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

ภาควิชาชีวเคมี
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาชีวเคมี ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า รายงานป อ นกลั บ หรื อ
Feedback Report ที่ทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินฯ ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.
รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งที่นาชื่นชม (Strengths) และโอกาส
พัฒนา (Opportunities for Improvement) ที่ภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
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
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาชีวเคมี รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๓ รายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตร
การแพทยขั้นแนะนํา (๓ หนวยกิต) รายวิชา วพมบก ๒๐๒ ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล (๔ หนวยกิต)
และรายวิชา วพมบก ๒๐๕ ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ (๓ หนวยกิต) ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ มี ๓
รายวิช า ที่ จั ดการเรี ยนการสอนและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิช าเสร็จ สิ้นสมบูร ณ ไดแก
รายวิชา วพมบก ๒๐๑ วพมบก ๒๐๒ และ วพมบก ๒๐๕ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๒๐๑ มี
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมบก ๒๐๒ มี นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกนาย รายวิชา วพมบก ๒๐๕ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ จํานวน
๙๙ นาย สอบผานทุกนาย โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลวทั้ง
สามรายวิชา
บริการวิชาการหลักของภาควิชาชีวเคมี คือ การเปนวิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันผลิต
แพทยและวิทยาลัยพยาบาลตาง ๆ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชา มีงานวิจัยไปนําเสนอในระดับชาติ จํานวน ๓ เรื่อง
มีคณาจารยภาควิชา จํานวน ๗ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําเสียงผูเรียนมาพัฒนา เชน การอัพโหลดเอกสารคําสอนใหนักเรียน
สามารถศึกษาไดลวงหนากอนชั่วโมงเรียน
๒. มี อาจารย ที่ มี ความรู ความสามารถและทุ ม เทให กับ งานส ว นกลางและงานพั ฒ นาสื่ อการสอนด า น
แพทยศาสตรศึกษา
๓. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (active
learning) โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย เชน Gamification, case discussion, e-learning,
วีดีโอคลิป สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๔. มี น วั ต กรรมด า นการวั ด และประเมิ น ความก า วหน า ของผู เ รี ย นโดยใช Gamification ผ า นระบบ
e-learning (Moodle) ที่สามารถเปนตนแบบใหกับภาควิชาอื่นได
๕. มีการนํานโยบายดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุม เชน การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู (learning paradigm) ประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียน (assessment) เปนตน
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๖. มีรูปแบบการรับฟงเสียงผูเรียนที่หลากหลายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งการสนทนา

กลุมยอย (focus group) เพื่อใหไดสารสนเทศที่นําไปปฏิบัติได

โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งกับสังคม และนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตอไป
๒. ควรสงเสริมใหเพิ่มชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนที่ขึ้นไปเรียนในชั้น
คลิ นิ ก เป น ป แรก (ป ๔) เพื่ อใช เ ป น โอกาสในการพัฒ นาหลักสู ตร การจัดการเรีย นการสอน การ
ประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น
๔. ควรส ง เสริ มให มีการพั ฒนาคลั ง ขอสอบโดยนํา ผลการวิ เคราะห ขอสอบมาคั ดเลื อกขอสอบที่ ดีเ พื่ อ
พัฒนาคลังขอสอบอยางตอเนื่อง
๕. ควรสงเสริมใหนักเรียนฝกสะทอนคิดเพื่อทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละหัวขอ รวมทั้งการนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชน

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