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

ภาควิชากายวิภาคศาสตร
วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชา กายวิภาคศาสตร ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒนา (Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาขอ
สงความปรารถนาดี ใหอาจารยหัวหนาภาควิชา 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 ภาควิชากายวิภาคศาสตร กศ.วพม. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
สิ้น ๓ รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพ
มบก ๒๐๓ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๑ รายวิชา วพมบก ๒๐๖ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๒
และรายวิชา วพมบก ๒๐๙ ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๒ ณ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ มี ๒ รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดแก รายวิชา วพมบก ๒๐๓
และ รายวิชา วพมบก ๒๐๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๒๐๓ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒
จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมบก ๒๐๖ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๙ นาย
สอบผ า นทุ กนาย โดยไดจั ดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จ สมบูรณแลว ทั้งสอง
รายวิชา
บริการวิชาการหลักของภาควิชา กายวิภาคศาสตร ไดแก การเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย
ณ สถาบันตาง ๆ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชากายวิภาคศาสตร ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน
๒ เรื่อง และระดับประเทศ จํานวน ๑ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชากายวิภาคศาสตรที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๑
เรื่อง ไดแก งานทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญและงานพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญเปนประจําทุกป
คณาจารยจํานวน ๖.๕ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการ
จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําเสียงของผูเรียนมาปรับปรุง (student-centered)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (active
learning) เชน CBL, Body paint, Mind Map (Histology & Embryo) เปนตน
๓. มีการนําผลการ Quiz ทายชั่วโมง มาวิเคราะหเพื่อกําหนดหัวขอการทบทวนเนื้อหาของบทเรียน
เพื่อปด gaps และ misunderstanding ของผูเ รียน สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการของการเรียนรูในทิศทางที่ดีขึ้น
๔. อาจารยกํากับติดตามดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด ผูเรียนสามารถเขาถึงไดงายผานชองทางตาง
ๆ เชน พบสวนตัว/เปนกลุม ใหคําปรึกษาทางกลุม Line
๕. มีการใชประโยชนจากระบบ e-learning ของ วพม. (Moodle) เพื่อใหผูเรียนเขาไปเรียนรูและฝกทํา
แบบทดสอบดวยตนเอง
๖. มีการบูรณาการการนําความรูไปใชทางคลินิกโดยเชิญอาจารยทางคลินิกเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CBL, Clinical correlation
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๗. เจาหนาที่ภาควิชามีความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคภายใตขอจํากัด

ดานบุคลากรและภาระงานที่มีจํานวนมาก

โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรทบทวนรูปแบบการสอนโดยการบรรยาย เพื่อปรับไปสูการเรียนในรูปแบบ active learning ให
มากขึ้น โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาผูปวยทางคลินิก
๒. ควรสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงการเรียนรูวิชามหกายวิภาคฯ กับการเรียนรูวิชาศัลยศาสตร และรังสี
วิทยา ผานการเรียน Topography และการเรียนรูจากกรณีศึกษาของผูปวย
๓. ควรทบทวนการจัดทํา table of specification เพื่อกําหนดระดับความรูที่ตองการวัดและประเมินผล
ใหอยูในระดับ application ใหมากขึ้น
๔. ควรสงเสริมใหเพิ่มชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพื่อคนหา
สารสนเทศที่สามารถนํามาใชพัฒนา/ปรับปรุง โดยเฉพาะกับกลุมผูเรียนที่ขึ้นไปเรียนในชั้นคลินิกเปนปแรก
(ป ๔) เพื่อวิเคราะหหาโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมทั้งการ
สนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป
๕. ควรส ง เสริ ม คณาจารย ใ นการใช ความคิ ด สร า งสรรค เ พื่ อผลั กดั น ให เ กิ ด สื่ อ การสอนใหม ๆ หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม
๖. ควรเตรียมแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการใชประโยชนจาก soft cadaver เพื่อการเรียนการสอน
และบริการวิชาการแกสังคม
๗. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูสาขากายวิภาคศาสตร เพื่อใหสามารถปรับตัวและเตรียม
ความพรอมสําหรับการวัดและประเมินผลในรูปแบบใหม
๘. ควรทบทวนแนวทางการกํ า กั บ มาตรฐานของอาจารย พิ เ ศษที่ เ ข า มาเป น ครู ผู ช ว ยสอนชั่ ว โมง
ปฏิบัติการ เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนจะไดความรูที่ถูกตองและเทาเทียมกันทุกกลุม
**********************************************
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