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

ภาควิชา เวชศาสตรครอบครัว กศ.วพม.
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับ
หรื อ Feedback Report ที่ ทา นได รั บ นี้ เปน การรายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิ ช าสามารถนํ า ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามความเหมาะสม เพื่ อ ใช พั ฒ นา (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 ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๓
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมทช ๕๐๑ และ
หมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ วพมทช ๓๐๒ และ วพมทช ๖๐๔ ณ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ ไดจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ๒ รายวิชา ไดแก วพ
มทช ๕๐๑ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย และ วพมทช ๖๐๔ มี นพท./นศพ.
ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๙ นาย สอบผานทุกนาย สําหรับรายวิชา วพมทช ๓๐๒ ไมมีผูเลือกเรียนในปการศึกษานี้
บริการวิชาการหลักของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ๔ โครงการ คือ ๑) การเยี่ยมบุตรที่มีความ
ตองการพิเศษ ในชุมชนทหารพื้นที่ กทม. ๒) การเยี่ยมคูสมรส และบุพการีที่มีความตองการพิเศษ ในชุมชน
ทหารพื้นที่ กทม. ๓) โครงการหมอในบาน ในชุมชน พันสห.ที่ ๑๑ ๔) ภารกิจชวยเหลือประชาชนที่มาถวาย
บังคมพระบรมศพ บริเวณทองสนามหลวง
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับประเทศ จํานวน
๑ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของเวชศาสตรครอบครัว ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๔ เรื่อง
คณาจารยภาควิชา จํานวน ๕ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผู บ ริ ห ารและคณาจารย มี ค วามรู ค วามสามารถและมี ค วามมุ ง มั่ น ในการให ค วามรู แ ก นพท./
นศพ.วพม. แมจะมีภาระงานบริการมากเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยที่มีอยูนอย
๒. มีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกการสะทอนคิดรายคาบของ นพท./นศพ.วพม.
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยแบงกลุมผูเรียนใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนอาจารย รวมทั้งปรับ
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาของวิชาเวชศาสตรครอบครัว
๔. มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนใหมี holistic approach และมีการเรียนรูใน
สถานที่จริง เพื่อใหผูเรียนเขาถึงแกนของวิชาเวชศาสตรครอบครัว เชน การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริง การเยี่ยม
บานทั้งชุมชนทหาร ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทั้งการฝกการสื่อสารในสถานการณเฉพาะ เปนตน
๕. มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการใหแกชุมชนทหารโดยเฉพาะการปองกันการบาดเจ็บจากความ
รอน และสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนได
๖. มีการนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาตอบสนองอยางเปนรูปธรรม เชน การแจกเอกสารประกอบคํา
สอนลวงหนา การเพิ่มหัวขอเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย เปนตน
๗. มีตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารกับผูปวยในสถานการณตาง ๆ โดยการ
มีสวนรวมของแพทยประจําบานและอาจารยในการถายทอดความรูและประสบการณ
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของการบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลการ
ประเมิ น ดั งกล า วมาพั ฒ นาผู เ รี ย น (assessment for learning) และใหขอมูล ปอนกลับ ตอการบัน ทึก
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน
๒. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําแผนการสอนแบบใหมที่เชื่อมโยงผลการเรียนรูรายคาบกับผลการ
เรียนรูรายวิชาและผลการเรียนรูของหลักสูตร วพม.
๔. ควรเพิ่ ม หั ว ข อ การเรี ย นรู ใ นรู ป แบบ e-learning เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถเข า ถึ ง และเรี ย นรู ไ ด
ตลอดเวลา โดยมีองคประกอบครบทั้งวัตถุประสงคการจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล
๕. ควรพัฒนาใหแพทยประจําบานทําหนาที่เปนผูชวยสอน และจัดทําคูมือผูชวยสอนเพื่อใหแพทย
ประจําบานเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
๖. ควรสงเสริมใหอาจารยรวมรวบความรูและประสบการณเพื่อจัดทําตําราดานเวชศาสตรครอบครัว
เพื่อใชเปนหนังสืออางอิงตอไป
๗. ควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานมีสวนรวมในการกลั่นกรองขอสอบ และนําผลการวิเคราะหขอสอบ
ไปพัฒนาขอสอบ รวมทั้งคัดเลือกขอสอบที่ดีมาพัฒนาเปนคลังขอสอบ
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