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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า       (ผู้จัดการความรู้ KM   Manager) 
2. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ             (คุณอ านวย Facilitator)  
3. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง          (คุณลิขิต Note Taker) 
4. พญ.นัฐกานต์ วงศ์จิตรัตน์           (คุณกิจ)  
5. นพ. พนิต สิมะเสถียร    
6. ผศ.พญ. มนจุฑา เอ่ียมอุดมกาล       

  
3. หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้เริ่มรับการรับรองการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมรเวชศาสตร์ จากแพทยสภา และราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 และเริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรุ่นแรก ตั้งปี พ.ศ.2557 ตามเล่ม
หลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555  การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา
กุมารเวชศาสตร์ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการ
ทบทวนวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม ให้ได้กุมารแพทย์ที่มีความ 
สามารถ สมรรถนะครบถ้วน ทั้งความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน แพทย์รุ่นน้อง นิสิตแพทย์  ดังปรัชญา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” 

ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยน นโยบายสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพมีความแตกต่างจากเดิม ท าให้ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุง หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดว่าเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลัก (core 
competency) 7 ข้อ ดังนี้  

 
 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน....ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว....... 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง......การพัฒนารูปแบบการประเมินแพทย์ประจ าบ้านตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ 7 ด้าน ตามแนวทาง
หลักสูตรใหม่ 2561 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย....... 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้.......14 สิงหาคม 2562................................... 
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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1) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   
2) ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ   
3) ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง    
4) การบริบาลผู้ป่วย  
5) ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ  
6) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
7) ภาวะผู้น า  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่มีการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา
กุมารเวชศาสตร์ ฉบับใหม่ปี 2562  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561  โดยมีเป้าหมายให้กุมารแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก
สถาบัน มีทักษะความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต แพทย์ประจ าบ้านแต่ละระดับชั้นปี มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ตามประสบการณ์
ของระยะเวลาการฝึกอบรม เกณฑ์การประเมินหลักสูตรปัจจุบันได้มีการใช้มาตรฐาน WFME-postgraduate 
ที่จะต้องแสดง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ตามระดับชั้นปีการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตรวจประเมินของราชวิทยาลัย
กุมารฯ ภาควิชากุมารฯ จึงได้ระดมสมองของอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน มาพัฒนาตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทางการศึกษา วิธีการประเมิน ก าหนดระดับความสามารถเป็นขั้นต่าง ๆ (milestones) ตามสมรรถนะ
หลัก 7 ด้านดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ระดับความสามารถของผู้ฝึกอบรม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
สมรรถนะหลัก 7 ด้าน เมื่อผ่านการฝึกอบรม ในแต่ละระดับชั้นปี  

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

 - ไดเ้ครื่องมือประเมินสมรรถนะ ระดับความสามารถของผู้ฝึกอบรม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
สมรรถนะหลัก 7 ด้าน เมื่อผ่านการฝึกอบรม ในแต่ละระดับชั้นปี  
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้     
 

 The World Café 
 คณะท างานที่ประกอบด้วยกลุ่มคณาจารย์ ภาควิชากุมารฯจ านวน 6 ท่านได้มาประชุมอภิปราย
ร่วมกัน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน WFME-PG ราชวิทยาลัยกุมารฯ หลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารฯ ในประเด็น
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ในแต่ละสมรรถนะหลัก 7 ด้าน โดย  ขั้นที่ 1 คณะท างานพิจารณาสมรรถนะหลักในแต่
ละด้านว่า จะมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์แยกย่อยลงไป เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน ขั้นที่ 2 คณะท างาน
พิจารณา เครื่องมือที่จะใช้วัด ประเมินสมรรถนะด้าน ต่าง ๆ ขั้นที่  ขั้นที่ 3 คณะท างานพิจารณาระดับความ
คาดหวังของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เพื่อที่ ประเมินผู้ฝึกอบรมก่อนเลื่อนระดับชั้นปี 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ การพัฒนารูปแบบการประเมินแพทย์ประจ า

บ้านตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ 7 ด้าน ตาม
แนวทางหลักสูตรใหม่ 2561 ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยก าหนดกรอบ
สมรรถนะหลัก 7 ด้าน โดยไม่
ก าหนดตัวชี้วัด หรือเครื่องมือวัดที่
ชัดเจน ภาควิชาฯ จึงต้องสร้าง
กรอบการประเมินขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การฝึกอบรมฯ 

ค้นหาสาเหตุ - หลักสูตรใหม่ และวิธีการประเมินแบบ
ใหม่ ตามมาตรฐาน WFME-PG เป็น
เรื่องใหม่ที่ต้องท าความเข้าใจ 

