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

ภาควิชาสรีรวิทยา
วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาสรีรวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒนา (Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอ
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 ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น ๖ รายวิชา รวม
๑๗ หนวยกิต ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๔ รายวิชา คือ วพมบก ๒๐๔
ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ (๔ หนวยกิต) วพมบก ๒๐๗ ระบบทางเดินปสสาวะและระบบ
สืบพันธุ (๔ หนวยกิต) วพมบก ๒๑๐ ระบบตอมไรทอ (๒ หนวยกิต) วพมบก ๒๐๘ ประสาทวิทยาศาสตร
การแพทย ๑ (๓ หนวยกิต) และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ วพมสว ๓๐๑ สรีรวิทยาการออกกําลัง
กาย (๒ หนวยกิต) และ วพมสว ๓๐๒ ดุลยภาพบําบัดเบื้องตน (๒ หนวยกิต) ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี
๒ รายวิชา ที่การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ
ไดแก รายวิชา วพมบก ๒๐๔ และ วพมบก ๒๐๗ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๒๐๔ มี นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมบก ๒๐๗ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒
จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย
บริการวิชาการหลักของภาควิชาสรีรวิทยา คือ การเปนอาจารยพิเศษใหแก มรฏ. สวนสุนันทา และ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยจัดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาสรีรวิทยา นอกจากนี้ภาควิชายังมี
โครงการจัดการอบรมวิชาการสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ ๓๕ ซึ่ง วพม. เปนเจาภาพรวมกับสรีรวิทยา
สมาคมแหงประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ผลงานวิจัยของอาจารยภาควิชาสรีรวิทยาที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติมีจํานวน ๑ เรื่อง มี
ผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติจํานวน ๔ เรื่อง และมีบทความทางวิชาการ
จํานวน ๔ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาสรีรวิทยา ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องมี ๒ เรื่อง
ไดแก การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสัตวทดลอง และโครงการอนุรักษขนมไทยกับ ภสว.
อาจารยประจําของภาควิชาสรีรวิทยาทั้ง ๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบ ริ หารและคณาจารยมี ความมุ ง มั่น ทุ ม เทให กับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาและการ
บริหารการศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง โดยนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุง
๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง (horizontal and
vertical integration) ผานกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
(active learning)

๓. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการเรียนรูมากกวาการสอน คือ ปรับจาก teaching

เปน learning
learning (TBL) เปนตน
paradigm

paradigm

อยางเปนรูปธรรม ไดแก กิจกรรม case

discussion, Team-based
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๔. มีน วัต กรรมในการวั ดและประเมิ นผล สํ า หรั บ การเรี ยนรู ในรู ปแบบ TBL (Electronic

IFAT

PS@PCM)

นับเปนตัวอยางที่ดีและเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๕. มีการนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล เชน
การจัดกลุมผูเรียนที่มีความหลากหลายสําหรับการเรียนรูแบบ active learning เปนตน
๖. มีการสงเสริมใหผูเรียนผูกพันกับภาควิชาโดยการจัดโครงการสง นพท./นศพ. ไปแขงขันตอบปญหา
ทางสรีรวิทยานานาชาติ (IMSPQ) อยางตอเนื่อง
๗. มีการรว มมื อกั บภาควิ ชาเภสัช วิท ยาและสรี รวิ ทยาสมาคมแหง ประเทศไทยในการจั ดโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในหัวขอ Obesity
๘. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมาเรียนรูเทคนิคการทําขนมไทย
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรสงเสริมใหมีการแสวงหาความรวมมือกับภาควิชาอื่น ๆ ในระดับปรีคลินิกเพื่อจัดการเรียนการ
สอนอยางบูรณาการ
๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนหลังการเรียนในแตละคาบเพื่อใหผูเรียนได
สะทอนคิดและทดสอบความเขาใจเนื้อหาของบทเรียน
๓. ควรนําขอเสนอแนะของผูเรียนในบางรายวิชาที่ผูเรียนไมเขาใจ มาวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อหาแนว
ทางการแกปญหาใหตรงประเด็น
๔. ควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
๕. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-learning ใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสงเสริมให
นักเรียนศึกษาดวยตนเองมากขึ้น
๖. ควรสงเสริมใหผูเรียนคุนเคยในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยจัดกิจกรรม
ให นพท./นศพ. ฝกพูดและแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษมากขึ้น
๗. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาใหมากขึ้น
๘. ควรสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหตอเนื่อง
**************************************
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