
 

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รายงานปอนกลับ 
(Feedback Report) 

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ 
 
 



2 

คํานํา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)      

ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาพยาธิวิทยา ท่ีไดแสดงความมุงม่ันในการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รายงานปอนกลับหรือ 

Feedback Report ท่ีทานไดรับนี้เปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินฯ ท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วพม.   

 รายงานปอนกลับนี้ ประกอบดวยบทสรุปสําหรับผูบริหาร สิ่งท่ีนาชื่นชม (Strengths) และโอกาส

พัฒนา (Opportunities for Improvement) ท่ีภาควิชาสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

เพ่ือใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา     

 สุดทายนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอ

สงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาทุกคน ขอใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดเห็นภาควิชาของทานเปนหนวยงานท่ีเปนแบบอยางใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ  

 

 

     พ.อ.ผศ.   
                             ( ดุสติ  สถาวร ) 

                   รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
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บทสรุปสาํหรับผู บริหาร  

 
 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาพยาธิวิทยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น ๖ รายวิชา 

ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย 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 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาและการตรวจเพ่ือปลูกถายอวัยวะ โดย ณ วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๑ มี ๓ 

รายวิชา ท่ีจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดแก 

รายวิชา วพมบก ๓๐๕ วพมบก ๓๐๘ และ วพมบก ๓๐๙ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษารายวิชา วพมบก ๓๐๕ มี 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๑๐๓ นาย สอบไมผาน จํานวน ๑ นาย รายวิชา    

วพมบก ๓๐๘ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๑๐๐ นาย สอบไมผาน จํานวน ๔ 

นาย และ รายวิชา วพมบก ๓๐๙ มี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๙๑ นาย สอบไม

ผาน จํานวน ๑๓ นาย โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จสมบูรณแลวท้ังสาม

รายวิชา   

บริการวิชาการหลักของภาควิชาพยาธิวิทยา ไดแก การตรวจทางหองปฏิบัติการพิเศษ และการเปน

วิทยากรรับเชิญไปสอน บรรยาย ณ สถาบันผลิตแพทยตาง ๆ รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยของแพทย

ประจําบานจากสถาบันตาง ๆ ท่ัวประเทศ สอนนักศึกษานอกหนวยงาน    

งานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีจํานวน ๓ เรื่อง และ

มีผลงานวิจัยท่ีไปนําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวน ๔ เรื่อง  

คณาจารยภาควิชา จํานวน ๖.๕ ทาน ท่ีมีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลาตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ท่ี ๑/๕๘  

 

ส่ิงท่ีนาช่ืนชม 

๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงม่ันทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการ

จัดการศึกษา  

๒. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน การเรียน

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาดวยคอมพิวเตอร (Virtual digital slide), YouTube, Facebook และการใชโปรแกรม 

Line  เปนตน รวมท้ังจัดใหมีสื่อการสอนอิเลคทรอนิกสท่ีผูเรียนเขาถึงไดลวงหนา สามารถเปนแบบอยางท่ีดี

ใหแกภาควิชาอ่ืน ๆ ได (Good Practice) 

๓. มีการจัดประสบการณการเรียนรูกับผูปวยจริงเพ่ือพัฒนาทักษะทางคลินิก (clinical skills)  

๔. มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอยท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง (active learning) เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
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๕. มีการนําผลคะแนนจากการสอบประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(ตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา) ข้ันตอนท่ี ๑ (NL-1) โดยเฉพาะคาเฉลี่ยของหัวขอการเรียนรูทางพยาธิวิทยา

มาใชประโยชนเพ่ือเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของผูเขาสอบจากสถาบันตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและการ

จัดการเรียนการสอน  

๖. มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกขอสอบ เพ่ือพัฒนาขอสอบสําหรับวัดในระดับ understanding และ 

application แทนการวัดในระดับ recall มีขอสอบท่ีเปน application เปนสัดสวนท่ีมาก 

๗. มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

๘. มีบริการวิชาการในรูปแบบของบริการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีซับซอน และการเปนวิทยากรสอน

ใหแกสถาบันผลิตแพทยตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

 

โอกาสในการพัฒนา 

๑. ควรสงเสริมใหอาจารยปรับกระบวนทัศนไปสู learning paradigm โดยเนนพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ

เรียนรู (learning outcome) ทุกดานตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูดังกลาว  

๒. ควรทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบและดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-learning) โดยใช

ระบบ PCM-Moodle เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูจากอาจารยไดตลอดเวลาและเรียนซํ้าไดในหัวขอ

สําคัญ ๆ และอาจารยสามารถประเมินการเขาถึงบทเรียนของผูเรียนไดอยางครบวงจร 

๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการ (การประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

เพ่ือสรางความเขมแข็งกับสังคม และนํามาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยตอไป  

๕. ควรสงเสริมคณาจารยใหใชสื่อการสอนใหม ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม   

๖. ควรสงเสริมใหเพ่ิมชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพ่ือคนหา

สารสนเทศท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนท่ีข้ึนไปเรียนในชั้นคลินิกเปนปแรก (ป ๔) เพ่ือ

ใชเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียน

สําหรับปการศึกษาถัดไป  
 
 
 

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


