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

ภาควิชา ปาราสิตวิทยา

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํานํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาปาราสิตวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสพัฒนาที่
ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อใชพัฒนา (Opportunities for Improvement)
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอ
สงความปรารถนาดี ใหอาจารยหัวหนาภาควิชา 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
ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ภาควิ ช า ปาราสิ ต วิ ท ยา รั บ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นการสอนรวมทั้ ง สิ้ น ๒
รายวิ ช า ได แก หมวดวิช าเฉพาะ กลุมวิ ช าพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๑ รายวิช า คือ โรคติดเชื้อและ
ภูมิคุมกันวิทยา (วพมบก ๓๐๔) และหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ ปรสิตวิทยาขั้นสูง (วพมปส
๓๐๒) ณ วันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ ภาควิชาฯ ไดจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเสร็จ
สิ้นสมบูรณแลว ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมบก ๓๐๔ มี นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบ
ผานจํานวน ๑๐๔ นาย โดยที่รายวิชาฯ มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล (มคอ. ๕)
เสร็จสมบูรณแลว
บริ การวิ ช าการหลั กของภาควิ ช าปาราสิตวิทยา คือ การจัดการเรีย นการสอน/อบรม/ที่ป รึกษา
งานวิจัยแกผูเรียนจากสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งโครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอีก
๔ โครงการ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาปาราสิตวิทยาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๓
เรื่อง
มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๔ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผู บ ริ ห ารและอาจารย ใ นภาควิ ช าฯ มีค วามสามัค คี และมุ งมั่ น ในการจั ดการเรี ย นการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนางานดานงานวิจัยของสถาบัน
๒. อาจารยในภาควิชาฯ มีความรูความสามารถเปนวิทยากรในระดับชาติและนานาชาติ
๓. มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เชน CBL, PBL, TBL โดยแบงการเรียนเปนกลุมยอยทําใหสามารถ
ดูผูเรียนไดอยางใกลชิด และมีการสอนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 100%
๔. มีงานวิจัยระดับนานาชาติที่นํามาใชในการเรียนการสอนและประยุกตใชทางคลินิก
๕. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องและนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
เชน โครงการศึกษาความชุกและลักษณะทางพันธุกรรมเชื้อโปรโตซัวในลําไส และ โครงการตรวจอุจจาระใน
ชุมชนชนบทบานนายาว
๖. เป น ที่ ป รึ ก ษาทางด า นงานวิ จั ย ให กับ นพท. /นศพ.จนนํ า ไปสู การนํ าเสนอผลงานวิจั ย ในระดั บ
นานาชาติ
๗. มีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน โดยใช Social media หลากหลายชองทาง
เชน Facebook, Line application เปนตน
๘. มีการพัฒนางานวิจัย เกี่ยวกับเชื้อ Leishmania จนมีผลงานเปนที่ยอมรับและเปนแกนนําดานองค
ความรูของระดับนานาชาติ
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๙. มีการพัฒนาเครือขายผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกดานปาราสิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
การเรีย นการสอนในหลั กสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยป ระจําบานและแพทยตอยอดของ
รพ.รร.๖ และจากสถาบันอื่น ๆ สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๑๐. มีสวนรวมในการนําความรูที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชในการทําวิจัยในชุมชน
(ภทช.)
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรกําหนดตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศนของภาควิชาใหชัดเจน เชน การบรรลุเปาหมายดานการวิจัย
เกี่ยวกับเชื้อ Leishmania โดยเปนสถาบันอางอิงในระดับนานาชาติ เปนตน
๒. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการที่จะสงเสริมใหภาควิชาเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ เชน การอบรมทางวิชาการเรื่อง Leishmania และ Drug-resistant malaria เปนตน
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานของภาควิชามีภาระงานสอดคลองตามเกณฑ ฯ ของ วพม.
๔. ควรสงเสริมใหมีชองทางในการรับฟงเสียงผูเรียนที่มีปญหาในการปรับตัวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและใหการชวยเหลืออยางเหมาะสม
๕. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวินิจฉัยการติดเชื้อปาราสิตโดยใช
เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและสรางรายไดใหยั่งยืน
***********************************************
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