- กรอบสมรรถนะก าหนดเฉพาะหัวข้อ
หลัก 

การย่อยสมรรถนะหลัก ให้เป็น
สมรรถนะย่อย ท าให้การวัดผลมี
ความจ าเพาะชัดเจนมากข้ึน 
ประเมินผลได้ง่ายขึ้น 

วิธีการแก้ไข -น าสมรรถนะหลักที่ย่อย เป็นสมรรถนะย่อย 
มาก าหนดวิธีการประเมินหรือเครื่องมือ 
-ก าหนดผลลัพธ์เป็นล าดับขั้น (milestones) 
เพ่ือก าหนดระดับความคาดหวังของผลลัพธ์ตาม
ระดับชั้นปี 

-สร้างตารางแสดง  
ความคาดหวังของผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว ตามระดับ
การศึกษา 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. คณะท างานมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง Objective Learning 
Outcome 

2. น าสมรรถนะหลักที่หลักสูตรก าหนดไว้ มาเป็นหลัก แล้วแยกย่อย สมรรถนะที่พึงประสงค์ให้มี
ความจ าเพาะ หรือชัดเจนขึ้น 

3. น าเครื่องมือที่ใช้ประเมินอยู่ในหลักสูตรเดิมมาพิจารณา มีบางส่วนที่สามารถใช้ต่อได้ 
4. พัฒนาเครื่องมือใหม่โดยอาศัยกรอบแนวคิดของหลักสูตรใหม่ และแบบประเมินของราชวิทยาลัย

กุมารฯ ในประเทศ และ ต่างประเทศมาปรับปรุง 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
 หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเล่มใหม่/คู่มือแพทย์ประจ าบ้านเล่มใหม่ ที่มี ตารางแสดง   
“ความคาดหวังของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตามระดับการศึกษา” 
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10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
ตารางแสดงความคาดหวังของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับชั้นป ี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ผลลัพธ์ทางการศึกษา    
1. พฤตินิสัยเจตคติคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ )Professional habits, attitudes, moral and ethics) 
1.1 มีความรบัผิดชอบ เจตคติ และ
จริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

มีความรับผิดชอบ เจตคติ และจริยธรรม
เหมาะสมกับการเป็นกุมารแพทย ์

มีความรับผิดชอบ เจตคติ และจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นกุมาร
แพทย์ และเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แพทย์รุน่น้อง 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Lecture based 
Work place/Patient based 
learning 

Role model 
Work place/Patient based learning 
Activities based  

การประเมินผล 360 degree 
Direct observation 
Portfolio 

360 degree 
Direct observation 
Portfolio 

1.2 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ และตา่งวิชาชีพ 

สามารถปฏบิัติงานกับเพื่อนรว่มงานได้
อย่างเหมาะสม 

สามารถปฏบิัติงาน ประสานงานกับสหวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Work place/Patient based 
learning 

Role model 
Work place/Patient based learning 

การประเมินผล 360 degree 
Direct observation 

360 degree 
Direct observation 

2. การตดิต่อสื่อสารและการสรา้งสัมพันธภาพ )Communication and interpersonal skills) 
2.1 ทักษะในการสื่อสารและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการดแูล
สุขภาพแก่ผู้ป่วย 

สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลด้าน
สุขภาพแก่ผู้ปว่ย ภายใต้ค าแนะน าหรือ 
การก ากับดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์
หรืออาจารย์แพทย ์

สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
รายบุคคล ได้ด้วยตนเอง 

สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ข้อมูลด้านสุขภาพ แก่ผู้ปว่ย
และประชาชนทัว่ไป  

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Lecture based 
Scenario case discussion 
Workshop 
Work place/Patient based 
learning 

Role model 
Lecture based 
Scenario case 
discussion 
Workshop 
Work place/Patient 
based learning 

Role model 
Lecture based 
Scenario case 
discussion 
Workshop 
Work place/Patient 
based learning 

การประเมินผล 360 degree 
Direct observation 
Portfolio 

360 degree 
Direct observation 
Portfolio 

360 degree 
Direct observation 
Bedside teaching 
Portfolio 

2.2ทักษะในการขอความยินยอมจาก
ผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง 

สามารถขอความยินยอมการท าหัตถการ
พื้นฐาน จากผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง 

สามารถขอความยินยอมการท าหัตถการที่มีความซับซ้อน และการ
ท าวิจยัจากผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Lecture based 
Workshop 

Role model 
Lecture based 
Workshop 
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ระดับชั้นป ี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
Work place/Patient based 
learning 
 

Work place/Patient based learning 

การประเมินผล Direct observation 
Consent checklist (EPA5) 

Direct observation 
Consent checklist (EPA5) 

3. ความรู้ทางกุมารเวชศาสตรแ์ละศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง )Scientific knowledge of pediatrics and other related sciences) 
3.1 ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร ์ มีความรู้และสามารถประยกุต์ใช้ความรูโ้รค

ทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินพัฒนาการเด็ก 
เวชศาสตร์วัยรุ่น กุมารเวชศาสตร์สังคม 

มีความรู้และสามารถประยกุต์ใช้
ความรู้โรคกุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง 
และกุมารเวชศาสตร์วกิฤต 

ประยุกต์ใช้ความรูกุ้มารเวช
ศาสตร์เพื่อใช้ในดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม โดยสามารถ
วินิจฉยัและวินิจฉยัแยกโรค 
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการแปลผล วางแผนการ
สืบค้นเพิ่มเติม รักษาโรค ฟื้นฟู
สภาพ และป้องกันโรค 

การจัดการเรียนการสอน Lecture based 
Work place/Patient based 
learning 
Scenario case discussion 
Self-directed learning 

Lecture based 
Work place/Patient 
based learning 
Scenario case 
discussion 
Self-directed learning 

Lecture based 
Work place/Patient 
based learning 
Scenario case 
discussion 
Self-directed learning 

การประเมินผล 
(ก าหนดเกณฑ์การประเมินมากกว่า 
50%)ถ้าตกต้องสอบซ่อมเพื่อเล่ือนชั้น 

MCQ/PIE(ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มากกว่า 45%) 
CRQ 
OSCE 
Direct observation 

MCQ/PIE(ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่า 50%) 
CRQ 
OSCE 
Direct observation 

MCQ(ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่า 55%) 
CRQ 
Direct observation 

3.2 ความรู้ทางศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 
เวชศาสตร์ป้องกัน ระบบสุขภาพ  
กฎหมายทางการแพทย์ นิติเวชวิทยา และ
การแพทย์ทางเลือก 

ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
สังคมและพฤติกรรม เวชศาสตร์ป้องกัน ระบบสาธารณสุข 
กฎหมายทางการแพทย์ นิติเวชวิทยา และการแพทย์ทางเลือก ใน
การดูแลผู้ป่วย 

การจัดการเรียนการสอน Lecture based 
Work place/Patient based 
learning 
Scenario case discussion 
Self-directed learning 

Lecture based 
Work place/Patient based learning 
Scenario case discussion 
Self-directed learning 

การประเมินผล MCQ 
Direct observation 

MCQ 
Direct observation 

4. การบรบิาลผูป้่วย )Patient care) 
EPA 1   ให้ค าแนะน าเกีย่วกับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพสาหรับเดรก  
 

สามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิดหรือ
ภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์

สามารถปฏิบัติงานได้เอง
โดยมีอาจารย์ ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการหรือ
สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

สามารถปฏิบัติงานได้ 
และสอนผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 

EPA 2  บรบิาลทารกแรกเกิด  

EPA  3  ดูแลรักษารรคหรือภาวะ
ผิดปกติชนิดเัยีบพลันที่พบบ่อยใน
เดรกที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วย ัุกเัิน และหอผู้ป่วยใน  

-ต้องมีความสามารถอย่างน้อย 
Level 2  
ก่อนเลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 

- ต้องมีความสามารถ
อย่างน้อย Level 3 
ก่อนเลื่อนชั้นปีที่ 3 

-ต้องมีความสามารถ
อย่างน้อย Level 4 
ก่อนจบชั้นปีที่ 3 

EPA 4  การดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อ    
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ระดับชั้นป ี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ัาญนัูสัญญาณชีพให้ด ีคงที่ และ
วางแผนการดแูลรักษาทีเ่หมาะสม
ต่อไปรดย พิจารณาตาม ระดับความ
รุนแรงของภาวะผิดปกติส าหรับผู้ป่วย
เดรกแต่ละราย 
EPA 5  แสดงทักษะในการท า

หัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์
ทั่วไป 

   

EPA 6 รับรูป้มญหาหรือความผิดปกติ
ทางดา้นศัลยกรรม ให้การดูแลรักษา
เบื้องต้นและสง่ต่อให้ผู้เชีย่วชาญ  

   

EPA 7 ประเมินและให้การดูแลรักษา
เดรกที่มปีมญหาทางด้านพฤติกรรม 
สุขภาพจติที่พบบ่อย 

   

การจัดการเรียนการสอน Work place/Patient based 
learning 
Scenario case discussion 
Workshop 
Self-directed learning 

Work place/Patient 
based learning 
Scenario case 
discussion 
Workshop 
Self-directed learning 

Work place/Patient 
based learning 
Scenario case 
discussion 
Workshop 
Self-directed learning 

การประเมนิผล MCQ/CRQ 
Direct observation/ 360 degree 

OSCE 
Mini-CEX 
Case based discussion 

MCQ/CRQ 
Direct observation/ 360  
OSCE 
Mini-CEX 
Case based discussion 

MCQ/CRQ 
Direct bservation/360  
OSCE 
Mini-CEX 
Case based discussion 

4.8 การบันทึกเวชระเบียน บันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วน และถกูตอ้ง
ในระดับดี 

บันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วน และถกูตอ้งในระดับดีมาก 

การจัดการเรียนการสอน Work placebased learning 
Workshop  

Work place based learning 

การประเมินผล แบบประเมินการเขยีนรายงานผู้ปว่ยใน
และผู้ป่วยนอก 

แบบประเมินการเขยีนรายงานผู้ปว่ยในและผู้ป่วยนอก 

5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสขุภาพ )Health system and health promotion) 
5.1 สามารถดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวม
รดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

มีความรู้และดูแลผู้ปว่ยแบบองค์รวมโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางภายใต้การก ากบั
ดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์หรือ
อาจารย์แพทย ์

มีความรู้และดูแลผู้ปว่ยแบบองค์
รวมโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางได้ด้วยตนเอง 

มีความรู้และดูแลผู้ปว่ยแบบ
องค์รวมโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางได้ด้วยตนเอง และ
สามารถแนะน าแพทย์รุ่นน้อง 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Lecture based 
Work place/Patient based 
learning 

Role model 
Lecture based 
Work place/Patient 
based learning 

Role model 
Lecture based 
Work place/Patient 
based learning 

การประเมินผล Direct observation 
Self-reflection 
Rating scale 

Direct observation 
Self-reflection 
Rating scale 

Direct observation 
Self-reflection 
Rating scale 

5.2 ระบบสุขภาพและการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพและการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

สามารถส่งต่อผู้ป่วยภายใต้การ
ก ากับดแูล 

สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ด้วย
ตนเอง 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Lecture based 
Work place/Patient based 

Role model 
Work place/Patient 
based learning 

Role model 
Work place/Patient 
based learning 
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ระดับชั้นป ี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
learning 

การประเมินผล Direct observation Direct observation Direct observation 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง )Continuous professional development) 
6.1 ค้นคว้าข้อมูลทางการแพทยด์้วย
ตนเอง 

ค้นคว้าข้อมูลทางการแพทยจ์ากฐานข้อมูล
ทางการแพทย์ที่น่าเช่ือถอื 

อ่านและวิจารณ์วารสารทางการแพทย์และประยุกต์ใช้ในเวช
ปฏิบัต ิ

การจัดการเรียนการสอน Lecture based 
Work place/Patient based 
learning 
Scenario case discussion 
Self-directed learning 

Lecture based 
Work place/Patient based learning 
Scenario case discussion 
Self-directed learning 

การประเมินผล Portfolio 
แบบประเมิน critical appraisal 

Portfolio 
แบบประเมิน critical appraisal 

7. ภาวะผู้น า )Leadership) 
7.1 ทักษะในการเป็นผู้น า การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและการรับปรึกษา 

ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นได้ดีทุกหน่วยงาน 
รู้ความสามารถของตนเอง และขอ
ค าปรึกษาได้อยา่งเหมาะสม 

บริหารจัดการงานได้ดี ในฐานะ
ผู้น าในการดูแลผู้ป่วยไม่วิกฤต
และขอค าปรึกษาได้อยา่ง
เหมาะสม 

บริหารจัดการงานได้ดี ใน
ฐานะผู้น าในการดูแลผู้ปว่ย
วิกฤต และให้ค าปรึกษากบั
แพทย์รุ่นน้อง 

การจัดการเรียนการสอน Role model 
Work place/Patient based 
learning 
Self-directed learning 

Role model 
Work place/Patient 
based learning 
Self-directed learning 

Role model 
Work place/Patient 
based learning 
Self-directed learning 

การประเมินผล Rating scale 
Direct observation/ 360 

Rating scale 
Direct observation/360 

Rating scale 
Direct observation/ 
360 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
ได้เครื่องมือ ตารางแสดง   
“ความคาดหวังของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ตามระดับการศึกษา” 
            เพ่ือบรรจุไว้ในเล่ม หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเล่มใหม่/คู่มือแพทย์ประจ าบ้านเล่มใหม่ของภาควิชา
กุมารฯ 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ 
ไม่มี 
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
ไม่มี 
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
น าเครื่องมือที่ได้มาทดลองใช้ เมื่อได้ข้อมูลผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ 
 

12. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการประเมินเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจทั้ง แพทย์ประจ าบ้านและ

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม คณาจารย์ภาควิชาอาจจะต้องประเมิน เครื่องมือที่ใช้หรือท าความเข้าใจร่วมกัน 
ตลอดจนสื่อสารให้แพทย์ประจ าบ้าน เข้าใจเกณฑ์และวิธีการประเมินของหลักสูตรใหม่ 
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13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 
 

 
                                                                          

 
            .................................................................... 

                                                                              (...ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า...) 
                                                                                หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 


