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

ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่ น ชมกั บ ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร อ อร โ ธป ดิ ก ส ที่ ไ ด แ สดงความมุ ง มั่ น ในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงาน
ปอนกลับหรือ Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ 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 ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส กศ.วพม. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้ น ๕ รายวิ ชา ได แก หมวดวิ ช าเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิช า ไดแก
รายวิชา วพมศธ ๕๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส รายวิชา วพมศธ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออร
โธปดิกส และรายวิชา วพมศธ ๖๐๒ ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส หมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ
รายวิชา วพมศธ ๓๐๑ ภาวะการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสสําหรับระดับปรีคลินิก และ รายวิชา วพมศธ ๖๐๓
วิชาเลือกคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ทั้ง ๕ รายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมศธ
๕๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๖๐๑ มี นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๖๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่
๖ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมศธ ๓๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐ นาย
สอบผานทุกนาย และรายวิชา วพมศธ ๖๐๓ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๔ นาย สอบผานทุกนาย
โดยรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) อยูระหวางดําเนินการ
บริการวิชาการของภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ไดแก การเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย
ณ สถาบันตาง ๆ รวมทั้งการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยฯ เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ของแพทยประจําบานจากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ และจัดโครงการบริการวิชาการจํานวน ๓ โครงการ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มี
จํานวน ๑๑ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
มี ๒ เรื่อง ไดแก การรดน้ําขอพรอาจารยผูใหญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม และวันสงกรานต
ไมพบขอมูลภาระงานของอาจารยประจําภาควิชา ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตาม
ประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความรูความสามารถ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
และมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา อยางตอเนื่อง
๒. มีการสัมมนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยคํานึงถึง
ผูเรียนเปนหลัก
๓. คณาจารยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เชน CBL, TBL video–
based learning
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๔. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยแพทยประจําบานนอกเวลาราชการ (night

round)

เพื่อให
ครอบคลุมหัวขอที่ตองรูโดยการมีสวนรวมของผูเรียน เปนตัวอยางที่ดีสามารถเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่น
ๆ ได (Good practice)
๕. มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินทักษะในการทําหัตถการพื้นฐานทางออรโธปดิกสที่สําคัญ
โดยเฉพาะการใสเฝอกและการพัน stump bandage
๖. มีผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และมีอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง
๗. มีโครงการบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุมวิชาการในระดับประเทศ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต
๘. มี การรั บ ฟ ง เสี ย งของผู เ รี ย นเพื่ อนํ า มาปรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน เช น การปรั บ ตารางการ
หมุนเวียนการฝกปฏิบัติของชั้นปที่ ๓ และ ๕
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรทบทวนแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการกําหนดน้ําหนักหรือสัดสวนของคะแนนของผลการเรียนรูแตละ
ดาน ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู (ปรับสมดุลระหวางกระบวนการเรียนรู [process] กับผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนรู [outcome])
๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน โดยเฉพาะดานทักษะพิสัยในการทําหัตถการ
เบื้องตนทางออรโธปดิกสโดยมอบหมายใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการประเมินดานทักษะ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะดียิ่งขึ้น
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําแผนการสอนแบบใหมที่เชื่อมโยงผลการเรียนรูรายคาบกับผลการ
เรียนรูรายวิชาและผลการเรียนรูของหลักสูตร วพม.
๔. ควรสงเสริมใหนําขอมูลปอนกลับจากการไปตรวจเยี่ยมบัณฑิตมาใชเปนขอมูลนําเขาเพื่อพัฒนา
การวัดและประเมินผล ใหบัณฑิตมีขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคและความผิดปกติทางออรโธปดิกส
เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ simulation based education และ
e-learning (โดยใชระบบ PMK-Moodle)
๖. ควรพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีความรูดานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการธํารง
รักษาจุดแข็ง และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๗. ควรสงเสริมใหมีการนําผลการวิเคราะหขอสอบมาพิจารณาจัดทําคลังขอสอบสําหรับ นพท./นศพ.
และพิจารณาจัดทําขอสอบคูขนานสําหรับการสอบผูเรียนแตละกลุม
๘. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําสรุปภาระงานประจําป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
**********************************************
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