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

ภาควิชา สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับ
หรือ Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิ ช าสามารถนํ า ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามความเหมาะสม เพื่ อ ใช พั ฒ นา (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
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทยของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรวมทั้งสิ้น ๖ รายวิชาไดแก หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก วพมสน ๕๐๑ (สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑) วพมสน ๕๐๒ (สูติศาสตรและนรีเวช
วิทยา ๒) วพมสน ๖๐๑ (ปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา) และ หมวดวิชาเลือกจํานวน ๓ รายวิชา คือ วพมสน
๕๐๓ (ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา) วพมสน ๖๐๒ (คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา) และ วพมสน ๖๐๓ (ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา) ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ มี
๑ รายวิชา ที่การเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดแก
รายวิชา วพมสน ๕๐๒ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่
รวมสอนกับภาควิชาตาง ๆ ในระบบบูรณาการ ไดแก รายวิชา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพ
แพทย (วพมกศ ๓๐๒) (นพท./นศพ.ชั้นปที่ ๓) รายวิชา เวชศาสตรฉุกเฉิน (วพมอย ๕๐๒) (นพท./นศพ. ชั้นปที่
๕) รายวิ ช าระบบทางเดิ น ป ส สาวะและระบบสื บ พั น ธุ (วพมบก ๒๐๗) (นพท./นศพ.ชั้ น ป ที่ ๒) รายวิ ช า
เวชศาสตรชุมชน ๑ (วพมทช ๓๐๑) (นพท./นศพ.ชั้นปที่ ๓) หัวขอ Reproductive Health และรายวิชา
เวชศาสตรชุมชน ๒ (วพมทช ๔๐๑) หัวขอ Research Ethics (นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๔)
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา มีคณาจารยรวม ๔ ทาน คณาจารยประจําสังกัด รพ.รร.๖ รวม ๑๑
ทาน อาจารยพิเศษจํานวน ๒๐ ทาน ซึ่งมีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ตามประกาศ วพม./รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
บริ การวิช าการในป การศึ กษา ๒๕๖๐ ไดแก การเปน วิทยากรภายในและวิ ทยากรระดั บประเทศ
รวมทั้งกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารยภาควิชาสูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติมี จํานวน ๒ เรื่อง และผลงานที่นําเสนอใน
ระดับชาติจํานวน ๒ เรื่อง สําหรับกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ไดแก
โครงการสงกรานตชาวสูติฯ และงานทําบุญสงทายปเกาและตอนรับปใหม
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารย มีความรูความสามารถ และมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนแตละรุน
๒. มีการใชอุปกรณชวยสอน และมีหุนฝกทําหัตถการชนิดตาง ๆ กอนฝกทําในผูปวยจริง
๓. มีการประเมินทักษะพิสัยสําหรับหัตถการที่สําคัญดวยวิธี OSCE
๔. แพทยประจําบานมีสวนรวมในการกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
๕. มีหองพักสําหรับนักเรียนและหองฝกการทําหัตถการ และจํานวนหุนเพียงพอ สําหรับ นพท./นศพ.
ในแตละชั้นป
๖. มีสื่อการเรียนการสอนสําหรับมาตรฐานการทําหัตถการสําคัญ รวมทั้งทําใหนักเรียนเขาถึงไดงาย
ผาน QR code
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘ สําหรับรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดน้ําหนักของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูแตละดาน เพื่อนําไปสูการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการเรียนรูดังกลาว
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)
๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาดานผลการเรียนรูของผูเรียน (formative evaluation)
เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะดานทักษะพิสัยในการทําหัตถการสําคัญ
๓. ควรจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ใหสอดคลองกัน และเชื่อมโยงกับ มคอ.๒ ของ วพม.
๔. ควรสงเสริมใหเพิ่มการรับฟงเสียงของผูเรียนโดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพื่อคนหาสารสนเทศ
ที่นําไปปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนที่ขึ้นไปเรียนชั้นคลินิกปแรก (ป ๔) เพื่อเปนโอกาสพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป
๕. ควรมีการพิจารณากลั่นกรองขอสอบกอนนําไปใชและควรสงวิเคราะหขอสอบเพื่อนําขอสอบที่ดีมา
เปนคลังขอสอบตอไป
๖. ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนในกิจกรรม applied clinic
เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๗. ควรส ง เสริ ม ให มี การใช ภ าษาอั ง กฤษในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น ให ผู เ รี ย นฝ กพู ด และ
แสดงออกดวยภาษาอังกฤษ
๘. ควรจัดทําคูมือผูชวยสอนสําหรับแพทยประจําบาน และกําหนดหัวขอความรู/หัตถการตามเกณฑ
มาตรฐานแพทยสภา
*****************************************
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