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คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งท่ีนาชื่นชม (Strengths) และโอกาส

พัฒนา (Opportunities for Improvement) ท่ีภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือ

ใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา     

 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 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น ๓ 

รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมวฟ

๔๐๑ เวชศาสตรฟนฟู ๑ (๑ หนวยกิต) รายวิชา วพมวฟ ๕๐๑ เวชศาสตรฟนฟู ๒ (๒ หนวยกิต) และหมวดวิชา

เลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา วพมวฟ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู ณ วันท่ี ๑๗ 

พ.ค. ๖๑ ท้ัง ๓ รายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้น

สมบูรณแลว โดยผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมวฟ ๔๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ จํานวน ๙๙ 

นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมวฟ ๕๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุก

นาย และรายวิชา วพมวฟ ๖๐๑ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๑๑ นาย สอบผานทุกนาย และอยู

ระหวางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕)  

บริการวิชาการของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ไดแก โครงการเยี่ยมบาน โครงการ 5th Intensive Course 

for Musculoskeletal Sonography และการเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันตาง ๆ รวมท้ังการ

ประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและราชวิทยาลัยฯ รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยของแพทยประจําบาน

จากสถาบันตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

งานวิจัยของอาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน 

๑ เรื่อง  

พบขอมูลภาระงานของอาจารยประจําภาควิชา เพียง ๑ ทาน (จาก ๒ ทาน) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. อจ.หน.ภาควิชา และคณาจารยมีความมุงม่ันทุมเทในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนใหม ๆ มาใชเพ่ิมข้ึน เชน interactive lecture, role play การเลนเกมส เปนตน สงผลใหผูเรียนมี

สวนรวม กระตือรือรน และมีความสนุกในการเรียน 

๒. มีแนวทางในการสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนสนใจมาเลือกวิชาเลือกสําหรับนักเรียนแพทยปท่ี ๖ 

มากข้ึน 

๓. มีการเรียนการสอนแบบ Holistic and multidisciplinary approach (การเยี่ยมบาน ในสถานการณ

จริง) เพ่ือใหผูเรียนสะทอนความรูสึกท่ีดีตอผูปวย โดยใชการพูด การฟง การเขียน และการวาดภาพ  

๔. มีการเปดโอกาสใหแพทยประจําบานเปนผูชวยสอนใน ๖ หัวขอหลักของการฝกทักษะทาง        

เวชศาสตรฟนฟู และมีบทบาทในการประเมินทักษะของผูเรียน รวมท้ังมีการจัดทําคูมือผูชวยสอน ซ่ึงสามารถ

เปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืนได (Good practice) 

๕. เจาหนาท่ีมีความรักและผูกพันกับภาควิชา มีการพัฒนาความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเนื่อง  
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โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับรายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดน้ําหนักของการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู (Learning outcome) แตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(มคอ.) ท้ัง ๗ ดาน เพ่ือนําไปสูการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูดังกลาว (outcome based) 

๒. ควรสงเสริมใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน (formative assessment)  โดยเฉพาะดาน

ทักษะพิสัยในการตรวจรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการ

ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติทางเวชศาสตรฟนฟูไดดียิ่งข้ึน 

๓. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน

ตอไป  

๔. ควรสงเสริมคณาจารยใหใชความคิดสรางสรรคในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ

เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม 

๕. ควรหาชองทางเพ่ือแสวงหาความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

เพ่ือใหมีการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และนําไปสูโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการ

ใหมากข้ึน  

๖. ควรสงเสริมใหเพ่ิมชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพ่ือคนหา

สารสนเทศท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได เพ่ือใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป  

๗. ควรสงเสริมใหมีการวางระบบปฏิบัติการของภาควิชาตามปฏิทินการศึกษาของ วพม. โดยเฉพาะ

วงรอบของการจัดทํา มคอ.๓/ มคอ.๕ ของคณะกรรมการรายวิชา เพ่ือนําขอเสนอแนะจากการทวนสอบและ

การประเมินคุณภาพภายในไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

๘. ควรทบทวนภาระงานของอาจารยทุกทานเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศของ วพม. 

 

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


