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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเภสัชวิทยา ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.  

 รายงานปอนกลับนี้ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาท่ี

ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)

ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาขอ

สงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

     พ.อ.ผศ.   

                            ( ดุสิต  สถาวร ) 

                 รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  
 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชา เภสัชวิทยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น ๔ รายวิชา 

ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา หลักการทางเภสัช

วิทยา รายวิชา โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อฯ และ รายวิชา โรคระบบทางเดินหายใจฯ และหมวดวิชาเลือก 

จํานวน ๑ รายวิชา คือ เภสัชวิทยาประยุกต ณ วันท่ี ๗ พ.ค. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก รายวิชา หลักการทางเภสัช

วิทยา มี นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๑๐๓ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑ นาย 

รายวิชา โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อฯ มี นพท./นศพ. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๙๐ 

นาย สอบไมผาน จํานวน ๑๔ นาย และรายวิชา โรคระบบทางเดินหายใจฯ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ 

จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผานจํานวน ๘๗ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑๗ นาย มีการสรุปผลการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผล (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลว ๓ รายวิชา  

บริการวิชาการของภาควิชา เภสัชวิทยา ๔ โครงการ ไดแก ๑) บทความเรื่องยา  ใหความรูสู

ประชาชน ๒) บรรยายและแจกแผนพับ “ความรูเรื่องการใชยาท่ัวไป”, “Pseudoephedrine” ในงาน “Open 

House” ๓) การจัดอบรมการใชเครื่องมือสําหรับการทําวิจัย และ ๔) การจัดประชุมวิชาการยาใหม 

“Pharmacotherapeutic of New Drugs”  

งานวิจัยของอาจารยภาควิชา เภสัชวิทยา ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๙ 

เรื่อง มีผลงานวิจัยท่ีไปนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน ๓ เรื่อง  

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของ ภภว.กศ.วพม. ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๔ เรื่อง ไดแก 

งานมุฑิตาจิตชมรมคณาจารย วพม./รพ.รร.๖, งานสงกรานตพระราชวังพญาไท, งานทําบุญตักบาตรรวมกับ 

นพท. และ จัดงานครบรอบวันเกิดใหกับอาจารยท่ีปรึกษาภาคและบุคลลากรในภาควิชา 

มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๖ ทาน ท่ีมีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ

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

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม  

๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงม่ันในการพัฒนาขีดความสามารถและดําเนินการตามพันธกิจของ

ภาควิชา 

๒. สามารถนําเทคนิคทางแพทยศาสตรศึกษามาวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาไดอยางตรง

ประเด็นท้ังวิธีจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

๓. สรางแหลงเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning) เชน คูมือ 

case study  ของ medical pharmacology รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนฝกคิดดวยตนเองผานการเรียนรูแบบ active-

learning ท้ัง CBL, TBL และ PBL 

๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน มาใชเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะ 

Kahoot, e-learning, Line application และ Facebook 
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๕. มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยระดับหองปฏิบัติการท่ีครบวงจรโดยใชประโยชนจากอุปกรณท่ีมี

เทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัย สงผลใหมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

จํานวนมาก 

๖. มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรรวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับการสอบ NL-1

สงผลใหผลคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

๗. มีการจัดทํา กลั่นกรอง และวิเคราะหขอสอบเพ่ือนําไปพัฒนาคลังขอสอบ 

๘. มีการนําวิธีการวัดและประเมินผลแบบ Mini-CEx มาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือมุงให นพท./นศพ.วพม.สามารถเชื่อมโยงกับการประยุกตใชทางคลินิก 

๙. อาจารยสวนใหญของภาควิชา อุทิศตนใหกับงานสวนกลางของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา เชน งานของ นพศ. งานตําแหนงวิชาการ และ งานของ สพว. 

 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรประยุกตตัวอยางกรณีศึกษาท่ีอยูในคูมือ case study on medical pharmacology มาใชเสริมการ

เรียนการสอนในหองเรยีน 

๒. ควรกําหนดแนวทางการชวยเหลือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดดานการเรียน โดยพัฒนาจากกิจกรรม 

Pharmacology Tea Time ท่ีมีอยูเพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑไดตามเปาหมาย และเปน

ตัวอยางท่ีดีใหแกภาควิชาอ่ืนได 

๓. ควรสงเสริมใหเพ่ิมการรับฟงเสียงของผูเรียนโดยเฉพาะการสนทนากลุมยอยเพ่ือคนหาสารสนเทศท่ี

นําไปปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนท่ีข้ึนไปเรียนชั้นคลินิกปแรก (ป ๔) เพ่ือเปนโอกาสพัฒนาหลักสูตร

รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป 

๔. ควรสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีทัศนคติท่ีดีในการชวยเหลือกลุมเพ่ือนท่ีมีขอจํากัดในการ

เรียน  

๕. ควรสงเสริมใหอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา เปนผูนําใหเกิดความรวมมือใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรูในชั้นปท่ี ๓ 

๖. ควรสงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนฝกพูดและ

แสดงออกดวยภาษาอังกฤษ 

๗. ควรแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอ่ืน ๆ

เพ่ือขยายศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยระดับหองปฏิบัติการท่ีครบวงจร โดยใชประโยชนจากอุปกรณท่ีมี

เทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัย และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจํานวน

มากอยางตอเนื่อง 

 

 

 

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


