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

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒนา (Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อ
ใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ในป การศึ กษา ๒๕๖๐ ภาควิ ช าเวชศาสตร ฟน ฟู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นการสอนรวมทั้ งสิ้ น ๓
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมวฟ
๔๐๑ เวชศาสตรฟนฟู ๑ (๑ หนวยกิต) รายวิชา วพมวฟ ๕๐๑ เวชศาสตรฟนฟู ๒ (๒ หนวยกิต) และหมวดวิชา
เลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา วพมวฟ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู ณ วันที่ ๑๗
พ.ค. ๖๑ ทั้ง ๓ รายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้น
สมบูรณแลว โดยผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมวฟ ๔๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ จํานวน ๙๙
นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมวฟ ๕๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุก
นาย และรายวิชา วพมวฟ ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๑ นาย สอบผานทุกนาย และอยู
ระหวางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕)
บริการวิชาการของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ไดแก โครงการเยี่ยมบาน โครงการ 5th Intensive Course
for Musculoskeletal Sonography และการเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันตาง ๆ รวมทั้งการ
ประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยของแพทยประจําบาน
จากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน
๑ เรื่อง
พบขอมูลภาระงานของอาจารยประจําภาควิชา เพียง ๑ ทาน (จาก ๒ ทาน) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. อจ.หน.ภาควิชา และคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเทในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนใหม ๆ มาใชเพิ่มขึ้น เชน interactive lecture, role play การเลนเกมส เปนตน สงผลใหผูเรียนมี
สวนรวม กระตือรือรน และมีความสนุกในการเรียน
๒. มีแนวทางในการสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนสนใจมาเลือกวิชาเลือกสําหรับนักเรียนแพทยปที่ ๖
มากขึ้น
๓. มีการเรียนการสอนแบบ Holistic and multidisciplinary approach (การเยี่ยมบาน ในสถานการณ
จริง) เพื่อใหผูเรียนสะทอนความรูสึกที่ดีตอผูปวย โดยใชการพูด การฟง การเขียน และการวาดภาพ
๔. มี ก ารเป ด โอกาสให แ พทย ป ระจํ า บ า นเป น ผู ช ว ยสอนใน ๖ หั ว ข อ หลั ก ของการฝ ก ทั ก ษะทาง
เวชศาสตรฟนฟู และมีบทบาทในการประเมินทักษะของผูเรียน รวมทั้งมีการจัดทําคูมือผูชวยสอน ซึ่งสามารถ
เปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่นได (Good practice)
๕. เจาหนาที่มีความรักและผูกพันกับภาควิชา มีการพัฒนาความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรเตรี ยมความพรอมในการจัดเตรีย มการจัด การเรีย นการสอนตามหลั กสูต รฯ ฉบับ ปรับ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับ รายวิช าที่ ภาควิช ารับ ผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็ นการกําหนดน้ําหนักของการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู (Learning outcome) แตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(มคอ.) ทั้ง ๗ ดาน เพื่อนําไปสูการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
ผลการเรียนรูดังกลาว (outcome based)
๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน (formative assessment) โดยเฉพาะดาน
ทักษะพิสัยในการตรวจรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการ
ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติทางเวชศาสตรฟนฟูไดดียิ่งขึ้น
๓. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
๔. ควรสงเสริมคณาจารยใหใชความคิดสรางสรรคในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม
๕. ควรหาชองทางเพื่อแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เพื่อใหมีการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และนําไปสูโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหมากขึ้น
๖. ควรสงเสริมใหเพิ่มชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพื่อคนหา
สารสนเทศที่สามารถนํามาปฏิบัติได เพื่อใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป
๗. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ
วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา เพื่อนําขอเสนอแนะจากการทวนสอบและ
การประเมินคุณภาพภายในไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
๘. ควรทบทวนภาระงานของอาจารยทุกทานเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของ วพม.
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