.ดร.นพ.วิชยั วงศ์ชนะภยั 
28  มีนาคม  2561 การบริหารเพื่อลดความสญูเปลา่ในระบบงานโรงพยาบาล (Lean 

Management) 
รศ.นพ.เชิดชยั นพมณีจ ารัสเลศิ 

เสาร์ 28 เมษายน  2561 สอบ ห้องคอมพิวเตอร์ ตกึอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 3  
 


