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

ภาควิชา จิตเวชและประสาทวิทยา

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํานํา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.) ขอแสดง
ความชื่นชมกับภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ Feedback
Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ
ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดว ยบทสรุ ปสําหรับผูบริ หาร จุดแข็ ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอสง
ความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ และหวังเปน
อยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานที่เปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่น 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 ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๔
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา คือ วพมจป ๒๐๑ วพมจป
๓๐๑ และ วพมจป ๔๐๑ และ หมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมจป ๖๐๑ ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ มี ๓
รายวิชา ที่การเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดแก รายวิชา
วพมจป ๒๐๑ วพมจป ๓๐๑ และ วพมจป ๖๐๑ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมจป ๒๐๑ มี นพท./
นศพ. ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทั้งหมด รายวิชา วพมจป ๓๐๑ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔
นาย สอบผานทั้งหมด และ รายวิชา วพมจป ๖๐๑ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑ นาย สอบผานทั้งหมด มี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว จํานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา
วพมจป ๒๐๑ วพมจป ๓๐๑ และ วพมจป ๖๐๑
บริการวิชาการหลักของภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการเตรียมความ
พร อมนิสิ ต เตรี ย มแพทย ชั้น ป ที่ ๑ ๒) โครงการเตรีย มความพรอมกาวสูวิชาชีพแพทย ป ๓ ขึ้น ป ๔ และ ๓)
โครงการพัฒนาหลักสูตร แกนกลาง PMK Wiwat Phonlamueng
คณาจารยภาควิชาและกอง จํานวน ๑๔ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. มีความโดดเดนในดานจิตเวชทหารและสิ่งเสพติด เปนสถาบันอางอิงที่นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายระดับประเทศ
๒. อาจารยหัวหนาภาควิชาและคณาจารยตั้งใจทุมเทใหกับงานของภาควิชาและรวมทํางานเปนทีมที่ดี
๓. มีโครงการบริการวิชาการใหกับกองทัพ โดยเฉพาะดานจิตเวชศาสตรทหารและจิตเวชศาสตรยาเสพติด
๔. มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองของภาควิชาในรูปแบบ E-SAR
๕. มีบทบาทหลักในกระบวนการพัฒนาศักยภาพ (transformative learning) นพท./นศพ. ตั้งแตแรกเขา
เรียนใน วพม. จนจบการศึกษา
๖. มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให นพท./นศพ. มีสวนรวมในการเรียนรู โดยให นพท./นศพ. ฝก
ซักประวัติคนไขใน OPD เองโดยอาจารยเปนผูใหขอมูลปอนกลับ
๗. มีการประเมินความกาวหนาในการเรียนรู (formative evaluation) ของ นพท./นศพ. อยางเปนรูปธรรม
และไดนําผลการประเมินมาปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
๘. เจาหนาที่มีความรักและผูกพันกับภาควิชา
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘ สําหรับรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดน้ําหนักของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู (Learning outcome) แตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ทั้ง ๗ ดาน เพื่อ
นําไปสูการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับผลการเรียนรูดังกลาว
๒. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําแผนการสอนแบบใหมที่เชื่อมโยงผลการเรียนรูรายคาบกับผลการเรียนรู
รายวิชาและผลการเรียนรูของหลักสูตร วพม.
๓. ควรสงเสริมคณาจารยใหใชความคิดสรางสรรคในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม
๔. ควรหาชองทางเพื่อแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เพื่อนําไปสูโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
๕. ควรนําผลจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพ (transformative learning) นพท./นศพ. ตั้งแตแรกเขามา
เรียนใน วพม. จนจบการศึกษามาตอยอดเปนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
๖. ควรสงเสริมใหมีการทํา E-learning เพิ่มมากขึ้น เชน การพัฒนา VDO ใหอยูในรูปแบบของ CAI เปน
ตน
๗. ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เปน active learning เพิ่มมากขึ้น เชน PBL, TBL, flipped
classroom เปนตน
๘. ควรนําผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุง จัดทําคลังขอสอบและเพิ่มจํานวนชุดขอสอบคูขนาน เพื่อ
รองรับจํานวน นพท./นศพ. ที่จะเพิ่มมากขึ้น
๙. ควรจัดใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของ นพท./นศพ. และใหขอมูล
ปอนกลับ
***********************************************
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