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

ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ไดแสดงความมุงมั่นในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รายงานปอนกลับหรือ
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.

( ดุสติ สถาวร )
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ

2

บทสรุ ป สํา หรั บ ผู บ ริ ห าร
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาพยาธิวิทยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๖ รายวิชา
ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมบก ๓๐๕ พยาธิ
วิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา รายวิชา วพมบก ๓๐๘ โรคของระบบยอยอาหารและโภชนาการ
รายวิชา วพมบก ๓๐๙ โรคของระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ หมวดวิชาเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก
รายวิชา วพมพธ ๓๐๔ คําศัพทสามัญทางพยาธิวิทยา รายวิชา วพมพธ ๓๐๕ พยาธิวิทยาประยุกต รายวิชา
วพมพธ ๓๐๖ ปฏิบั ติการโลหิ ตวิ ทยาและการตรวจเพื่อปลูกถายอวัยวะ โดย ณ วั นที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ มี ๓
รายวิช า ที่ จั ดการเรี ยนการสอนและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิช าเสร็จ สิ้นสมบูร ณ ไดแก
รายวิชา วพมบก ๓๐๕ วพมบก ๓๐๘ และ วพมบก ๓๐๙ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๓๐๕ มี
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๑๐๓ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑ นาย รายวิชา
วพมบก ๓๐๘ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๑๐๐ นาย สอบไมผาน จํานวน ๔
นาย และ รายวิชา วพมบก ๓๐๙ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๙๑ นาย สอบไม
ผาน จํานวน ๑๓ นาย โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลวทั้งสาม
รายวิชา
บริการวิชาการหลักของภาควิชาพยาธิวิทยา ไดแก การตรวจทางหองปฏิบัติการพิเศษ และการเปน
วิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันผลิตแพทยตาง ๆ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยของแพทย
ประจําบานจากสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ สอนนักศึกษานอกหนวยงาน
งานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๓ เรื่อง และ
มีผลงานวิจัยที่ไปนําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวน ๔ เรื่อง
คณาจารยภาควิชา จํานวน ๖.๕ ทาน ที่มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการ
จัดการศึกษา
๒. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน การเรียน
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาดวยคอมพิวเตอร (Virtual digital slide), YouTube, Facebook และการใชโปรแกรม
Line เปนตน รวมทั้งจัดใหมีสื่อการสอนอิเลคทรอนิกสที่ผูเรียนเขาถึงไดลวงหนา สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกภาควิชาอื่น ๆ ได (Good Practice)
๓. มีการจัดประสบการณการเรียนรูกับผูปวยจริงเพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิก (clinical skills)
๔. มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอยที่สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง (active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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๕. มีการนําผลคะแนนจากการสอบประเมินความรู ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา) ขั้นตอนที่ ๑ (NL-1) โดยเฉพาะคาเฉลี่ยของหัวขอการเรียนรูทางพยาธิวิทยา
มาใชประโยชนเพื่อเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของผูเขาสอบจากสถาบันตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอน
๖. มีการประชุ มเพื่อคัดเลือกขอสอบ เพื่อพัฒนาขอสอบสํา หรับวัดในระดับ understanding และ
application แทนการวัดในระดับ recall มีขอสอบที่เปน application เปนสัดสวนที่มาก
๗. มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
๘. มีบริการวิชาการในรูปแบบของบริการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ซับซอน และการเปนวิทยากรสอน
ใหแกสถาบันผลิตแพทยตาง ๆ ทั่วประเทศ
โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรสงเสริมใหอาจารยปรับกระบวนทัศนไปสู learning paradigm โดยเนนพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ
เรียนรู (learning outcome) ทุกดานตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับผลการเรียนรูดังกลาว
๒. ควรทบทวนแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบและดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-learning) โดยใช
ระบบ PCM-Moodle เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูจากอาจารยไดตลอดเวลาและเรียนซ้ําไดในหัวขอ
สําคัญ ๆ และอาจารยสามารถประเมินการเขาถึงบทเรียนของผูเรียนไดอยางครบวงจร
๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการ (การประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
เพื่อสรางความเขมแข็งกับสังคม และนํามาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยตอไป
๕. ควรสงเสริมคณาจารยใหใชสื่อการสอนใหม ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม
๖. ควรสงเสริมใหเพิ่มชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพื่อคนหา
สารสนเทศที่สามารถนํามาปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนที่ขึ้นไปเรียนในชั้นคลินิกเปนปแรก (ป ๔) เพื่อ
ใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียน
สําหรับปการศึกษาถัดไป
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