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คํานํา 
 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)     

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาจักษุวิทยา ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งท่ีนาชื่นชม (Strengths) และโอกาส

พัฒนาท่ีภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือใชพัฒนา (Opportunities for 

Improvement) ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา   

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   

ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

     พ.อ.ผศ.   
                            ( ดุสิต  สถาวร ) 

                 รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  

 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา รับผิดชอบหลักในการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น ๓ รายวิชา

ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาหลักจํานวน ๑ รายวิชา คือ วพมจว ๔๐๑ (จักษุวิทยา) และหมวดวิชาเลือก

จํานวน ๒ รายวิชา คือ วพมจว ๓๐๑ และ วพมจว ๖๐๑ ณ วันท่ี ๑ พ.ค. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมจว ๖๐๑ มี นพท./นศพ. 

ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๔ นาย สอบผานทุกนาย  

นอกจากนี้ยังมีรายวิชาท่ีรวมสอนกับภาควิชาตาง ๆ ในระบบบูรณาการ ไดแก รายวิชา Problem Based 

Learning in Medical Profession  (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓), ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน (นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕) หัวขอเรื่อง Occupational eye disease,  รายวิชา สังคมพฤติกรรมศาสตร ๓ ในหัวขอ 

กฎหมายท่ีควรรูในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕), รายวิชา หลักการทางเภสัช

วิทยา (นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓) โดยสอนรวมกับภาควิชาเภสัชวิทยา   

บริการวิชาการในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดแก โครงการวันตอหินโลก และโครงการใหความรูโรคตาแก

ประชาชน  

ภาควิชาจักษุวิทยามีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน ๖ เรื่อง และระดับประเทศ 

จํานวน ๕ เรื่อง 

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาจักษุวิทยา ท่ีทํารวมกับ วพม. และ รพ.พระมงกุฎเกลาฯ 

ไดแก การทําบุญตักบาตรในโอกาสวันข้ึนปใหม งานสงกรานตพระราชวังพญาไท และงานมุทิตาจิตคณาจารย 

วพม./รพ.รร.๖  

ภาควิชาจักษุวิทยามีคณาจารยผูสอนในภาควิชาเปนอาจารยประจํา ๑๓ ทาน ซ่ึงมีภาระงานสอดคลอง

ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตามประกาศ วพม./รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. อาจารยมีความมุงม่ันและทุมเทใหกับการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการวัดและประเมินผลโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย  

๒. มีรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเพ่ิมการเรียนรูแบบ (active learning) 

ไดแก flipped classroom, problem solving เปนตน  

๓. มีการจัดให นพท./นศพ. ไปดูงานท่ี รร. สอนคนตาบอด เพ่ือเรียนรูการดํารงชีวิตและแนวทางการ

เรียนของนักเรียนคนตาบอด ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๔. มีการประกาศเชิดชู นพท./นศพ. ท่ีไดคะแนนผลการเรียนสูงสุด เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูตั้งใจ

เรียน  

๕. มีการใชสื่อสังคม online ในการติดตอสื่อสารกับ นพท./นศพ. อยางมีประสิทธิภาพ 
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๖. มีการฝกให นพท./ นศพ. ใหความรูกับผูปวย (Patient education) อยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีการนี้ทําให

ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม 

๗.  มีการทํางานรวมกันท่ีเขมแข็งระหวางกองจักษุกรรมและภาควิชาจักษุวิทยา ท้ังอาจารย แพทย

ประจําบาน และเจาหนาท่ี  

๘. มีการบูรณาการการเรียนการสอนในแนวดิ่งกับภาควิชาปรีคลินิก ไดแก ภสว.กศ.วพม. และ ภกว. 

กศ.วพม.  

๙. มีแผนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางชัดเจน เชน ลดชั่วโมงการบรรยาย เพ่ิม e-learning 

เปลี่ยนแปลง log book เปนตน 

 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ัง ๖ ดาน ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการปรับน้ําหนักคะแนนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีกําหนด 

๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของการบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือนําผลการ

ประเมินดังกลาวมาพัฒนาผูเรียน (assessment for learning) โดยเฉพาะการประเมินทักษะพิสัยท่ีสําคัญ 

๓. ควรสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองในหัวขอท่ีจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning  

๔. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ

วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา และควรปรับปรุงการเขียน มคอ.๕ ให

สัมพันธกับ มคอ.๓ โดยสะทอนผลการดําเนินงานของภาควิชาตลอดท้ังป  

๕. ควรมีการประเมิน formative ระหวางเรียนของแตละกลุมและมีการใหขอมูลปอนกลับ เชน การตรวจ 

ophthalmoscope โดยใหแพทยประจําบานชวยในการประเมิน เปนตน 

๖. ควรมีการพัฒนากระบวนการพิจารณากลั่นกรองขอสอบ และการสรางคลังขอสอบ 

๗. ควรนําผลการประเมินของผูเรียนในแตละกลุมมาเขาท่ีประชุมของคณาจารยภาค-กอง เพ่ือเปน

แนวทางสําหรับการแกไขปญหาการเรียนการสอนของแตละกลุม รวมถึงการวางแผนสําหรับกลุมตอไป แทนท่ี

จะประชุมสรุปรวมปละครั้ง 

๘. ควรสงเสริมใหอาจารยใชความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ / สื่อการสอนใหม ๆ  

 

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


