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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงาน

ปอนกลับหรือ Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาท่ี

ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)

ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา   

 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 ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง

สิ้น ๖ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมทช ๓๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๑ วพมทช ๔๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๒ วพมทช 

๕๐๒ เวชศาสตรทหาร ๑ วพมทช ๖๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๓ และ วพมทช ๖๐๒ เวชศาสตรทหาร ๒ และ

หมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมทช ๖๐๓ การประยุกตใชชีวสถิติในการวิจัยทางการแพทย ณ วันท่ี 

๒๒ พ.ค. ๖๑ มี ๖ รายวิชา ท่ีการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้น

สมบูรณ ไดแก รายวิชา วพมทช ๓๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานทุกนาย 

รายวิชา วพมทช ๔๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมทช 

๕๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย วพมทช ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้น

ปท่ี ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย และ วพมทช ๖๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๑๐๑ 

นาย สอบผานทุกนาย และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมทช ๖๐๓ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี 

๖ จํานวน ๑ นาย สอบผาน ๑ นาย  

บริการวิชาการหลักของภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน คือ การเปนวิทยากรใหกับสถาบันตาง ๆ 

รวมท้ังการประชุมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและกรรมการ

วิชาชีพ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมจํานวน ๘ โครงการ 

งานวิจัยของอาจารยภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ มีจํานวน ๗ เรื่อง  

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของ ภทช.กศ.วพม. ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี - เรื่อง  

มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู

ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ

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

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. ผูบริหาร และคณาจารยมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ อยางตอเนื่อง และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอัตลักษณ

ของบัณฑิต วพม. 

๒. มีผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ (RTA Heatstroke) 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรโดยใหผูเรียนจัดทําโครงรางงานวิจัยรายบุคคล เพ่ือฝกทักษะในการคิด

วิเคราะห หรือคิดเชิงวิพากษ โดยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูใหขอมูลปอนกลับ สามารถเปนแบบอยางท่ีดี

ใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ ได (Good Practice) 

๔. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและภาวะผูนําผานการ

เรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน รวมท้ังการทํางานเปนกลุมและการทํางานรวมกับผูนําชุมชน และทีมสหวิชาชีพ 
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๕. มีการพัฒนาทักษะในการสํารวจภาวะสุขภาพในชุมชนผานการลงมือปฏิบัติเปนรายกลุมโดยใช

วิธีการสถิติแบบ Quantitative Methods ในชั้นปท่ี ๓ เพ่ือเปนพ้ืนฐานดานการศึกษาวิจัย รวมท้ังมีการจัดการเรียน 

Research on Community Medicine โดยมอบหมายใหนักเรียนทํา Situation analysis ในชั้นปท่ี ๖ สงผลใหนักเรียน

มีผลงานวิจัยไปนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาต ิ

๖. มีชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิผล โดยใชประโยชนจากสื่อสังคม

ออนไลน ไดแก Facebook, Line,  แบบประเมินรายวิชาโดยผูเรียน โดยมีการนําเสียงของผูท่ีสําเร็จการศึกษา

ไปแลวมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

๗. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมโดยจัดอบรมใหแก อสม./เจาหนาท่ี รพ.สต.ท่ีนํามาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

๘. มีการกําหนดหัวขอความรูสําคัญของภาควิชา ไดแก ๑) การปองกันการบาดเจ็บจากความรอนใน

หวงการฝกทหารใหม ๒) การประยุกตใชระบาดวิทยาในการวิจัยทางการแพทย ๓) การพัฒนาการใหบริการ

ทางการแพทยสําหรับกําลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต และ ๔) ความรูในการฝกปฏิบัติการ  

เพชราวุธ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๙. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนจะ

บรรลุผลลัพธการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดย ๑) พัฒนาผูประเมิน ๒) พัฒนาวิธีวัดและ

ประเมินผล (Mini-CEX) ๓) มีการใชระบบการลงขอมูลผานอุปกรณสื่อสารประจําตัว เชน Android, iPhone, 

iPad, Notebook  ในการเก็บขอมูลวิจัยชุมชนของชั้นปท่ี ๓ และ ๔ และการประเมินนักเรียนโดยอาจารย ใน

หลักสูตรเพชราวุธของชั้นปท่ี ๖ 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ภาควิชามีนวัตกรรมทางเวชศาสตรทหาร อยางไรก็ตามควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนางานวิจัยทาง

เวชศาสตรหารอยางตอเนื่อง  

๒. ควรสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา โดยใชประโยชนจากการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชชุมชนเปนฐาน และเวชศาสตรทหาร 

๓. ควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีในยุค Thailand 4.0  

๔. ควรใชประโยชนจากความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรหลังปริญญาเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

๕. ควรสงเสริมใหคณาจารยนําความรูและประสบการณจากการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร

ทหาร และเวชศาสตรชุมชน มาจัดทําตําราเพ่ือใหเปนแหลงศึกษาความรูเพ่ิมเติมของ นพท./นศพ. 

๖. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทางเวชศาสตรทหารเพ่ือรองรับศูนยฝก

สถานการณจําลองทางการแพทยทหารท่ีจะเปดทําการในอนาคต 

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


