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 ๑. องคประกอบสํา คัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายวิชา  

องคประกอบ สิ่งที่นาชื่นชม โอกาสพัฒนา 

๑.๑ การกํากับมาตรฐาน 

• จํานวนและคุณสมบัติ อจ.ผูสอน 

อจ.ประจํา และ อจ.พิเศษ 

- ภาควิชาสวนใหญเขาใจนิยามและปรับปรุงฐานขอมูลของอาจารยผูสอน 

อาจารยประจาํ และอาจารยพเิศษประจําปการศึกษาไดถูกตอง 

- ควรชี้แจง/ทําความเขาใจใหอาจารยทุกภาควชิาเขาใจนิยามและปรับปรุง

ฐานขอมูลในแตละปการศึกษาใหถูกตอง (ยอดอาจารยผูสอน อาจารย

ประจํา และอาจารยพิเศษ)  

• ภาระงานของอาจารยประจํา   - ภาควิชาสวนใหญใหความรวมมือในการจัดทําภาระงาน และภาระงาน

ของอาจารยสวนใหญสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานของ อจ.วพม.  

- ยังมีอาจารยประจําของบางภาควิชาที่ไมไดจัดทาํสรุปภาระงานประจาํป

การศึกษา ๒๕๖๐ 

• ความเชื่อมโยง มคอ. ๕/ มคอ.๓  - ทุกภาควิชาระดับปรีคลินิกและภาควิชาสวนใหญระดับคลนิิกไดจัดทํา

รายละเอียดรายวชิา (มคอ.๓) และสรุปผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.๕)  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาของระดับคลินิกจัดทําสรุปผลการดาํเนินการ

รายวิชา (มคอ.๕)  

- ควรชี้แจง/ทาํความเขาใจใหภาควิชาจัดทํา มคอ.๕ ที่มีความเชื่อมโยงและ

สะทอนผลการดําเนินงานที่กําหนดไวใน มคอ. ๓ 

๑.๒ ผูเรียน 

• การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  - ภาควิชาสวนใหญมีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ โดยสวนใหญมี

การดําเนินการแบบตั้งรับ (รอใหผูเรียนไปพบเมื่อมีปญหา)   

- ควรสงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาสรางความสัมพันธกับผูเรียนในเชิงรุก 

โดยเนนการใหคําแนะนาํทั่วไป เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการ

เรียนรูของผูเรียนไดเร็วข้ึน  

• ไดรับการพัฒนาผลการเรียนรู 

(learning outcome) ครบทุกดาน 

- ภาควิชาสวนใหญทางปรีคลนิกิมีกิจกรรมพัฒนาผลการเรียนรูครบทกุดาน 

(ไมรวมทักษะดานการทหารฯ) ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงของ วพม. ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)    

- ภาควิชาสวนใหญทางคลนิิกมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดเดิม 

(ความรู เจตคติ และทักษะพิสัย หรือ KAP) และยังมีความเขาใจคลาด 

เคลื่อนเก่ียวกับผลการเรียนรูตาม มคอ. โดยเฉพาะดานที่ ๑, ๔ และ ๕ 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวชิา  - ภาควิชาทางปรีคลินิกใชวธิีตัดสินเกรดแบบอิงเกณฑ ในขณะที่ภาควิชา

ทางคลนิิกสวนใหญใชแบบอิงเกณฑและมีสวนนอยยังคงใชแบบอิงกลุม   

- แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิฯ์ ในกลุมที่ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑผาน 

ยังแตกตางกันในแตละภาควิชา มีทั้งวิธีมอบหมายงานและประเมินสิ่งทีไ่ด

เรียนรูโดยการสอบสัมภาษณ และวิธีสอบขอเขียน 

๑.๓ อาจารย 

• สัดสวนอาจารยประจําที่มีตําแหนง

วิชาการ 

- สัดสวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการเปลี่ยนแปลงนอย โดยมีหลาย

ภาควิชาที่มีอาจารยที่มตีําแหนงวิชาการเพิ่มข้ึน     

- ควรสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมของทุกภาควิชารวบรวมผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงวิชาการ และควรสนบัสนุนใหอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการพัฒนา

ตนเองใหมีตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน  
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• ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ - ภาควิชาสวนใหญยังมสีัดสวนของอาจารยที่มีจํานวนผลงานตพีิมพต่ํากวา

