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คํานํา 
 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งท่ีนาชื่นชม (Strengths) และโอกาส

พัฒนา (Opportunities for Improvement) ท่ีภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

เพ่ือใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา   

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   

ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

     พ.อ.ผศ.   
                            (ดุสิต  สถาวร) 

                  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
                   

 
 
 
 

 
  



3 

บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  
 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชากุมารเวชศาสตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น ๕ 

รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย จํานวน ๔ รายวิชา ไดแก ๑) วพมกม ๓๐๑ ๒) 

วพมกม ๕๐๑ ๓) วพมกม ๕๐๒ ๔) วพมกม ๖๐๑ และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมกม ๖๐๒ 

ณ วันท่ี ๑๘ พ.ค. ๖๑ มี ๒ รายวิชา ท่ีการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา

เสร็จสิ้นสมบูรณ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมกม ๕๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ จํานวน 

๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมกม ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบ

ผานทุกนาย โดย ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมกม ๕๐๒ และ รายวิชา วพมกม ๖๐๑ ไดจัดทําสรุปผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว  

โครงการบริการวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดแก โครงการจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวช

ศาสตร ซ่ึงจัดเปนประจําทุกป นอกจากนี้คณาจารยยังเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันตาง ๆ 

รวมท้ังการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย รวมท้ังเปนท่ี

ปรึกษาโครงการวิจัยของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดจากสถาบันตาง ๆ ท่ัวประเทศ     

งานวิจัยของคณาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  มีจํานวน ๑๕ เรื่อง 

ระดับประเทศ จํานวน ๑ เรื่อง 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ไดแก ๑) โครงการสงกรานตชาว

กุมาร ๒) งานมุฑิตาจิตอาจารยผูเกษียณอายุราชการ ๓) งานทําบุญสงทายปเกาและตอนรับปใหม 

อาจารยประจําของภาควิชากุมารเวชศาสตร มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. ผูบริหาร และคณาจารยมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ อยางตอเนื่อง 

๒. อาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูดานแพทยศาสตรศึกษาและนํามาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (active 

learning) ไดแก case discussion, clinical reasoning tutorial เปนตน  

๓. มีระบบอาจารยท่ีปรึกษารายบุคคล (Preceptor) เพ่ือกํากับดูแลความกาวหนาดานการเรียนรูและ

ทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ. อยางตอเนื่องตั้งแต ป ๔ จนถึงป ๖ ทําใหสามารถติดตามพัฒนาการของ

ผูเรียนไดอยางตอเนื่อง  

๔. มีวงรอบของการนําผลการประเมินการจัดการศึกษามาใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง ตัวอยางเชน การปรับการสอบของแตละชั้นปใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

๕. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom เปนตัวอยางท่ีดีสามารถเปนแบบอยางใหแก

ภาควิชาอ่ืน ๆ ได (Good practice) 



4 

๖. มีการพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบท่ีครอบคลุมท้ัง ขอสอบประเภท MCQ, MEQ, CRQ, OSCE  

๗. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน การพัฒนา smart classroom 

แบบประเมินการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน การประเมินผลและรายงานผลการศึกษาผานเว็บไซตของ

ภาควิชา เปนตน 

๘. มีการสัมมนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยคํานึงถึง

ผูเรียนเปนหลัก ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครบทุกดาน 

๙. มีการพัฒนาสมุดบันทึกประสบการณ เวอรชั่น ๓.๐ เพ่ือติดตามความกาวหนาทางความรูในดาน

ตาง ๆ รวมท้ังหนังสือ Case-based pediatrics Clinical reasoning exercise  เพ่ือใหนักเรียนฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome based education) 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรสงเสริมใหอาจารยนําความรูดานแพทยศาสตรศึกษามาพัฒนางานวิจัยทางดานแพทยศาสตร

ศึกษา 

๒. ควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเรียนท่ีเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณาปรับตาม

ความเหมาะสม เชน หองพักขณะอยูเวร เปนตน 

๓. ควรสงเสริมใหคณาจารยใชประโยชนจากโปรแกรมการเรียนรู e-learning (Moodle) ของสถาบัน

และกํากับติดตามการใชประโยชนของผูเรียนเพ่ือวิเคราะหขอมูลและใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 

๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบ simulation based education 

๕. ควรสงเสริมใหมีการสรุปบทเรียนจากการใหบริการแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ (การประชุมวิชาการ 

การเยี่ยมบาน) เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน 

๖. ควรพัฒนาระบบการกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงพยาบาลสมทบ รวมท้ังการจัดใหมี

ระบบการวัดและประเมินผลของผูเรียนตามแผนท่ีไดกําหนดไว 

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


