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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงาน

ปอนกลับหรือ Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 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 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  
 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส กศ.วพม. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

รวมท้ังสิ้น ๕ รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก 

รายวิชา วพมศธ ๕๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส รายวิชา วพมศธ ๖๐๑ ประสบการณคลนิิกทางศัลยศาสตรออร

โธปดิกส และรายวิชา วพมศธ ๖๐๒ ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส หมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ 

รายวิชา วพมศธ ๓๐๑ ภาวะการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสสําหรับระดับปรีคลินิก และ รายวิชา วพมศธ ๖๐๓ 

วิชาเลือกคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส ณ วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๖๑  ท้ัง ๕ รายวิชา ไดจัดการเรยีนการสอนและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมศธ 

๕๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๖๐๑ มี นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๖๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี 

๖ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๓๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐ นาย 

สอบผานทุกนาย และรายวิชา วพมศธ ๖๐๓ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๔ นาย สอบผานทุกนาย 

โดยรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) อยูระหวางดําเนินการ   

บริการวิชาการของภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ไดแก การเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย 

ณ สถาบันตาง ๆ รวมท้ังการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยฯ เปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัย

ของแพทยประจําบานจากสถาบันตาง ๆ ท่ัวประเทศ และจัดโครงการบริการวิชาการจํานวน ๓ โครงการ 

งานวิจัยของอาจารยภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มี

จํานวน ๑๑ เรื่อง  

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

มี ๒ เรื่อง ไดแก การรดน้ําขอพรอาจารยผูใหญเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม และวันสงกรานต 

ไมพบขอมูลภาระงานของอาจารยประจําภาควิชา ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตาม

ประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความรูความสามารถ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

และมุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา อยางตอเนื่อง 

๒. มีการสัมมนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยคํานึงถึง

ผูเรียนเปนหลัก  

๓. คณาจารยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เชน CBL, TBL video–

based learning  
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๔. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยแพทยประจําบานนอกเวลาราชการ (night round) เพ่ือให

ครอบคลุมหัวขอท่ีตองรูโดยการมีสวนรวมของผูเรียน เปนตัวอยางท่ีดีสามารถเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน 

ๆ ได (Good practice) 

๕. มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินทักษะในการทําหัตถการพ้ืนฐานทางออรโธปดิกสท่ีสําคัญ

โดยเฉพาะการใสเฝอกและการพัน stump bandage  

๖. มีผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และมีอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน อยางตอเนื่อง 

๗. มีโครงการบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุมวิชาการในระดับประเทศ โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๘. มีการรับฟงเสียงของผูเรียนเพ่ือนํามาปรับการจัดการเรียนการสอน เชน การปรับตารางการ

หมุนเวียนการฝกปฏิบัติของชั้นปท่ี ๓ และ ๕ 

 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการกําหนดน้ําหนักหรือสัดสวนของคะแนนของผลการเรียนรูแตละ

ดาน ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู (ปรับสมดุลระหวางกระบวนการเรียนรู [process] กับผลสัมฤทธิ์ของ

การเรียนรู [outcome])   

๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน โดยเฉพาะดานทักษะพิสัยในการทําหัตถการ

เบื้องตนทางออรโธปดิกสโดยมอบหมายใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการประเมินดานทักษะ เพ่ือนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะดียิ่งข้ึน  

๓. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําแผนการสอนแบบใหมท่ีเชื่อมโยงผลการเรียนรูรายคาบกับผลการ

เรียนรูรายวิชาและผลการเรียนรูของหลักสูตร วพม.  

๔. ควรสงเสริมใหนําขอมูลปอนกลับจากการไปตรวจเยี่ยมบัณฑิตมาใชเปนขอมูลนําเขาเพ่ือพัฒนา 

การวัดและประเมินผล ใหบัณฑิตมีขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคและความผิดปกติทางออรโธปดิกส

เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๕. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ simulation based education และ 

e-learning (โดยใชระบบ PMK-Moodle) 

๖. ควรพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีความรูดานแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการธํารง

รักษาจุดแข็ง และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

๗. ควรสงเสริมใหมีการนําผลการวิเคราะหขอสอบมาพิจารณาจัดทําคลังขอสอบสําหรับ นพท./นศพ. 

และพิจารณาจัดทําขอสอบคูขนานสําหรับการสอบผูเรียนแตละกลุม 

๘. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําสรุปภาระงานประจําป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

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