เกณฑที่กําหนด (๐.๕ เร่ือง/คน/ป)      

- ควรสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย

เพื่อใหมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

วารสาร Journal of Asean Medical Research (J Asean Med Res)  

๑.๔ หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล    

• การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.๓) - ภาควิชาในชัน้ปที่ ๒ และ ๓ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block 

system ตามหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ภาควิชาสวนใหญทางคลนิิกไดจัดทํา มคอ.๓ โดยปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยนาํนโยบายดานการศึกษาไปสูการปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรม  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเนนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนให

มีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

 

• การกํากับติดตามการจัดการเรียน

การสอน 

- ภาควิชาสวนใหญมีการประชมุและกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการ

สอนจนเสร็จสิน้รายวชิา โดยนาํ Input จากระบบรับฟงเสียงของผูเรียนมา

พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปถัดไป 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาออกแบบการกํากับติดตามผลการจัดการเรียน

การสอนจนเสร็จสิน้รายวชิา เพือ่นํา Input จากระบบรับฟงเสียงของผูเรียน

มาพิจารณา  

• การประเมินที่นาํไปพฒันาการ

เรียนรูของผูเรียน (Formative 

evaluation) 

- ภาควิชาสวนใหญทั้งปรีคลินิกและคลินิกมีแนวทางประเมินความกาวหนา

ของผูเรียนและนาํผลการประเมนิมาพฒันาผูเรียน (รายบุคคล รายกลุม 

และรายชัน้เรียน) อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาออกแบบการประเมินความกาวหนาของผูเรียน

โดยเนนการนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุม 

และรายชัน้เรียนตามความเหมาะสม  

• การสรุปผลการดําเนนิการรายวชิา - ภาควิชาสวนใหญไดจัดทํา มคอ.๕ โดยนํา Input จากระบบรับฟงเสียง

ของผูเรียน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการรายวิชามารวบรวมเปน

แนวทางปรับปรุงหลักสูตรสาํหรับปการศึกษาตอไป  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาจัดทํา มคอ.๕ เพื่อนํา Input จากระบบรับฟง

เสียงของผูเรียน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการรายวชิามา

รวบรวมใหเปนแนวทางปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปการศึกษาตอไป 

๑.๕ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

• ความพอเพียง/เหมาะสมของสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู 

- ภาควิชาสวนใหญไดนํา Input จากระบบรับฟงเสียงของผูเรียน มา

ตอบสนองเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเพิ่มชองทางในการรับฟงเสียงของผูเรียน 

เพื่อใหมั่นใจวาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูมีความเหมาะสมและพอเพียง  

• การตอบสนองตอขอเสนอแนะของ

ผูเรียน 

- ภาควิชาสวนใหญมีการนาํขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุงโดยมี

ตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชานาํขอเสนอแนะของผูเรียนมาปรับปรุงอยาง

เปนรูปธรรมตามความเหมาะสม 
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๒. ผลการนําเกณฑ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดํา เนินการที่ เปนเลิศไป (EdPEx) สูการปฏิบัติ   

องคประกอบ สิ่งที่นาชื่นชม โอกาสพัฒนา 

หมวด ๑ การนําองคกรของภาควิชา    

• วิธีชี้นาํและทําใหภาควิชาประสบ

ความสําเร็จอยางยัง่ยืน 

- ทุกภาควิชากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมทีส่อดคลองกับ วพม. - ควรสงเสริมใหอาจารยแตละทานปฏิบัติหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายใหดีที่สุด

เพื่อสนับสนุนให วพม. บรรลุวิสยัทัศนไดตามกรอบเวลาที่กําหนด 

• วิธีสรางสภาพแวดลอมเพื่อให

บรรลุพันธกิจ ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ มผีลลัพธที่โดดเดน 

- หัวหนาภาควิชาสวนใหญกําหนดตัววัดผลการดําเนินการของภาควิชา

ตามพันธกิจ และตัววัดผลการดาํเนินการในภาพรวมตามเกณฑ EdPEx 

และเร่ิมกําหนดคาเปาหมายใหทาทาย   

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชากําหนดตัววัดผลการดําเนนิการของภาควิชา

