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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
คณะเทคนิคการแพทย์
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปลี่ยนกลุ่มสถาบันในการ
ประเมินจากกลุ่ม ง (สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก)
เป็นกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะระดับปริญญาตรี) ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 13 องค์ประกอบ 47 ตัวบ่งชี้ ของคณะเทคนิคการแพทย์ใน
ภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.84 (ระดับดี) และได้ ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินปีที่ผ่านมา โดยมีผลการดาเนินงานโดยสรุปแยกตามองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ยึดถือพระราชปณิธานของกรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระบรมราชชนก
เป็นปรัชญาชี้นาการดาเนินงานต่างๆ คือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ใ ห้บริสุทธิ์” และใช้วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ในช่วงปี (พ.ศ.2555 –
2559) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 2) งานวิจัยมีคุณภาพระดับ
สากล 3) การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ และ 4) ระบบการบริหารจัดการในระดับสากล โดยที่คณะฯ
ได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ประกอบการ
วางแผนงบประมาณในแต่ละปีที่ครอบคลุม พันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.00 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
คณะเทคนิ คการแพทย์ มีระบบและกลไกการเปิดหลั กสูตรและปรับปรุงหลั กสู ตร ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยยึดถือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งในปีการศึกษา
2556 คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย์ ฉบับปรุง พ.ศ. 2555 ใช้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 ทั้งนี้ในการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร/
ปิดหลักสูตร คณะฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พิจารณาการจัดทาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552 ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 คณะฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 16 คน คิดเป็นอาจารย์ประจา 14 คน เนื่องจากมีอาจารย์ 2 คน ที่มีระ
เวลาทางานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน และมีอาจารย์ 1 คนที่นับไม่ได้เนื่องจากมีระยะเวลาทางานไม่ถึง 6
เดือน โดยแบ่งเป็น วุฒิปริญญาเอก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 วุฒิปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 42.86 เป็นอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 21.42 โดยเป็นอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน คิดเป็นดัชนีคุณภาพอาจารย์ 4.07 โดยคณะฯ มีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบทุกปี รวมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับบุคลากรในองค์กรทุกปี
ในด้านการเรี ยนการสอน คณะฯ กาหนดให้ในทุกรายวิชาของหลักสูตร เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ ทั้งใน
รายวิชาบังคับ เช่น วิชาปฏิบัติการ วิชาสัมมนา วิชาฝึกงานเทคนิคการแพทย์ และโครงงานนักศึกษา ซึ่งกาหนดให้มี
การประเมินเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน และ
กาหนดให้รายวิชาชีพบางรายวิชา มีการจัดให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานนอกห้องเรียน
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นอกจากนี้คณะฯ ได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ มีความรู้/ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนชุมชนภายนอกมามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร โดยร่วมสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้/ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 - 4 ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ย
3.98 คะแนน และความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ ย 4.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดโครงการต่างๆ จานวน 9 โครงการ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาด้วย
ในปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สารวจภาวะการมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นจบปีการศึกษา 2555 พบว่ามีบัณฑิตที่มี
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 91.18 และผลสารวจคุณภาพของบัณฑิตจากความพึง
พอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 ซึ่งประเมินภายหลังที่บัณฑิตทางานครบ 1 ปีไปแล้ว พบว่า
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.06 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
นั ก ศึ กษาท า/เข้ าร่ ว มกิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นาตนเองทั้ ง ด้า นบุค ลิ ก ภาพ การเข้า สั ง คม คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยนาวิสั ยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเป็นสถานศึกษา 3D
มาประกอบการจัดทาแผนกิจกรรม โดยได้ให้ความรู้ แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA และมีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินกิจ กรรมตามแผน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร/คาปรึกษา ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาผ่านหลายช่องทาง
อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบพี่รหัส -น้องรหัส ระบบ
การติดตามผลการเรียนสาหรับนักศึกษาเรียนอ่อน เป็นต้น โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการในด้านกลไกการให้คาปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร เฉลี่ย 3.96 คะแนน
