รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)
ประจาปี การศึกษา 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2558

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1. บทสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดรับนักศึกษาครัง้ แรกปี การศึกษา 2551 และมีการปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 จึงเป็ นหลักสูตรที่รับนักศึกษาเข้ า
ศึกษาในหลักสูตรแล้ วจานวน 7 รุ่ น และมีบัณ ฑิตสาเร็ จการศึกษาออกไปรับใช้ สงั คมแล้ ว 3 รุ่ น ผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร พบว่า บัณฑิตเทคนิคการแพท์ที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพในสัดส่วนที่สงู แสดงว่า ระบบการจัดการเรี ยนการสอนของคณะ มีคณ
ุ ภาพในระดับหนึง่
จากการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ปี พ.ศ. 2557-2561 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ยังไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด กล่าวคือ
การดาเนินการจัดทารายละเอียดและรายงานตามแบบ มคอ. ต่าง ๆ ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน จาเป็ นต้ องปรับปรุ ง ชี ้แจง
แก่อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบให้ ดาเนินการภายใต้ กรอบเวลาอย่างครบถ้ วน และคณะกรรมการวิชาการ รวมถึงอาจารย์ประจา
หลักสูตรกากับดูแลให้ เป็ นไปตามระบบอย่างเคร่งครัด
สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 จุดเด่น คือ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับบัณฑิต หรื อผลลัพธ์ ของหลักสูตร บัณฑิตมีได้ งานทาใน
สัดส่วนที่สงู คือ ร้ อยละ 77.55 และบัณฑิตเป็ นที่พึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอยู่ในระดับดีเช่นกัน (ค่าคะแนน 3.93) อย่างไรก็
ตามหลักสูตรจาเป็ นต้ องพัฒนาระบบการประเมิน และนาผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์เพื่ อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ
หลักสูตรให้ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น

2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
2.3 ดร.กิ่งกาญจน์ บันลือพืช
2.4 นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3. วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เสริ มสร้ างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เพื่อให้ ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคณ
ุ ภาพของการดาเนินงานปั จจุบนั
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4. ความเป็ นมาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ได้ รับการอนุมตั ิโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ตังแต่
้ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้ รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ ความเห็นชอบเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวัน ที่ 3
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มีนาคม พ.ศ. 2554 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555 โดยได้ รับ
อนุมตั ิโดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผ่านความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2555 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ ความเห็นชอบ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555
หลักสูตรดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษามาแล้ ว 7 รุ่น และมีบณ
ั ฑิตสาเร็ จการศึกษาไปแล้ ว 3 รุ่น หลักสูตรจึงได้ รับการดาเนินการ
ภายใต้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรที่แตกต่างจากที่ปรากฏใน
มคอ. 2

5. วิธีการประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่ อน ระหว่ าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
1) ก่ อนการประเมิน
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ งกาหนดการ
ให้ หลักสูตรฯ ทราบ
- ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้ องของการรายงาน
ข้ อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
- กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
2) ระหว่ างการประเมิน
- ดาเนินการประเมินตามกาหนดการ
- ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดาเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
- คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้ อมูลที่ตรวจพบ
3) หลังการประเมิน
- นาเสนอสรุปผลการประเมินด้ วยวาจาให้ หลักสูตรฯ ทราบ
- จัดส่งรายงานผลการประเมินให้ แก่หลักสูตร เมื่อเสร็ จสิ ้นการประเมินฯ
5.2 วิธีการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
1) ศึกษารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
2) ศึกษาเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการรายงาน
3) สัมภาษณ์
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร
2) ตัวแทนนักศึกษา
3) ตัวแทนผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
4) ตัวแทนศิษย์เก่า
4) เยี่ยมชมสถานที่
1) ห้ องปฎิบตั ิการ
2) ห้ องสมุดคณะ
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6. กาหนดการประเมิน
เวลา
กิจกรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2558
15.00-18.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมิน
(ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
08.30 – 9.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมิน
(ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)

ผู้เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

09.00 – 09.10 น. ประธานกรรมการการประเมินแนะนาคณะกรรมการการประเมิน และวัตถุประสงค์ คณะกรรมการฯ
ของการประเมิน (ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
09.10 – 09.30 น. ประธานหลักสูตรบรรยายสรุปผลการดาเนินงาน
09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการฯ ซักถาม และสัมภาษณ์อาจารย์ประจาหลักสูตร
10.00 – 12.00 น. ศึกษาเอกสารสนับสนุน
(ตรวจข้ อมูลผลการดาเนินงานตาม SAR และเอกสารหลักฐาน)

คณะกรรมการฯ

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้เกี่ยวข้ อง ตามความ
เหมาะสม (ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)

คณะกรรมการฯ
ผู้ให้ ข้อมูลสัมภาษณ์

14.00-16.00 น.

คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน
(ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)

คณะกรรมการฯ

16.00-16.30 น.

นาเสนอผลการประเมินด้ วยวาจา
(ห้ องประชุมชัน้ 4 คณะเทคนิคการแพทย์)

คณะกรรมการฯ
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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7. ผลการประเมินตามตัวบ่ งชี ้
องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผ่ านเกณฑ์ /
ไม่ ผ่านเกณฑ์
ผ่าน

ตัวบ่ งชี ้
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็ จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานเพือ่ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมจานวนข้ อที่ผ่านเกณฑ์

สรุ ปผลการประเมิน
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระบุเหตุผล
หากไม่ ผ่านเกณฑ์

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

4 ข้ อ

องค์ ประกอบที่ 2-6
องค์ ประกอบ
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

ตัวบ่ งชี ้

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้ งานทาหรื อผลงานวิจยั ของผู้สาเร็จการศึกษา ร้ อยละ 70.00 ร้ อยละ 86.36
เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 2
3.1 การรับนักศึกษา
2 คะแนน
3 คะแนน
3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

บรรลุ
ผลดาเนินงาน คะแนน เป้าหมาย
เป้าหมาย
(ข้ อหรื อร้ อยละ) ประเมิน ( =บรรลุ,
 = ไม่บรรลุ )

3.51 คะแนน 3.93 คะแนน
3.93

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 3
4.1 การบริ หารพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์ (เฉลีย่ 4.2.1 - 4.2.4)
4.2.1 ร้ อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริ ญญาเอก
4.2.2 ร้ อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 4

4.32



2



2
2




2
3.33
5





ร้ อยละ 0.00

0



ร้ อยละ 20.00 ร้ อยละ 20.00
1 คะแนน
2 คะแนน

5
2




2 คะแนน
1 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

1 คะแนน
2 คะแนน
3.89 คะแนน 3.33 คะแนน
ร้ อยละ 40.00 ร้ อยละ 40.00
ร้ อยละ 20.00

4.12
ขาดกระบวนการปรั บ ปรุ ง /พัฒ นากระบวนการจากการ
ประเมินผล
การส่งเสริ มพัฒนานักศึกษา ขาดการปรับปรุงและพัฒนา
มี ก ารรายงานผลการคงอยู่ ข องนั ก ศึ ก ษา การส าเร็ จ
การศึ ก ษา และการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ นัก ศึ ก ษา
แต่ยงั ไม่พบแนวโน้ มผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
2.00

2.44
5

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลที่ให้ คะแนนต่างจากที่ประเมินตนเอง)

องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี ้

5. หลักสูตร 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การเรียน
การสอน
การประเมิน
ผู้เรียน
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ จัดการเรี ยน
การสอน
5.3 การประเมินผู้เรี ยน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 5
6. สิ่งสนับสนุน 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
การเรียนรู้

บรรลุ
ผลดาเนินงาน คะแนน เป้าหมาย
หมายเหตุ
เป้าหมาย
(ข้ อหรื อร้ อยละ) ประเมิน ( =บรรลุ,
(เช่นเหตุผลที่ให้ คะแนนต่างจากที่ประเมินตนเอง)
 = ไม่บรรลุ )

1 คะแนน
4 คะแนน
2
หลัก สูต รยังขาดค าอธิ บ ายที่ ชัด เจนในเรื่ อ งการออกแบบ
หลัก สูต รอย่า งชัด เจน แต่ ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การปรั บ ปรุ งการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรี ยนการสอนบางส่วน และ
มีผลการประเมินผลการปรับปรุงที่พอสังเกตได้

1 คะแนน
1 คะแนน
2
หลักสูตรระบบการจัดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย และมีการประเมินกากับติ ดตามการ
ดาเนินงานของ มคอ. แต่ไม่บรรลุผลตามข้ อกาหนดเวลา

1 คะแนน
1 คะแนน
1

ร้ อยละ 80.00 ร้ อยละ 73.33
0

1 คะแนน

2 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 6
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1.25
คณะจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ แต่ยงั ขาดข้ อมูลที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการได้ มา
ซึ่ ง สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และไม่ พ บหลัก ฐาน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
1.00

8. ตารางการวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ ประกอบ คะแนน จานวน
ที่
ผ่ าน ตัวบ่ งชี ้
1

I

P

O

ผลการประเมิน
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้ อย
คะแนน
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่านการประเมิน