ตามพันธกิจ และตัววัดผลการดาํเนินการในภาพรวมตามเกณฑ EdPEx 

รวมทั้งกําหนดวงรอบในการทบทวน วิเคราะห และนําไปใชประโยชน  

• วิธีสรางวฒันธรรมการมุงเนน

ผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียน

ผูกพันกับภาควชิา  

- ทุกภาควิชามีกลไกในการนาํขอเสนอแนะของผูเรียนที่ไดรับผานชองทาง

ตาง ๆ ไปพฒันาปรับปรุงเพื่อทําใหผูเรียนไดรับประสบการณทีด่แีละผูกพัน

กับภาควิชา 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาสรางวัฒนธรรมการมุงเนนผูเรียน เพื่อให

ผูเรียนผูกพันและสนใจที่จะเรียนรูมากยิ่งข้ึน  

• วิธีที่ผูนาํสื่อสารและสรางความ 

สัมพันธกับบุคลากร และผูเรียน 

- ภาควิชาสวนใหญมีการประชมุคณาจารยภายในภาควชิา และการสื่อสาร

กับ จนท.ภาควชิา อยางสม่าํเสมอ 

- อาจารยหัวหนาภาควชิาสวนใหญมีการสื่อสารกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  

- ควรสงเสริมใหนํา ๑) นโยบายดานการศึกษาของ วพม. ๒) ผลการจัดการ

เรียนการสอน ๓) ปญหาและขอเสนอแนะจากผูเรียน มารายงานในการ

ประชุมที่จดัอยูแลวตามวงรอบ 

- ควรสงเสริมใหอาจารยหัวหนาภาควิชาสื่อสารกับผูเรียนเพื่อรับทราบ

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ โดยตรง 

• วิธีสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูก

กฎหมายและมีจริยธรรม 

- ภาควิชาสวนใหญมีมาตรการปองกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดข้ึนโดย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบัน   

- ควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานทราบ/ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 

เพื่อปองกันผลกระทบเชงิลบที่อาจเกิดข้ึนจากการละเวนการปฏิบัติ     

• วิธีกํากับดูแลองคกรและปรับปรุง

ระบบการนําองคการ 

- ภาควิชาสวนใหญมีการแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบตามพันธกิจ 

และกํากับติดตามผลการดําเนนิการตามพันธกิจ  

- ควรสงเสริมใหกําหนดคาเปาหมายของตัววัดผลการดําเนนิการตามพันธ

กิจใหเปนเปาหมายที่ทาทาย   

• วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาภาควิชา  

- ภาควิชาสวนใหญยังไมมีการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา

ภาควิชาอยางเปนรูปธรรม แตมักใชผลลัพธตามพนัธกิจเปนตัววดัผลการ

ดําเนินการของหัวหนาภาควิชา  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเพิ่มตัววัดประสทิธิผลของผูนาํใหครอบคลุม 

นวัตกรรม/ แนวปฏิบัติที่ดีดานแพทยศาสตรศึกษา และระดบัคะแนนความ

พึงพอใจของอาจารยภายในภาควิชาและผูเรียน  

หมวด ๓ การมุงเนนผูเรียนและลูกคา 

• วิธีรับฟงเสียงของผูเรียน   - ทุกภาควิชามีระบบรับฟงเสียงของผูเรียนจากหลากหลายชองทาง มีทั้ง - ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาพิจารณาชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคณุภาพการศึกษา วพม. ปการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี ๑ พ.ย. ๖๑        4 

การใชแบบประเมิน social media, web-based technology และสงเสริม

การใชวิธีสนทนากลุมยอย (2-way) มากข้ึนกวาปทีผ่านมา 

ผานการสนทนากลุมยอย เพื่อใหระบบการรับฟงเสียงของผูเรียนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• วิธีประเมินความพึงพอใจ ความไม

พึงพอใจ และความผูกพนัของ

ผูเรียน  

- ทุกภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของผูเรียน 

และมีจํานวนภาควิชาที่ประเมินความผูกพันของผูเรียนเพิ่มมากข้ึน 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเห็นความสําคัญในการสรางความสมัพันธกับ

ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนผูกพันและสนใจที่จะเรียนรูมากยิ่งข้ึน  

• วิธีคนหาความตองการดาน

หลักสูตร/การเรียนการสอน/

บริการจากผูเรียน 

- ภาควิชาสวนใหญใชวิธสีํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม  - ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาทบทวนการออกแบบวิธีคนหาความตองการ