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 3.50 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมีผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
คณะฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ และเจ้าหน้าที่งานวิจัย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยของ
อาจารย์ให้มีปริมาณและคุณภาพงานมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของคณะฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนการเผยแพร่/
ตีพิมพ์เอกสารงานวิจัยจากกองทุนวิจั ยคณะฯ ซึ่งในการทาวิจัยนั้นอาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลด้านการวิจัยได้
จากหอสมุ ด ส านั ก งานทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ คุ ณ หญิ ง หลง อรรถกระวี สุ น ทร หอสมุ ด วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
คณะแพทยศาสตร์ และเนื่องจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ เป็นอาจารย์เข้าใหม่ คณะฯ จึงมีการให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการทาวิจัย โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการทาวิจัย คือ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
มาบรรยายในหัวข้อ “ทาวิจัยอย่างไรให้ประสบความสาเร็จ ” และ ดร.อภิชัย ทวนยก จากมหาวิทยาลัย ฮาวาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศจากต่างประเทศ มาบรรยายในหั วข้อ “ชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับงานด้านจุล
ชีววิทยา” ให้แก่คณาจารย์ด้วย คณาจารย์ของคณะฯ เป็นอาจารย์เข้าใหม่ จึงทาให้ค่อนข้างยังมีงานวิจัยน้อย
และทุนวิจัยที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นทุนวิจัยสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่มีวงเงินต่า ซึ่งในปี 2556 คณะฯ มีงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์และมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus เพียง 1 เรื่อง
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 1.88 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะเทคนิ ค การแพทย์ มี ก ารก าหนดแผนการบริ ก ารวิ ช าการไว้ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะฯ 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และมีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบมารองรับดังแผนปฏิบัติการประจาปี 2556
ซึ่งคณะฯ มีการขับเคลื่อนให้มีการบริการวิชาการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 3 โครงการ
และบูรณาการทั้งกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 โครงการ ทั้งนี้คณะฯ ได้นาประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการจากทั้ง 4 โครงการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในการบริการวิชาการเน้นหลักให้
ผู้นา/คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยการร่วมกันวางแผนและดาเนินกิจกรรม และโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ จัด
ขึ้นนั้นทุกโครงการล้วนมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านการทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น (โครงการ ม.อ.วิชาการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคชุมชนปากรอ โครงการสร้างโปรแกรมดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยจิตตปัญญา ป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือความดันโลหิตสูงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 หรื อความดั นโลหิ ตสู ง) และเป็นการต่ ออายุให้ กับผู้ ป่ว ย (โครงการเทคนิ ค
การแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต)
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเทคนิคการแพทย์มีการกาหนดให้มีการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนกล
ยุทธ์คณะฯ ปี 2556 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ข้อที่ 8 โดยคณะฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของไทย เช่น โครงการวันไหว้ครู โครงการวันปีใหม่ และส่งเสริมให้ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงานอื่นจัด เช่น ประเพณีสงกรานต์ งานหล่อเทียนพรรษา งานพหุวัฒนธรรมถิ่นใต้ โครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ในส่ วนกลาง งานวางพวงมาลาวันมหิดล โครงการใจดี กายงาม ชูนามสงขลานครินทร์
รวมทั้งในขณะที่มีการเรียนการสอนก็มีการสอดแทรกในเรื่องของการมีสัมมาคาราวะต่อครูอาจารย์ด้วย ซึ่งคณะฯ มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในหัวข้อ “สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ แก่ผู้อื่น” พบว่ามีคะแนน
อยู่ในระดับมากกว่า 3.51 คะแนนและมีผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เฉลี่ย 3.88 คะแนน
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
คณะเทคนิคการแพทย์มีคณะกรรมการประจาคณะฯ ทาหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้การ
บริหารงานของคณะฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ กฎหมายที่กาหนด โดยมีคณบดี รองคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้บริหารงานภายในคณะฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
และหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และมุ่งพัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันเรียนรู้ โดยใช้
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในการตัดสินใจ และมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษามีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการโดยแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานผ่านทางการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะฯ มีผลการประเมินตนเองคิดเป็น
