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

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่น ชมกั บภาควิช าเวชศาสตรทหารและชุมชน ที่ ไดแสดงความมุงมั่น ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงาน
ปอนกลับหรือ Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
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 ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
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 วันที่
๒๒ พ.ค. ๖๑ มี ๖ รายวิชา ที่การเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้น
สมบูรณ ไดแก รายวิชา วพมทช ๓๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานทุกนาย
รายวิชา วพมทช ๔๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมทช
๕๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย วพมทช ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปที่ ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย และ วพมทช ๖๐๒ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๐๑
นาย สอบผานทุกนาย และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมทช ๖๐๓ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่
๖ จํานวน ๑ นาย สอบผาน ๑ นาย
บริการวิชาการหลักของภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน คือ การเปนวิทยากรใหกับสถาบันตาง ๆ
รวมทั้งการประชุมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและกรรมการ
วิชาชีพ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมจํานวน ๘ โครงการ
งานวิ จั ย ของอาจารย ภ าควิ ช าเวชศาสตร ท หารและชุ ม ชน ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ
นานาชาติ มีจํานวน ๗ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของ ภทช.กศ.วพม. ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี - เรื่อง
มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๖ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหาร และคณาจารยมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ อยางตอเนื่อง และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอัตลักษณ
ของบัณฑิต วพม.
๒. มีผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติ (RTA Heatstroke)
๓. มี การพั ฒ นาหลั กสู ต รโดยให ผู เ รี ย นจั ด ทํ า โครงร า งงานวิ จั ย รายบุ คคล เพื่ อฝ กทั กษะในการคิ ด
วิเคราะห หรือคิดเชิงวิพากษ โดยมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหขอมูลปอนกลับ สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๔. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและภาวะผูนําผานการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน รวมทั้งการทํางานเปนกลุมและการทํางานรวมกับผูนําชุมชน และทีมสหวิชาชีพ
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๕. มีการพัฒนาทักษะในการสํารวจภาวะสุขภาพในชุมชนผานการลงมือปฏิบัติเปนรายกลุมโดยใช

วิธีการสถิติแบบ Quantitative Methods ในชั้นปที่ ๓ เพื่อเปนพื้นฐานดานการศึกษาวิจัย รวมทั้งมีการจัดการเรียน
Research on Community Medicine โดยมอบหมายใหนักเรียนทํา Situation analysis ในชั้นปที่ ๖ สงผลใหนักเรียน
มีผลงานวิจัยไปนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
๖. มีชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียนที่หลากหลายและมีประสิทธิผล โดยใชประโยชนจากสื่อสังคม
ออนไลน ไดแก Facebook, Line, แบบประเมินรายวิชาโดยผูเรียน โดยมีการนําเสียงของผูที่สําเร็จการศึกษา
ไปแลวมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๗. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมโดยจัดอบรมใหแก อสม./เจาหนาที่ รพ.สต.ที่นํามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๘. มีการกําหนดหัวขอความรูสําคัญของภาควิชา ไดแก ๑) การปองกันการบาดเจ็บจากความรอนใน
หวงการฝกทหารใหม ๒) การประยุกตใชระบาดวิทยาในการวิจัยทางการแพทย ๓) การพัฒนาการใหบริการ
ทางการแพทยสําหรับกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต และ ๔) ความรูในการฝกปฏิบัติการ
เพชราวุธ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
๙. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนจะ
บรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดย ๑) พัฒนาผูประเมิน ๒) พัฒนาวิธีวัดและ
ประเมินผล (Mini-CEX) ๓) มีการใชระบบการลงขอมูลผานอุปกรณสื่อสารประจําตัว เชน Android, iPhone,
iPad, Notebook ในการเก็บขอมูลวิจัยชุมชนของชั้นปที่ ๓ และ ๔ และการประเมินนักเรียนโดยอาจารย ใน
หลักสูตรเพชราวุธของชั้นปที่ ๖
โอกาสในการพัฒนา
๑. ภาควิชามีนวัตกรรมทางเวชศาสตรทหาร อยางไรก็ตามควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนางานวิจัยทาง
เวชศาสตรหารอยางตอเนื่อง
๒. ควรสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา โดยใชประโยชนจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชชุมชนเปนฐาน และเวชศาสตรทหาร
๓. ควรสงเสริมใหเจาหนาที่พัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในยุค Thailand 4.0
๔. ควรใชประโยชนจากความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรหลังปริญญาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
๕. ควรสงเสริมใหคณาจารยนําความรูและประสบการณจากการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร
ทหาร และเวชศาสตรชุมชน มาจัดทําตําราเพื่อใหเปนแหลงศึกษาความรูเพิ่มเติมของ นพท./นศพ.
๖. ควรส ง เสริ ม ให ค ณาจารย พั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ ท างเวชศาสตร ท หารเพื่ อ รองรั บ ศู น ย ฝ ก
สถานการณจําลองทางการแพทยทหารที่จะเปดทําการในอนาคต
********************************************
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