ผ่ าน

2

2

-

-

4.12

4.12

ดีมาก

3

3

2.00

-

-

2.00

น้ อย

4

3

2.44

-

-

2.44

ปานกลาง

5

4

2.00

1.00

-

1.25

น้ อย

6

1

-

1.00

-

1.00

น้ อย

รวม

13

2.19

1.00

4.12

2.12

ปานกลาง

ปาน
กลาง

น้ อย

ดี
มาก

ปาน
กลาง

ผลการประเมิน
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9. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่ นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
จุดเด่ น
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะการสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษมากขึ ้น
2. หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน (strategic thinking) มากขึ ้น
3. หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะในการทางานผู้อื่นมากขึ ้น

องค์ ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
จุดเด่ น
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒติ ามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต อยูใ่ นระดับ ดี
2. การได้ งานทาของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี อยูใ่ นระดับดี
3. มีช่องทางในการติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาทีห่ ลากหลายช่องทาง อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และ
ความเป็ นกันเองทีจ่ ะให้ คาปรึกษาทุกด้ าน
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับงานกิจการนักศึกษาให้ ชดั เจน กิจกรรมในปั จจุบนั มีมากมายแต่มลี กั ษณะไม่หนุน
เสริ มกัน เพื่อทาให้ เกิดผลกระทบที่ต้องการ หลักสูตรควรระดมสมองเพื่อหาจุดคานงัดในเรื่ องนี ้ และควรจัด
กิจกรรมแบบมุง่ เป้าเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

องค์ ประกอบที่ 4 : อาจารย์
จุดเด่ น
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะจาเป็ นต้ องเร่งพัฒนาทังในเรื
้ ่ องจานวนตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มพูนทักษะ
ในเรื่ องการบริ หารหลักสูตร
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องค์ ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรี ยน
จุดเด่ น
1. มีการประยุกต์ใช้ แบบ PBL ในการเรี ยนการสอนบางรายวิชา
โอกาสในการพัฒนา
1. ยังไม่พบหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่นาไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมิน
ตนเองของนักศึกษา เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

องค์ ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
จุดเด่ น
1. หลักสูตรมีสอื่ การสอนในรูปวิดีโอที่นกั ศึกษาสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ ตลอดเวลา มีห้องศึกษาด้ วยตนเอง
โอกาสในการพัฒนา
1. ในการจัดสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ยงั ขาดการประเมินจากนักศึกษา ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาให้ เป็ นไปตามกรอบทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรควรปรับปรุงห้ องปฏิบตั ิการ และสถานทีใ่ ห้ เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน

ข้ อสังเกตุโดยภาพรวมจากคณะกรรมการประเมิน
1. ในกระบวนการดาเนินงานตามกรอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จาเป็ นต้ องพัฒนา
กระบวนการประเมินอย่างชัดเจน สอดคล้ องกับข้ อกาหนด ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อนาผลการ
ประเมินนันไปใช้
้
ในการพัฒนาปรับปรุง ผลการประเมินที่เป็ นเชิงตัวเลข จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์แนวโน้ มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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10. สรุปประเด็นและข้ อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ (ถ้ ามี)
10.1 สัมภาษณ์ นักศึกษา
จุดเด่ น
1. มีช่องทางในการติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาทีห่ ลากหลายช่องทาง อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และ
ความเป็ นกันเองทีจ่ ะให้ คาปรึกษาทุกด้ าน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงห้ องปฏิบตั กิ าร และสถานที่ให้ เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน

10.2 สัมภาษณ์ ศิษย์ เก่ า
จุดเด่ น
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ ประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการบริ หารจัดการ การเป็ นผู้ประกอบการ และการบริ หารธุรกิจ
2. ควรฝึ กให้ นกั ศึกษาสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษมากขึ ้น หลักสูตรให้ นกั ศึกษาอ่านเอกสารต่างๆ ได้ แต่ยงั ไม่สามารถ
นาเสนอหรื ออภิปรายเป็ นภาษาอังกฤษได้ ทักษะนี ้ต้ องใช้ ในการทางาน ควรให้ มีการสอบ TOEIC เป็ นส่วนหนึง่ ของ
การศึกษา
3. หลักสูตรควรสอนให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์วชิ าชีพมากขึ ้น ไม่ได้ มองแค่วา่ ต้ องอยูเ่ ฉพาะห้ องปฏิบตั ิการของ
โรงพยาบาล ดังนันควรสอนกฏหมายทางธุ
้
รกิจ สอนให้ ร้ ูวา่ มีงานทางอื่นด้ วย เช่น เป็ นผู้ประกอบการ การเปิ ดคลินิก
4. ควรฝึ กทักษะทางสังคม การเข้ ากับองค์กร หรื อบุคคลประเภทต่างๆ เช่น เจ้ านาย ผู้รับบริ การ ฯลฯ
5. การทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา

