การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ปการศึกษา ๒๕๖๐
รายงานป อ นกลั บ
(Feedback Report)

ภาควิชา เวชศาสตรฉกุ เฉิน
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานที่เปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่น ๆ

พ.อ.ผศ.
( ดุสิต สถาวร )
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ
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บทสรุ ป สํา หรั บ ผู บ ริ ห าร
ในป การศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับ ผิดชอบจัด การเรี ยนการสอนรวมทั้ งสิ้ น ๒
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย คือ วพมอย ๕๐๒ และ วพมอย ๖๐๓ ณ วันที่
๒๔ พ.ค. ๖๑ ทั้ง ๒ รายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา
เสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชาที่ ๑ วพมอย ๕๐๒ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ จํานวน
๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมอย ๖๐๓ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุก
นาย โดยทั้งสองรายวิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว
บริ ก ารวิ ช าการหลั กของภาควิ ช าเวชศาสตรฉุ ก เฉิน คือ ๑) โครงการอบรมหลั ก สู ตรพั ฒ นาที ม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยระดับตติยภูมิ ๒) โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ (Advanced Cardiovascular
Life Support (ACLS) ๓) โครงการฝกอบรมหลักสูต รการชวยชีวิตขั้ นพื้นฐาน ๔) โครงการอบรมหลั กสูต ร
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผูสูงอายุที่มีปญหาความจําบกพรองระยะแรก (cognitive stimulation) ๕)
โครงการอบรมการชวยชีวิตขั้นสูง (ACLS) และ การอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS & AED) ๖) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพขั้นสูงสําหรับแพทย (Advanced Trauma Life Support for Doctors) จัด
อบรมจํานวน ๓ ครั้ง ๗) โครงการอบรมหลักสูตร Resuscitation Procedures ๘) โครงการอบรมหลักสูตร Pre
Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

งานวิ จัย ของอาจารยภ าควิช าเวชศาสตร ฉุกเฉิ น ที่ไดรั บการตีพิมพในวารสารระดั บนานาชาติ มี
จํานวน ๑ เรื่อง
คณาจารยภาควิชา จํานวน ๒๒ ทาน พบวาอาจารยจํานวน ๑๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. อาจารยมีความตั้งใจและทุมเทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําแนวคิดของ active
learning มาปรับใชอยางเปนรูปธรรม สงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒. มีการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ case-based learning (CBL) มาปรับใชในการเรียนรู
หัวขอสําคัญทางเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีนําการเรียนการสอนในรูปแบบ simulation based learning มาฝกทักษะ
สําคัญทางเวชศาสตรฉุกเฉินทั้ง Trauma และ Non Trauma (Good practice)
๓. มีระบบการฝกปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินภายใตการกํากับดูแลของแพทยประจําบานและอาจารยที่ดี
สงผลใหผูเรียนมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
๔. มีระบบการประเมินความกาวหนาดานความรูของผูเรียนผานระบบ PMK Moodle
๕. มีชองทางการรับฟงเสียงผูเรียนที่หลากหลายรวมทั้งระบบอาจารยที่ปรึกษาประจํารายวิชา
๖. มีระบบการเรียนรูจากประสบการณตรงในการดูแลผูปวยของนักเรียนแพทยชั้นป ๖ ในรูปแบบ
Morning round
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรกํ า หนดวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย นชั้ น ป ที่ ๖ โดยให น้ํ า หนั ก
ความสําคัญกับความรูความสามารถในการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อวิเคราะหหาโอกาสใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับ นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕
๒. ควรชี้ แ จงให นพท./นศพ. ชั้ น ป ที่ ๖ ทราบถึ ง ความคาดหวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ห อ งฉุ ก เฉิ น
โดยเฉพาะการประเมินและวางแผนการรักษาผูปวยแตละราย ตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลรักษา รวมทั้ง
วางระบบการกํากับติดตามและใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนอยางตอเนื่อง
๓. ควรปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.๓) ทุกดาน ที่ระบุไวในหลักสูตรรายวิชา รวมทั้งทบทวนการปรับน้ําหนักของการใหคะแนนให
สอดคลองกับบริบทการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก
๔. ควรสงเสริมใหแพทยประจําบานมีบทบาทในการประเมินความกาวหนาของการบรรลุผลการเรียนรู
ของผูเรียนโดยเฉพาะ นพท.ชั้นปที่ ๖
๕. ควรสงเสริมใหมีการจัดทํา Table of specification ของขอสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะหขอสอบเพื่อ
นําไปจัดทําคลังขอสอบ
๖. ควรกําหนดทักษะพิสัยที่นักเรียนแพทยแตละชั้นปตองทําไดโดยอาจทําเปน log book และ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
๗. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร
๘. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ
วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา และควรปรับปรุงการเขี ยน มคอ.๕ ให
สัมพันธกับ มคอ.๓ และสะทอนผลการดําเนินงานของภาควิชาตลอดทั้งป
๙. ควรหาชองทางเพื่อแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เพื่อใหมีการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และนําไปสูโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหมากขึ้น
*********************************************

4