ดานหลักสูตร/การเรียนการสอน/บริการ จากผูเรียน เพื่อใหมั่นใจวาจะ

ไดรับสารสนเทศทีน่ําไปใชประโยชนได (actionable information)  

• วิธีสรางและจัดการความสัมพันธ

กับผูเรียน  

- ภาควิชาสวนใหญสรางและจดัการความสัมพันธกับผูเรียน ผานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชานาํ input จากระบบรับฟงเสียงผูเรียนมา

ตอบสนองใหเหนือความคาดหมายของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนผูกพันและ

สนใจที่จะเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

• วิธีกําหนด วัด วิเคราะห และ

ทบทวนตัววัดผลการดําเนินการ

สําคัญ เพื่อติดตามผลการ

ดําเนินการโดยรวมของภาควิชา 

- ภาควิชาสวนใหญกําหนดตวัวดัผลการดําเนินการของภาควชิาตามพันธ

กิจ และเร่ิมกําหนดตัววัดผลการดําเนินการในภาพรวมตามเกณฑ EdPEx 

 

- ควรสนับสนุนใหทุกภาควชิามวีงรอบของการวิเคราะหและทบทวน

ผลลัพธของตัวผลการดาํเนินการของภาควิชาตามพนัธกิจ และตัววัดผลการ

ดําเนินการในภาพรวมตามเกณฑ EdPEx อยางตอเนื่อง และรักษาแนวโนม

ที่ดีของผลลัพธไวใหได  

• วิธีใชประโยชนจากการทบทวนตัว

วัดผลการดาํเนินการเพือ่ประเมนิ

ความสําเร็จของภาควิชา  

- ภาควิชาสวนใหญประเมนิความสําเร็จของภาควิชาโดยเทียบกับคา

เปาหมายที่กําหนด หรือผลการดําเนินการในปการศึกษาที่ผานมา  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาวิเคราะหหาโอกาสในการพฒันาจาการทบทวน

ผลลัพธของตัววัดผลการดาํเนินการ  

• วิธีจัดการ/เพิ่มพูนสนิทรัพยทาง

ความรู วิธีการเรียนรูของภาควิชา  

- ภาควิชาสวนใหญจัดประชุมอาจารยอยางสม่ําเสมอเพื่อสื่อสาร/ถายทอด

ทิศทางนโยบายจาก วพม. และนําสิง่ที่ไดจากการไปอบรมมาแลกเปลี่ยนใน

ที่ประชุมภาควิชา 

- ควรสงเสริมใหอาจารยในภาควิชามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ

ทางแพทยศาสตรศึกษา เพื่อคนหาโอกาสในการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หมวด ๖ ระบบปฏิบตัิการ    

• วิธีออกแบบ จัดการ และปรับปรุง

หลักสูตร บริการ และกระบวนการ

ทํางานสาํคัญ 

- ภาควิชาสวนใหญมีการประชมุเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา 

(มคอ.๓) เตรียมจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทบทวนการวัดและ

ประเมินผลเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสําหรับปการศึกษาตอไป 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาออกแบบกระบวนการทํางานภายในภาควิชา

ใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของ วพม.  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชานาํนโยบายดานการศึกษาของ วพม. ไปสูการ
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ปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อนําหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่กําหนด  

• การกํากับติดตามการจัดการเรียน

การสอน 

- ภาควิชาสวนใหญมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง

ปญหาและขอเสนอแนะของผูเรียนในการประชุมคณาจารยตามวงรอบ

อยางสม่ําเสมอ 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาออกแบบระบบกํากับติดตามการจดัการเรียน

การสอนใหเปนวงรอบตลอดปการศึกษา เพื่อแกไขปญหา/นาํขอเสนอแนะ

ของผูเรียนมาตอบสนอง เพื่อใหผูเรียนผูกพัน/สนใจเรียนรูมากข้ึน 

• การประเมินที่นาํไปพฒันาการ

เรียนรูของผูเรียน (Formative 

evaluation) 

- ภาควิชาสวนใหญมีการประเมนิความกาวหนาของผูเรียน โดยมีทั้งการ

ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล รายกลุม และรายชัน้เรียน  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเนนการนําผลการประเมินความกาวหนาของ

ผูเรียนมาใหขอมูลปอนกลับ และใชพัฒนาผูเรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุม 

