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

ภาควิชาจุลชีววิทยา
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

คํา นํา
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา (วพม.)
ขอแสดงความชื่นชมกับภาควิชาจุลชีววิทยา 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
ขอสงความปรารถนาดีใหอาจารยหัวหนาภาควิชา 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 ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๓
รายวิชา ไดแก หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา วพมบก
๓๐๒ โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑ และ รายวิชา วพมบก ๓๐๓ โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๒ หมวด
วิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา วพมจช ๓๐๓ เทคนิคเชิงปฏิบัติการจุลชีวิวิทยาคลินิก ณ วันที่ ๒๑
พ.ค. ๖๑ ไดจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ๒ รายวิชา ไดแก
รายวิชา วพมบก ๓๐๒ มี นพท./นศพ. วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน ๙๔ นาย สอบไมผาน
จํานวน ๑๐ นาย และ รายวิชา วพมบก ๓๐๓ มี นพท./นศพ. วพม. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ นาย สอบผาน
๑๐๓ นาย สอบไมผานจํานวน ๑ นาย โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) เสร็จ
สมบูรณแลวจํานวน ๒ รายวิชา
บริ ก ารวิ ช าการหลั ก ของภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ได แ ก การเป น วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ ไปสอน บรรยาย
ณ สถาบันตาง ๆ
งานวิจัยของอาจารยภาควิชาจุลชีววิทยาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจํานวน ๓ เรื่อง
และ ระดับประเทศ จํานวน ๑ เรื่อง
คณาจารยภาควิชาจํานวน ๕ ทาน มีภาระงานสอดคลองตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารยและตําแหนงวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ตามประกาศ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ ๑/๕๘
สิ่งที่นาชื่นชม
๑. ผูบริหารและคณาจารยมีวิสัยทัศน และมุงมั่นทุมเทใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพของ
การจัดการศึกษา และงานวิจัย
๒. มีการพัฒนางานวิจัยมากขึ้น และมีโครงการวิจัยในอนาคต ที่มุงเนนงานวิจัยในชุมชนรวมกั บ
ภาควิชาอื่น
๓. คณาจารยมีความเสียสละและมีสวนรวมในการทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ ภายในสถาบัน
๔. มีการนําเสียงของผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๕. มีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน (formative) และนําผลการประเมินมาใชพัฒนาผูเรียน
และเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามผานทาง Line group
๖. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive ที่หลากหลาย เชน TBL, PBL, CBL เปน
ตน
๗. มีเจาหนาที่ที่มีประสบการณยาวนานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๘. มีการนําเอาเครื่องมือวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ เชน PCR, MALDI-TOF
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โอกาสในการพัฒนา
๑. ควรปรับการเรียนการสอนที่เปน active learning ที่สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเองใหเหมาะสมกับเวลา
๒. ควรนําผลการประเมิน formative มาพัฒนาผูเรียนที่มีปญหาในดานการเรียนรู อยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
๓. ควรทบทวนแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) โดยเฉพาะการกําหนดน้ําหนักหรือสัดสวนของคะแนนของผลการเรียนรูแตละ
ดาน ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
๔. ควรสงเสริมใหเพิ่มชองทางการรับฟงเสียงของผูเรียน โดยเฉพาะการสนทนากลุมยอย เพื่อคนหา
สารสนเทศที่สามารถนํามาปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนที่ขึ้นไปเรียนในชั้นคลินิกเปนปแรก (ป ๔) เพื่อ
ใช วิ เ คราะห ห าโอกาสในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ดการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล รวมทั้ งการ
สนับสนุนผูเรียนสําหรับปการศึกษาถัดไป (หมวด ๓)
๕. ควรสง เสริม ให มีการวางแผนบรรจุอาจารยใ หม เพื่ อใหมี จํา นวนอาจารย ที่เ พีย งพอสํ าหรับ การ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. ควรสงเสริมใหคณาจารยจัดทําโครงการบริการวิชาการ (โครงการตํารา จัดประชุมวิชาการ เปด
บริการทดสอบทางหองปฏิบัติการ) เพื่อสรางความเขมแข็งกับสังคม และนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัยตอไป
๗. ควรสนับสนุนใหอาจารยในภาควิชาทุกคนมีสวนรวมในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
๘. ควรมีการสงเสริมการวิเคราะหขอสอบทุกประเภท รวมถึงการสรางคลังขอสอบ
******************************************
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