คะแนน 3.63 จากคะแนนเต็ม 5 ส่วนผู้บริหารสูงสุด (คณบดี) มีผลการประเมินโดยอธิการบดี คิดเป็นคะแนน 4.57
จากคะแนนเต็ม 5
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.70 อยู่ในระดับดีมาก
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
คณะเทคนิคการแพทย์มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้จัดทาแผนงบประมาณประจาปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจหลักของคณะฯ และมีแนวทางในการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่ ง ใส โดยก าหนดการใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ อ ยู่ ใ นกรอบวงเงิ น ของแผนงบประมาณรายจ่ า ยที่ จั ด ท าขึ้ น ในแ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ และมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อรองรับการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจทุกด้านของ
คณะฯ ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณงานการเงินและบัญชีได้นาข้อมูลทางการเงินตลอดทั้งปีงบประมาณ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุป ผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี แจ้งให้ผู้บริหาร
และงานนโยบายและแผนของคณะฯ รับทราบถึงสถานะและความมั่นคงทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการวางแผนจัดทาคาขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.00 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
คณะเทคนิคการแพทย์มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพประจาคณะฯ ขึ้นเพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
วางแผนดาเนินงาน และติดตามการดาเนินงาน รวมถึงสื่อสารเรื่องการพัฒนาคุณภาพให้กับคนในองค์กรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง ซึ่งในปีการศึกษา/ปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน 2556 นี้ คณะฯ มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับการประเมิน และผลการบรรลุเป้าหมายใน 13 องค์ประกอบตามเกณฑ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ซึ่งคณะฯ ได้มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอที่ได้จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่ านมา
มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้มีระดับคะแนนที่สูงขึ้นในปีถัดไป
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 เรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2556 เรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแบบองค์รวม โดยเป็นการประยุกต์ใช้คลื่นสมองที่ผ่อนคลายในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีสติ
สมาธิในการเรียนดีขึ้น
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.00 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 10 : ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กาหนดให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนต้องเลือกประเมินตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 3 ตัว ซึ่งคณะได้เลือกประเมินในเรื่องดังนี้ 1) จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย (โดยมีโครงการรองรับ/มีโครงการร่วม) 2) ระดับ
ความสาเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย และ 3) ร้อยละขอการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก ซึ่งผล
ในปีการศึกษา 2556 คือ 1) คณะยังไม่มีนักศึกษาไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดใน
ประเทศไทย 2) คณะฯ สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 126.67 และ 3) ผลของการสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 69.05
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 2.82 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
จากการที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้อัตลักษณ์คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม” คณะเทคนิค
การแพทย์ ก็ได้น้อมนาพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในข้อที่ว่า
“มหาวิทยาลัยต้องเป็นสมองของชาติ และต้องเป็นสถานเลี้ยงคนดีของชาติ” และ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง” ยึดถือเป็นปณิธานในการดาเนินงานของคณะฯ ด้วย ซึ่งคณะฯ มีผลการประเมินของนักศึกษาและ

5

บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ เฉลี่ย 3.89 คะแนน และมีผลสารวจความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4.16 คะแนน
ส่วนการพัฒนาคณะฯ ตามจุดเน้นและจุดเด่นในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น คณะฯ ได้กาหนด
กลยุทธ์ด้านการวิจัยไว้ในแผนกลยุทธ์คณะฯ ปี 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากรไว้อย่างครบถ้วน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริ หารในด้านการ
วิจัย เฉลี่ย 3.55 คะแนน
สาหรับผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมภายในสถาบัน ซึ่งกาหนดไว้เป็น “มหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพ” นั้น คณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมออกกาลังกายด้วยมณีเวชเป็นประจาทุกวันพุธ
ส่วนผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ ไขปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน ซึ่งกาหนดไว้เป็น “การจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ” นั้น คณะฯ เน้นในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยโครงการบริการวิชาการต่างๆ ที่
คณะจัดนั้นล้วนมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังที่กล่าวไปแล้วในองค์ประกอบที่ 5 (การบริ การวิชาการ
แก่สังคม)
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.43 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 98 ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.
