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

ภาควิชา จักษุวิทยา
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาจักษุวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒ นาที่ภ าควิช าสามารถนํ าไปพิ จารณาดํ าเนิน การตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for
Improvement) ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
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 ภาควิชาจักษุวิทยา รับผิดชอบหลักในการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น ๓ รายวิชา
ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาหลักจํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมจว ๔๐๑ (จักษุวิทยา) และหมวดวิชาเลือก
จํานวน ๒ รายวิชา คือ วพมจว ๓๐๑ และ วพมจว ๖๐๑ ณ วันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมจว ๖๐๑ มี นพท./นศพ.
ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๔ นาย สอบผานทุกนาย
นอกจากนี้ ยั งมีร ายวิ ชาที่ ร วมสอนกับ ภาควิช าตาง ๆ ในระบบบูร ณาการ ไดแก รายวิชา Problem Based
Learning in Medical Profession (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓), ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน (นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕) หัวขอเรื่อง Occupational eye disease, รายวิชา สังคมพฤติกรรมศาสตร ๓ ในหัวขอ
กฎหมายที่ควรรูในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕), รายวิชา หลักการทางเภสัช
วิทยา (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓) โดยสอนรวมกับภาควิชาเภสัชวิทยา
บริการวิชาการในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดแก โครงการวันตอหินโลก และโครงการใหความรูโรคตาแก
ประชาชน
ภาควิชาจักษุวิทยามีผลงานที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน ๖ เรื่อง และระดับประเทศ
จํานวน ๕ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาจักษุวิทยา ที่ทํารวมกับ วพม. และ รพ.พระมงกุฎเกลาฯ
ไดแก การทําบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปใหม งานสงกรานตพระราชวังพญาไท และงานมุทิตาจิตคณาจารย
วพม./รพ.รร.๖
ภาควิชาจักษุวิทยามีคณาจารยผูสอนในภาควิชาเปนอาจารยประจํา ๑๓ ทาน ซึ่งมีภาระงานสอดคลอง
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตามประกาศ วพม./รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. อาจารยมีความมุงมั่นและทุมเทใหกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
๒. มีรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย มีการเพิ่มการเรียนรูแบบ (active learning)
ไดแก flipped classroom, problem solving เปนตน
๓. มีการจัดให นพท./นศพ. ไปดูงานที่ รร. สอนคนตาบอด เพื่อเรียนรูการดํารงชีวิตและแนวทางการ
เรียนของนักเรียนคนตาบอด ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๔. มีการประกาศเชิดชู นพท./นศพ. ที่ไดคะแนนผลการเรียนสูงสุด เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูตั้งใจ
เรียน
๕. มีการใชสื่อสังคม online ในการติดตอสื่อสารกับ นพท./นศพ. อยางมีประสิทธิภาพ
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๖. มีการฝกให นพท./ นศพ. ใหความรูกับผูปวย (Patient education) อยางตอเนื่อง ซึ่งวิธีการนี้ทําให
ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม
๗. มีการทํางานรวมกันที่เขมแข็งระหวางกองจักษุกรรมและภาควิชาจักษุวิทยา ทั้งอาจารย แพทย
ประจําบาน และเจาหนาที่
๘. มีการบูรณาการการเรียนการสอนในแนวดิ่งกับภาควิชาปรีคลินิก ไดแก ภสว.กศ.วพม. และ ภกว.
กศ.วพม.
๙. มี แ ผนการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนอย างชั ด เจน เช น ลดชั่ว โมงการบรรยาย เพิ่ ม e-learning
เปลี่ยนแปลง log book เปนตน
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการปรับน้ําหนักคะแนนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนด
๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของการบรรลุผลการเรียนรู ของผูเรียนเพื่อนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาพัฒนาผูเรียน (assessment for learning) โดยเฉพาะการประเมินทักษะพิสัยที่สําคัญ
๓. ควรสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดว ยตนเองในหัวขอที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning
๔. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ
วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา และควรปรับปรุงการเขียน มคอ.๕ ให
สัมพันธกับ มคอ.๓ โดยสะทอนผลการดําเนินงานของภาควิชาตลอดทั้งป
๕. ควรมีการประเมิน formative ระหวางเรียนของแตละกลุมและมีการใหขอมูลปอนกลับ เชน การตรวจ
ophthalmoscope โดยใหแพทยประจําบานชวยในการประเมิน เปนตน
๖. ควรมีการพัฒนากระบวนการพิจารณากลั่นกรองขอสอบ และการสรางคลังขอสอบ
๗. ควรนํ าผลการประเมินของผูเ รียนในแต ละกลุมมาเขาที่ ประชุมของคณาจารยภาค-กอง เพื่ อเปน
แนวทางสําหรับการแกไขปญหาการเรียนการสอนของแตละกลุม รวมถึงการวางแผนสําหรับกลุมตอไป แทนที่
จะประชุมสรุปรวมปละครั้ง
๘. ควรสงเสริมใหอาจารยใชความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ / สื่อการสอนใหม ๆ
*************************************
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