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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)       

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาสรีรวิทยา ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งท่ีนาชื่นชม (Strengths) และโอกาส

พัฒนา (Opportunities for Improvement) ท่ีภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

เพ่ือใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา   

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอ

สงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

    พ.อ.ผศ.   
                            ( ดุสิต  สถาวร ) 

                  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  
 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น ๖ รายวิชา รวม 

๑๗ หนวยกิต ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย จํานวน ๔ รายวิชา คือ วพมบก ๒๐๔ 

ระบบหวัใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ (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 วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี 

๒ รายวิชา ท่ีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ 

ไดแก รายวิชา วพมบก ๒๐๔ และ วพมบก ๒๐๗ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๒๐๔ มี นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๒ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมบก ๒๐๗ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๒ 

จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย  

 บริการวิชาการหลักของภาควิชาสรีรวิทยา คือ การเปนอาจารยพิเศษใหแก มรฏ. สวนสุนันทา และ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยจัดสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาสรีรวิทยา นอกจากนี้ภาควิชายังมี

โครงการจัดการอบรมวิชาการสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ครั้งท่ี ๓๕ ซ่ึง วพม. เปนเจาภาพรวมกับสรีรวิทยา

สมาคมแหงประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  

 ผลงานวิจัยของอาจารยภาควิชาสรีรวิทยาท่ีไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติมีจํานวน ๑ เรื่อง มี

ผลงานวิจัยท่ีไปนําเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติจํานวน ๔ เรื่อง และมีบทความทางวิชาการ

จํานวน ๔ เรื่อง 

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาสรีรวิทยา ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องมี ๒ เรื่อง 

ไดแก การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสัตวทดลอง และโครงการอนุรักษขนมไทยกับ ภสว. 

 อาจารยประจําของภาควิชาสรีรวิทยาท้ัง ๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม  

๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการ

บริหารการศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง โดยนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุง 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการท้ังในแนวระนาบและแนวดิ่ง (horizontal and 

vertical integration) ผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

(active learning)    

๓. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการเรียนรูมากกวาการสอน คือ ปรับจาก teaching 

paradigm เปน learning paradigm อยางเปนรูปธรรม ไดแก กิจกรรม case discussion, Team-based 

learning (TBL) เปนตน  
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๔. มีนวัตกรรมในการวัดและประเมินผล สําหรับการเรียนรูในรูปแบบ TBL (Electronic IFAT 

PS@PCM) นับเปนตัวอยางท่ีดีและเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ ได (Good Practice) 

๕. มีการนําขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล เชน 

การจัดกลุมผูเรียนท่ีมีความหลากหลายสําหรับการเรียนรูแบบ active learning เปนตน 

๖. มีการสงเสริมใหผูเรียนผูกพันกับภาควิชาโดยการจัดโครงการสง นพท./นศพ. ไปแขงขันตอบปญหา

ทางสรีรวิทยานานาชาติ (IMSPQ) อยางตอเนื่อง 

๗. มีการรวมมือกับภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทยในการจัดโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมในหัวขอ Obesity 

๘. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมาเรียนรูเทคนิคการทําขนมไทย 

 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรสงเสริมใหมีการแสวงหาความรวมมือกับภาควิชาอ่ืน ๆ ในระดับปรีคลินิกเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนอยางบูรณาการ 

๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนหลังการเรียนในแตละคาบเพ่ือใหผูเรียนได

สะทอนคิดและทดสอบความเขาใจเนื้อหาของบทเรียน 

๓. ควรนําขอเสนอแนะของผูเรียนในบางรายวิชาท่ีผูเรียนไมเขาใจ มาวิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือหาแนว

ทางการแกปญหาใหตรงประเด็น 

๔. ควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

๕. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-learning ใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนศึกษาดวยตนเองมากข้ึน  

๖. ควรสงเสริมใหผูเรียนคุนเคยในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยจัดกิจกรรม

ให นพท./นศพ. ฝกพูดและแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษมากข้ึน  

๗. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาใหมากข้ึน 

๘. ควรสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหตอเนื่อง  

************************************** 

 

 