และรายชัน้เรียนตามความเหมาะสม  

• การสรุปผลการดําเนนิการรายวชิา - ภาควิชาสวนใหญไดจัดทํา มคอ.๕ โดยทบทวนเสยีงของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา ขอคิดเห็นของคณาจารย และ

คณะกรรมการรายวิชา เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงหลักสตูรตอไป  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาจัดทํา มคอ.๕ โดยเนนการวิเคราะหเพื่อหา

โอกาสพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากเสียงของผูเรียน ขอคิดเห็นของ

คณาจารย และคณะกรรมการรายวิชา 

หมวด ๗ ผลลัพธ   

• ผลลัพธดานการเรียนรู รวมทั้ง

ประสิทธิภาพ/ประสิทธผิลของ

กระบวนการสาํคัญ 

- ภาควิชาสวนใหญมีการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวชิาที่การ

จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว มีบางรายวิชาที่มนีักเรียนตองพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติม และลงทะเบยีนเรียนภาคฤดูรอน  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาวิเคราะหระบโุอกาสพัฒนาจากการทบทวน

ผลลัพธดานผลสัมฤทธิ์ของการเรียน และรักษาแนวโนมที่ดีของผลลัพธไว

ใหได 

• ผลลัพธดานการวิจัย และบริการ

วิชาการ  

- ทุกภาควิชามกีารรายงานผลการดําเนินการครบทุกพันธกิจ ทัง้ในดานผล

การเรียนรูของผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานบุํารุงศิลปะวฒันธรรม 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาพัฒนาโครงการบริการวิชาการ เพื่อนําความรู

และประสบการณทีไ่ดไปพฒันาการจัดการเรียนการสอนตอไป  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาพัฒนาคุณภาพ/จํานวนผลงานวิจัยเพื่อใหมี

ผลงานวิจัยตพีิมพในวารสารระดับนานาชาติไดตามเปาหมาย 

• ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียน - ทุกภาควิชามีการรายงานผลการดําเนินการดานการมุงเนนผูเรียน ทั้ง

ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาใหความสําคัญกับการสราง/จัดการความ 

สัมพันธกับผูเรียน รวมทั้งการกําหนดตัววัดผลดานความผูกพันกับผูเรียน   

• ผลลัพธดานการนําองคการและ

การกํากับดูแล 

- ทุกภาควิชามีการรายงานผลการดําเนินการดานการนาํองคการและการ

กํากับดูแล 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชากําหนดและกํากับตดิตามตัววัดผลดานการนํา

องคการและการกํากับดูแล 

• ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน 

และตลาด  

- ทุกภาควิชามีการรายงานผลการดําเนินการดานงบประมาณ การเงิน 

และตลาด 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชากําหนดและกํากับตดิตามตัววัดผลดาน

งบประมาณ การเงิน และตลาด 

๓. ผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ กศ.วพม.  
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นโยบาย สิ่งที่นาชื่นชม โอกาสพัฒนา 

๑. การปรับเปลี่ยนไปสูกระบวนทัศน

ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรู

ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

- ภาควิชาสวนใหญทางปรีคลนิกิมีการปรับเปลี่ยนจาก teaching paradigm 

ไปสู Learning paradigm อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

- ภาควิชาทางคลินิกเร่ิมเขาใจแนวคิดของกระบวนทัศนใหมที่ใหความ 

สําคัญกับผลการเรียนรูของผูเรียนมากกวากิจกรรมที่อาจารยสอน   

- ควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนปรับวิธีการสอนในแตละคาบและรายวิชา 

โดยเร่ิมตนจาก learning outcome ที่ตองการพัฒนาผูเรียน แลวจึง

ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนด  

๒. การประเมินผลการเรียนรูเพือ่นํา

ผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน 

(Assessment for learning)  

- หลายภาควิชาเร่ิมเขาใจแนวคิดการประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาผูเรียน (เดิม การประเมินผลมุงไปที่การตัดสนิได-ตก 

หรือตัดสินเกรด หรือ assessment of learning)  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเขาใจแนวคิดการประเมินผลการเรียนรูเพื่อนํา

ผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน (แทนการประเมนิเพื่อตัดสินได-ตก หรือ

ตัดสินเกรด)  

๓. การนําวิธีจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนรูดวยตนเองมาประยุกตใช 

- ภาควิชาสวนใหญทั้งปรีคลินิกและคลินิกไดนาํวิธีจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (active learning) มา

ประยุกตใช   

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเพิ่มสัดสวนของการจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง (active learning) ให

มากข้ึน (Knowledge is not something a learner absorbs, but something 

a learner creates.) 

