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คํา นํา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.) ขอแสดง
ความชื่นชมกับภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า รายงานป อ นกลั บ หรื อ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาสพัฒนา
(Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใช
พัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอสง
ความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ และหวังเปน
อยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานที่เปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่น ๆ
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บทสรุ ป สํา หรั บ ผู บ ริ ห าร
ในปการศึ กษา ๒๕๖๐ ภาควิช าโสต นาสิก ลาริงซวิทยา รั บผิดชอบจั ดการเรีย นการสอนรวมทั้งสิ้ น
๒ รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมสล ๔๐๑ โสต
นาสิก ลาริงซวิทยา (๓ หนวยกิต) และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมสล ๖๐๑ ประสบการณคลินิก
ทางโสต นาสิก ลาริงซวิทยา (๒ หนวยกิต) ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมสล ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ที่ ๖ จํานวน ๒ นาย สอบผานทุกนาย และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณ
แลว
บริการวิชาการหลักของภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คือ การเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย
ณ สถาบันตาง ๆ รวมทั้งการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยฯ เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยของ
แพทยประจําบานจากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ และจัดโครงการชวยเหลือสังคม จํานวน ๔ โครงการ
จํานวน ๒

งานวิจัยของอาจารยภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มี

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ โสต นาสิก ลางริงซวิทยา ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๔ เรื่อง
ไดแก งานวันขึ้นปใหมกอง/ภาควิชา งานทําบุญตักบาตรขึ้นใหม งานรดน้ําวันสงกรานต งานมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการ
คณาจารยภาควิชา จํานวน ๙ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตาม
ประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
๒. มีการนํานโยบายดานการศึกษาของ วพม. สูการปฏิบัติ เชน ลดชั่วโมงบรรยาย จัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (active learning) และนําเสนอโดยใชภาษาอังกฤษ
เชน case based discussion เปนตน สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๓. มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนและนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาใชเพื่อพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งนํา Social media มาใชในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและผูเรียน
๔. มีโครงการบริการวิชาการสูสังคมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
๕. มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรทหารเรื่อง SNHL จาก BLAST injury
๖. มีการจัดทํา Table of specification กลั่นกรองและวิเคราะหขอสอบเพื่อนําไปพัฒนาคลังขอสอบ
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรสงเสริมใหอาจารยปรับกระบวนทัศนไปสู learning paradigm โดยเนนพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ
เรียนรู (learning outcome) ทุกดานตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูดังกลาว (เพิ่มบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง โดยปรับบทบาทใหอาจารย
เปนที่ปรึกษามากขึ้น)
๒. ควรสงเสริมทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการกําหนดน้ําหนักหรือสัดสวนของคะแนนของผลการเรียนรูแตละ
ดาน ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู (ปรับสมดุลระหวางกระบวนการเรียนรู [process] กับผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนรู [outcome])
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยแพทยมีความรูและความเขาใจ outcome based curriculum เพื่อสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนรูปธรรม
๔. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถตามผลการเรียนรูที่กําหนดโดยเฉพาะทักษะพิสัยและทักษะ
ทางคลินิก เชน การเขียนรายงานผูปวย
๕. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย หรือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเปน
แบบอยางที่ดีใหแกภาควิชาอื่น ๆ
๖. ควรมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาของ E-Learning รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนเพื่อให
ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
๗. ควรสงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมเรียนรูรวมทั้งฝกสะทอนคิดในทุกกิจกรรมของการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเชิงลึก
๘. ควรทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินเกรดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน
แตละกลุม
*******************************************
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