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

ภาควิชา อายุรศาสตร
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาอายุรศาสตร ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา 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 ภาควิชาอายุรศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๗ รายวิชา
ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๕ รายวิชา คือ ๑) วพมอย ๔๐๑ ๒) วพมอย
๔๐๒ ๓) วพมอย ๕๐๑ ๔) วพมอย ๖๐๑ ๕) วพมอย ๖๐๒ และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ วพ
มอย ๕๐๓ และ วพมอย ๖๐๔ ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ มี ๔ รายวิชา ที่การเรียนการสอนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดแก รายวิชา วพมอย ๕๐๑ วพมอย ๖๐๑ วพมอย ๖๐๒
และ วพมอย ๖๐๔ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมอย ๕๐๑ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ จํานวน ๙๙
นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมอย ๖๐๑ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๐๐ นาย สอบผานทุกนาย
รายวิชา วพมอย ๖๐๒ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๑๐๑ นาย สอบผานทุกนาย และ รายวิชา วพมอย
๖๐๔ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๖ จํานวน ๒๘ นาย สอบผานทุกนาย
บริการวิชาการหลักของภาควิชาอายุรศาสตร คือ จัดการเรียนการสอนทางอายุรศาสตรใหแก นพท./
นศพ. ชั้นปที่ ๔-๖
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาอายุรศาสตรที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๓๙
เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวน ๗ เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน ๖ เรื่อง
กิจกรรมทํานุ บํารุงศิลปะวัฒนธรรมของ ภอย.กศ.วพม. ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มี ๓ เรื่อง
ไดแก กิจกรรมทําบุญรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด
อาจารยผูเกษียณอายุ และกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวาระสําคัญ
มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๒ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและอาจารยมีความตั้งใจและทุมเทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และสามารถ
บริหารจัดการการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการประเมินความกาวหนาในการบรรลุทักษะสําคัญในการดูแลผูปวยของ นพท.ชั้นปที่ ๔ โดย
อาจารย teaching staff และนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถเปนแบบอยางใหกับ
ภาควิชาอื่นได (Good practice)
๓. มีระบบการพัฒนาอาจารยผูดูแล นพท. ในแตละชั้นป และการกํากับติดตามสนับสนุนโดยผูบริหาร
อยางสม่ําเสมอ สามารถเปนแบบอยางใหกับภาควิชาอื่นได (Good practice)
๔. มีโครงการพัฒนาอาจารยทางดานแพทยศาสตรศึกษาอยางตอเนื่อง
๕. มีระบบการมอบหมายใหแพทยประจําบานเปนผูชวยสอน และประเมินการปฏิบัติงานของ นพท.
ในหอผูปวย อยางใกลชิด
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๖. มีการจัดทําแบบทดสอบความรูในรูปแบบออนไลนเพื่อใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเอง

และมีการจัดทํา Table of specification สราง/กลั่นกรองขอสอบ และวิเคราะหขอสอบที่ดี เพื่อจัดทําคลัง
ขอสอบ
๗. มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับอยางสม่ําเสมอ
๘. มีผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และมีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
อยางสม่ําเสมอ
๙. มี แ ผนการนํ า ระบบสารสนเทศมายกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา เพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรส ง เสริ ม คณาจารย ให ใ ช ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการผลั กดั น ให เ กิ ดนวั ต กรรมทางการศึ กษา
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม
๒. ควรสงเสริมใหมีการทบทวนและกํากับติดตามผลการเรียนรู ดานการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะใน
การดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร และโรคที่พบบอย
๓. ควรนําผลการรับฟงเสียงของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย (รพ.สมทบ) ของปการศึกษาที่ผานมา
รายงานไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในปการศึกษาถัดไป
๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูในรูปแบบ simulation based education
๕. ควรสงเสริมใหมีการสรุปบทเรียนจากการใหบริการแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ (การประชุมวิชาการ
การใหความรูแกประชาชน) เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน

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