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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาท่ี

ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)

ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา   

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   

ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

    พ.อ.ผศ.   

                            ( ดุสิต  สถาวร ) 

                  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  
 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น ๒ 

รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย คือ วพมอย ๕๐๒ และ วพมอย ๖๐๓ ณ วันท่ี 

๒๔ พ.ค. ๖๑ ท้ัง ๒ รายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา

เสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชาท่ี ๑ วพมอย ๕๐๒ มี นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๕ จํานวน 

๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมอย ๖๐๓ มี นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุก

นาย โดยท้ังสองรายวิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว  

บริการวิชาการหลักของภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คือ ๑) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีม

ปฏบิัติการฉุกเฉินทางการแพทยระดับตติยภูมิ ๒) โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ (Advanced Cardiovascular 

Life Support (ACLS) ๓) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ๔) โครงการอบรมหลักสูตร

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผูสูงอายุท่ีมีปญหาความจําบกพรองระยะแรก (cognitive stimulation) ๕) 

โครงการอบรมการชวยชีวิตข้ันสูง (ACLS) และ การอบรมการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (BLS & AED) ๖) โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงสําหรับแพทย (Advanced Trauma Life Support for Doctors) จัด

อบรมจํานวน ๓ ครั้ง ๗) โครงการอบรมหลักสูตร Resuscitation Procedures ๘) โครงการอบรมหลักสูตร Pre 

Hospital Trauma Life Support (PHTLS) 

งานวิจัยของอาจารยภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มี

จํานวน ๑ เรื่อง  

คณาจารยภาควิชา จํานวน ๒๒ ทาน พบวาอาจารยจํานวน ๑๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตาม

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม  

๑. อาจารยมีความต้ังใจและทุมเทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําแนวคิดของ active 

learning มาปรับใชอยางเปนรูปธรรม สงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

๒. มีการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ case-based learning (CBL) มาปรับใชในการเรียนรู

หัวขอสําคัญทางเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีนําการเรียนการสอนในรูปแบบ simulation based learning มาฝกทักษะ

สําคัญทางเวชศาสตรฉุกเฉินท้ัง Trauma และ Non Trauma (Good practice) 

๓. มีระบบการฝกปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินภายใตการกํากับดูแลของแพทยประจําบานและอาจารยท่ีดี 

สงผลใหผูเรียนมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

๔. มีระบบการประเมินความกาวหนาดานความรูของผูเรียนผานระบบ PMK Moodle 

๕. มีชองทางการรับฟงเสียงผูเรียนท่ีหลากหลายรวมท้ังระบบอาจารยท่ีปรึกษาประจํารายวิชา   

๖. มีระบบการเรียนรูจากประสบการณตรงในการดูแลผูปวยของนักเรียนแพทยชั้นป ๖ ในรูปแบบ 

Morning round  
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โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นปท่ี ๖ โดยใหน้ําหนัก

ความสําคัญกับความรูความสามารถในการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง เพ่ือวิเคราะหหาโอกาสใน

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับ นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๕  

๒. ควรชี้แจงให นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๖ ทราบถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานท่ีหองฉุกเฉิน 

โดยเฉพาะการประเมินและวางแผนการรักษาผูปวยแตละราย ตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลรักษา รวมท้ัง

วางระบบการกํากับติดตามและใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๓. ควรปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ.๓) ทุกดาน ท่ีระบุไวในหลักสูตรรายวิชา รวมท้ังทบทวนการปรับน้ําหนักของการใหคะแนนให

สอดคลองกับบริบทการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก 

๔. ควรสงเสริมใหแพทยประจําบานมีบทบาทในการประเมินความกาวหนาของการบรรลุผลการเรียนรู

ของผูเรียนโดยเฉพาะ นพท.ชั้นปท่ี ๖ 

๕. ควรสงเสริมใหมีการจัดทํา Table of specification ของขอสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะหขอสอบเพ่ือ

นําไปจัดทําคลังขอสอบ 

๖. ควรกําหนดทักษะพิสัยท่ีนักเรียนแพทยแตละชั้นปตองทําไดโดยอาจทําเปน log book และ

ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 

๗. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 

๘. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ

วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา และควรปรับปรุงการเขียน มคอ.๕ ให

สัมพันธกับ มคอ.๓ และสะทอนผลการดําเนินงานของภาควิชาตลอดท้ังป  

๙. ควรหาชองทางเพ่ือแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

เพ่ือใหมีการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และนําไปสูโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการ

ใหมากข้ึน  

********************************************* 