๔. การพัฒนาชุดการเรียนรูในรูปแบบ 

E-learning 

- ภาควิชาสวนใหญไดเร่ิมพัฒนาชุดการเรียนรูในรูปแบบ E-learning  - ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาพัฒนาชดุการเรียนรูในรูปแบบ E-learning ที่

ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค การเรียนรู และการประเมินผล (O-L-E) 

รวมทั้งขอเสนอแนะของผูเรียนมาพัฒนาตอยอดใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง  

๕. การสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรม

สําหรับการฝกพูด ฟง เขียน โดยใช

ภาษาอังกฤษ 

- ภาควิชาสวนใหญเร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ  - ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาจัดใหนักเรียนมีกิจกรรมสําหรับการฝกพูด ฟง 

เขียน โดยใชภาษาอังกฤษ 

๖. การเชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชาที่

สอน กับความรูทางเวชศาสตรทหาร 

- ภาควิชาสวนใหญไดพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชาที่สอน กับ

ความรูทางสาขาเวชศาสตรทหาร 

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชาที่สอน กับความรู

ทางสาขาเวชศาสตรทหาร  

๗. การพัฒนาขอสอบเพื่อใหมีสัดสวน

การวัดผลการเรียนรูในระดบัความ

เขาใจ/การนําไปใชประโยชนมากข้ึน 

- ภาควิชาสวนใหญมีการพัฒนาขอสอบเพื่อเพิ่มสัดสวนของการวัดผลการ

เรียนรูในระดับ understanding และ application และใชขอสอบเปน

ภาษาอังกฤษ ๑๐๐%  

- ควรสงเสริมใหทุกภาควิชาเพิ่มสัดสวนของการวัดผลการเรียนรูในระดับ 

understanding และ application ใหมากข้ึน 

๔. การคนหาแนวปฏิบัติที่ ดี  (good practice)  รวมทั้ งนวัตกรรมหรือสิ่ งประดิษฐที่ โดดเดน   

ภาควิชา แนวปฏิบัติที่ดี  (good practice)  
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๑. ภาควิชาโสต ศอ ลาริงซวิทยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๑ Active learning to promote 21st century skills during Otolaryngology rotation 

๒. ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๒ Virtual digital slide as an innovative tool for student learning in pathology 

๓. ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๓ Partnership and networking to teach clinical parasitology at PCM 

๔. ภาควิชาชวีเคมี กศ.วพม. เร่ืองที่ ๔ Role of gamification for student learning in basic medical science 

๕. ภาควิชาวิสญัญีวิทยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๕ Homemade endoscopic laryngoscopy to assist medical students in endotracheal intubation practice 

๖. ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. เร่ืองที่ ๖ PM&R residents as assistant instructors to promote student learning in Physical Medicine and Rehabilitation 

๗. ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. เร่ืองที่ ๗ Flipped classroom as a learning tool for clinical clerkship in Pediatrics 

เร่ืองที่ ๘ PDCA cycle of course design for pediatric clerkship 

๘. ภาควิชาออรโธปดิกส กศ.วพม. เร่ืองที่ ๙ Orthopedic residents’ night round to promote student learning in Orthopedics 

๙. ภาควิชารังสีวทิยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๑๐ Evaluation of medical students’ self-efficacy in radiologic interpretation as a feedback mechanism in Radiology 

๑๐. ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน 

กศ.วพม. 

เร่ืองที่ ๑๑ Individual research proposal development as a learning tool for research methodology 

๑๑. ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. เร่ืองที่ ๑๒ Simulation-based learning for emergency medicine clerkship 

๑๒. ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. เร่ืองที่ ๑๓ Electronic Immediate Feedback Technique (e-IFAT) for gRAT during Team-based Learning (TBL) 

๑๓. ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. เร่ืองที่ ๑๔ Formative assessment of clinical competencies of 4th year medical students in Medicine by teaching staff 

เร่ืองที่ ๑๕ Medical students’ course director development program of Department of Medicine 

 

 

 

 

 

 


