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

ภาควิชา เภสัชวิทยา
วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาขอ
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 ภาควิชา เภสัชวิทยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๔ รายวิชา
ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา หลักการทางเภสัช
วิทยา รายวิชา โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อฯ และ รายวิชา โรคระบบทางเดินหายใจฯ และหมวดวิชาเลือก
จํานวน ๑ รายวิชา คือ เภสัชวิทยาประยุกต ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก รายวิชา หลักการทางเภสัช
วิทยา มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๑๐๓ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑ นาย
รายวิชา โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อฯ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๙๐
นาย สอบไมผาน จํานวน ๑๔ นาย และรายวิชา โรคระบบทางเดินหายใจฯ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓
จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๘๗ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑๗ นาย มีการสรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว ๓ รายวิชา
บริ ก ารวิ ช าการของภาควิ ช า เภสัช วิ ทยา ๔ โครงการ ได แก ๑) บทความเรื่ อ งยา ให ค วามรู สู
ประชาชน ๒) บรรยายและแจกแผนพับ “ความรูเรื่องการใชยาทั่วไป”, “Pseudoephedrine” ในงาน “Open
House” ๓) การจั ด อบรมการใช เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การทํ า วิ จั ย และ ๔) การจั ด ประชุ ม วิ ช าการยาใหม
“Pharmacotherapeutic of New Drugs”

งานวิจัยของอาจารยภาควิชา เภสัชวิทยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๙
เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน ๓ เรื่อง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ ภภว.กศ.วพม. ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๔ เรื่อง ไดแก
งานมุฑิตาจิตชมรมคณาจารย วพม./รพ.รร.๖, งานสงกรานตพระราชวังพญาไท, งานทําบุญตักบาตรรวมกับ
นพท. และ จัดงานครบรอบวันเกิดใหกับอาจารยที่ปรึกษาภาคและบุคลลากรในภาควิชา
มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๖ ทาน ที่มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถและดําเนินการตามพันธกิจของ
ภาควิชา
๒. สามารถนําเทคนิคทางแพทยศาสตรศึกษามาวิเคราะหและประเมินผลเพื่อนําไปพัฒนาไดอยางตรง
ประเด็นทั้งวิธีจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๓. สรางแหลงเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning) เชน คูมือ
case study ของ medical pharmacology รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนฝกคิดดวยตนเองผานการเรียนรูแบบ activelearning ทั้ง CBL, TBL และ PBL
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน มาใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะ
Kahoot, e-learning, Line application และ Facebook
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๕. มีแนวทางการพัฒ นางานวิ จัยระดับ หองปฏิบั ติการที่ครบวงจรโดยใชป ระโยชน จากอุปกรณที่ มี

เทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัย สงผลใหมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
จํานวนมาก
๖. มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับการสอบ NL-1
สงผลใหผลคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
๗. มีการจัดทํา กลั่นกรอง และวิเคราะหขอสอบเพื่อนําไปพัฒนาคลังขอสอบ
๘. มีการนําวิธีการวัดและประเมินผลแบบ Mini-CEx มาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อมุงให นพท./นศพ.วพม.สามารถเชื่อมโยงกับการประยุกตใชทางคลินิก
๙. อาจารยสวนใหญของภาควิชา อุทิศตนใหกับงานสวนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา เชน งานของ นพศ. งานตําแหนงวิชาการ และ งานของ สพว.

โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรประยุกตตัวอยางกรณีศึกษาที่อยูในคูมือ case study on medical pharmacology มาใชเสริมการ
เรียนการสอนในหองเรียน
๒. ควรกํ า หนดแนวทางการช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นที่ มีข อ จํ า กั ด ด า นการเรี ย น โดยพั ฒ นาจากกิ จ กรรม
Pharmacology Tea Time ที่ มี อ ยู เ พื่ อให มั่ น ใจว า ผู เ รี ยนมี ผ ลการเรี ย นผา นเกณฑ ไ ด ต ามเป า หมาย และเป น
ตัวอยางที่ดีใหแกภาควิชาอื่นได
๓. ควรสงเสริมใหเพิ่มการรับฟงเสียงของผูเรียนโดยเฉพาะการสนทนากลุมยอยเพื่อคนหาสารสนเทศที่
นําไปปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนที่ขึ้นไปเรียนชั้นคลินิกปแรก (ป ๔) เพื่อเปนโอกาสพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป
๔. ควรสงเสริมใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติที่ดีในการชวยเหลือกลุมเพื่อนที่มีขอจํากัดในการ
เรียน
๕. ควรสงเสริมใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา เปนผูนําใหเกิดความรวมมือใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรูในชั้นปที่ ๓
๖. ควรส ง เสริ ม ให มี การใช ภ าษาอั ง กฤษในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น ให ผู เ รี ย นฝ กพู ด และ
แสดงออกดวยภาษาอังกฤษ
๗. ควรแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอื่น ๆ
เพื่อขยายศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยระดับหองปฏิบัติการที่ครบวงจร โดยใชประโยชนจากอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัย และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจํานวน
มากอยางตอเนื่อง

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