10.3 สัมภาษณ์ ผ้ ูใช้ บัณฑิต
จุดเด่ น
1. มีน ้าใจ มีจิตบริ การ มีคณ
ุ ธรรม และเห็นใจผู้ร่วมงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ควรมีทกั ษะการบริ หารงานบุคคล การบริ หาร
เจ้ านาย การบริ หารลูกค้ า
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แบบฟอร์ มแผน-ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2557-2561
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี
องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้

หน่ วย

แผน
ปี การศึกษา
ผล 2557 2558 2559 2560

องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้ อ แผน
ผล
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คะแนน แผน
ผล
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้ งานทาหรื อผลงานวิจยั ของผู้สาเร็จการศึกษา ร้ อยละ แผน
ผล
- (ป.ตรี ) ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้ งานทา
หรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
คะแนน แผน
ผล
3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
คะแนน แผน
ผล
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนน แผน
ผล
องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
คะแนน แผน
ผล
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ร้ อยละ แผน
ผล
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ ร้ อยละ แผน
ผล
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้ อยละ แผน
ผล
หลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คะแนน แผน
ผล
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4
4

4

4

4

2561
4

3.51 3.51 3.61 3.71 3.81
3.93
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
86.36

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00

3.00

3.00

4.00

4.00

3.00

3.00

4.00

4.00

1.00

2.00

3.00

3.00

1.00
2.00

1.00

2.00

3.00

3.00

40.00
40.00
20.00
0
20.00
20.00
1.00
2.00

40.00 60.00 80.00 100.00
20.00 40.00 40.00 40.00
20.00 30.00 30.00 40.00
2.00

2.00

3.00

3.00

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้

หน่ วย

แผน
ปี การศึกษา
ผล 2557 2558 2559 2560

องค์ ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คะแนน แผน 1.00
ผล 2.00
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยน คะแนน แผน 1.00
ผล 2.00
การสอน
5.3 การประเมินผู้เรี ยน
คะแนน แผน 1.00
ผล 1.00
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ร้ อยละ แผน 80.00
ผล 73.33
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
คะแนน แผน 1.00
ผล 1.00
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2561

2.00

2.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3.00

3.00

80.00 80.00 80.00 80.00

1.00

2.00

2.00

3.00

10. แบบฟอร์ มคานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้
องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้ งานทาหรือผลงานวิจยั ของผู้สาเร็จการศึกษา
- (ป.ตรี) ร้ อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรีที่ได้ งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวตัง้
ตัวหาร

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
ข้ อมูล ข้ อมูลถ่ วง ผลการ
จานวน คะแนน เทียบ
คะแนน
พืน้ ฐาน นา้ หนัก ดาเนินงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ข้ อที่ได้ (ระดับ) เกณฑ์
1 1

4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

4

1.00

1.00
4.12
ดีมาก

ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

3.93

3.93

3.93

3.93

จานวนบัณฑิตที่ได้
งานทาฯ
จานวนบัณฑิตที่ตอบฯ

38

86.36

4.32

4.32

44

องค์ ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1

อาจารย์ ป.เอก
อาจารย์ทงหมด
ั้
ผศ.+รศ.+ศ.
อาจารย์ทงหมด
ั้

2
5
0
5
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2
2
2
2

2.00
2.00
2.00
2

40.00

10.00

3.33
5.00

0.00

0.00

0.00

2.00
น้ อย

2.44
ปานกลาง

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน
ตัวตัง้
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
ข้ อมูล ข้ อมูลถ่ วง ผลการ
จานวน คะแนน เทียบ
คะแนน
พืน้ ฐาน นา้ หนัก ดาเนินงาน
ตัวหาร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ข้ อที่ได้ (ระดับ) เกณฑ์
5.00
5.00
ถ่วงน ้าหนักผลงานฯ
0
1.00
20.00
ค่าน ้าหนัก 0.20
ค่าน ้าหนัก 0.40
ค่าน ้าหนัก 0.60
ค่าน ้าหนัก 0.80
ค่าน ้าหนัก 1.00
จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรทังหมด
้
2.00
1 1
2
1.25

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรี ยนการสอน การ
ประเมินผู้เรี ยน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จานวนตัวบ่งชี ้ตาม
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
TQF ที่ดาเนินการได้
จริง
จานวนตัวบ่งชี ้ตาม
TQF ทังหมด
้
องค์ ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน

1 1
1 2
1
11

73.33

2.00
2.00
1.00

0

2.00
2.00
1.00
0.00

น้ อย

15

1

14

1

1.00

1.00
น้ อย
2.12

