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

ภาควิชา กุมารเวชศาสตร
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒนา (Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
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 ภาควิชากุมารเวชศาสตร รับผิด ชอบจัดการเรี ยนการสอนรวมทั้งสิ้น ๕
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๔ รายวิชา ไดแก ๑) วพมกม ๓๐๑ ๒)
วพมกม ๕๐๑ ๓) วพมกม ๕๐๒ ๔) วพมกม ๖๐๑ และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมกม ๖๐๒
ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ มี ๒ รายวิชา ที่การเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา
เสร็จสิ้นสมบูรณ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมกม ๕๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ จํานวน
๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมกม ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 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 ซึ่งจัดเปนประจําทุกป นอกจากนี้คณาจารยยังเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันตาง ๆ
รวมทั้งการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปน ที่
ปรึกษาโครงการวิจัยของแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดจากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ
งานวิ จั ย ของคณาจารย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ มี จํ า นวน ๑๕ เรื่ อ ง
ระดับประเทศ จํานวน ๑ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ไดแก ๑) โครงการสงกรานตชาว
กุมาร ๒) งานมุฑิตาจิตอาจารยผูเกษียณอายุราชการ ๓) งานทําบุญสงทายปเกาและตอนรับปใหม
อาจารยประจํ าของภาควิชากุมารเวชศาสตร มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหาร และคณาจารยมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ อยางตอเนื่อง
๒. อาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูดานแพทยศาสตรศึกษาและนํามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (active
learning) ไดแก case discussion, clinical reasoning tutorial เปนตน
๓. มีระบบอาจารยที่ปรึกษารายบุคคล (Preceptor) เพื่อกํากับดูแลความกาวหนาดานการเรียนรูและ
ทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ. อยางตอเนื่องตั้งแต ป ๔ จนถึงป ๖ ทําใหสามารถติดตามพัฒนาการของ
ผูเรียนไดอยางตอเนื่อง
๔. มีวงรอบของการนําผลการประเมินการจัดการศึกษามาใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง ตัวอยางเชน การปรับการสอบของแตละชั้นปใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
๕. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom เปนตัวอยางที่ดีสามารถเปนแบบอยางใหแก
ภาควิชาอื่น ๆ ได (Good practice)
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๖. มีการพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบที่ครอบคลุมทั้ง ขอสอบประเภท MCQ, MEQ, CRQ, OSCE
๗. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน การพัฒนา smart classroom

แบบประเมินการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน การประเมินผลและรายงานผลการศึกษาผานเว็บไซตของ
ภาควิชา เปนตน
๘. มีการสัมมนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยคํานึงถึง
ผูเรียนเปนหลัก ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครบทุกดาน
๙. มีการพัฒนาสมุดบันทึกประสบการณ เวอรชั่น ๓.๐ เพื่อติดตามความกาวหนาทางความรูในดาน
ตาง ๆ รวมทั้งหนังสือ Case-based pediatrics Clinical reasoning exercise เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome based education)
โอกาสในการพัฒนา
ศึกษา

๑. ควรสงเสริมใหอาจารยนําความรูดานแพทยศาสตรศึกษามาพัฒนางานวิจัยทางดานแพทยศาสตร
๒. ควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเรียนที่เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพิจารณาปรับตาม

ความเหมาะสม เชน หองพักขณะอยูเวร เปนตน
๓. ควรสงเสริมใหคณาจารยใชประโยชนจากโปรแกรมการเรียนรู e-learning (Moodle) ของสถาบัน
และกํากับติดตามการใชประโยชนของผูเรียนเพื่อวิเคราะหขอมูลและใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน
๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูในรูปแบบ simulation based education
๕. ควรสงเสริมใหมีการสรุปบทเรียนจากการใหบริการแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ (การประชุมวิชาการ
การเยี่ยมบาน) เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน
๖. ควรพัฒนาระบบการกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนที่โรงพยาบาลสมทบ รวมทั้งการจัดใหมี
ระบบการวัดและประเมินผลของผูเรียนตามแผนที่ไดกําหนดไว
************************************
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