คณะเทคนิคการแพทย์เลือกประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 (ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจานวน 124 คนและสอบผ่านที่อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
คะแนนขึ้นไปจานวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 97.58
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 4.88 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล“สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
คณะเทคนิคการแพทย์มีการส่งเสริมการดาเนินการเรื่องสถานศึกษา 3ดี (3D) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมผ่านสโมสรนักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การต่อต้าน
ยาเสพติด และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีกิจกรรมที่จัดและสอดคล้องกับ
นโยบาย 3ดี (3D) ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จานวน 2 โครงการ 2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จานวน 3 โครงการ และ 3) กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด จานวน 4 โครงการ
คะแนนการประเมินสาหรับองค์ประกอบนี้ คือ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร. อรลักษณา แพรัตกุล
2.4 นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3.1 เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3.3 เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.4 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดาเนินงานปัจจุบัน
3.5 เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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4. บทนา
สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพียงสาขาวิชาเดียว คือ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4.2 จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 230 คน โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จานวน 65 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 60 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
จานวน 56 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
จานวน 49 คน
4.3 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 31 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- สายวิชาการ 16 คน (ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 15 คน) โดยแบ่งเป็นวุฒิการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก 10 คน วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท 6 คน และแบ่ ง ตามต าแหน่ ง วิ ช าการเป็ น
รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 13 คน ทั้งนี้สามารถนับได้เป็นอาจารย์ประจาได้
เพียง 14 คน เนื่องจากมีอาจารย์ที่ทางานไม่ถึง 9 เดือน 2 คน (นับได้คนละ 0.5 คน) และทางานไม่ถึง 6 เดือนอีก
1 คน (นับไม่ได้)
- สายสนับสนุน 15 คน (ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และพนักงานเงินรายได้ 7 คน)
4.4 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2556 ได้มาจาก 3 แหล่ง
ซึ่งแสดงรายรับ - จ่าย ได้ดังนี้
ได้รับจัดสรร
รายจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน แผนงานขยายโอกาส 3,634,700.00 2,855,359.53 779,340.47
และพั ฒ นาการศึ ก ษา (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
2. เงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ
4,418,426.15 3,745,642.05 672,784.10
จัดสรรจากค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของนักศึกษา รวมถึงเงินผลประโยชน์ต่างๆ
3. เงินรายได้สะสมคณะเทคนิคการแพทย์
-316,701.84
2,000.00 -318,701.84
รวม
7,736,424.31 6,603,001.58 1,133,422.73
แหล่งเงิน

หมายเหตุ
ส่วนที่เหลือต้องคืน
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่เหลือยกไปรวม
กับเงินรายได้สะสม
คณะในปีถัดไป

ในด้านอาคารสถานที่นั้ น คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางมหาวิทยาลั ย
ในปีงบประมาณ 2553 จานวน 535 ล้านบาท (ตามหนังสือหมายเลข มอ. 032/ว 030) ในการก่ อสร้างอาคารสห
เวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นที่ทาการถาวรของคณะฯ ซึ่งเดิมมีกาหนดจะแล้วเสร็ จในปี 2558 แต่
เนื่องจากประสบปัญหาผู้รับจ้างละทิ้งงาน และปัจจุบันกาลังหาผู้รับจ้างรายใหม่ จึงคาดการณ์ว่าน่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2562 ดังนั้นในระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรพื้นที่ของอาคารบริหารวิชาการรวมบางส่วนให้คณะฯ ใช้เป็นที่
ทาการชั่วคราวก่อน โดยคณะฯ มีการจัดสรรพื้นที่ดังนี้
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- ชั้น 3 : ห้องเรียนบรรยายและห้องเรียนปฏิบัติการ อย่างละ 2 ห้อง ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ห้องทางานนักวิทยาศาสตร์ และห้องเตรียมสารเคมี
- ชั้น 4 : ห้องผู้บริหาร ห้องทางานอาจารย์ (บางส่วน) สานักงานคณะฯ และห้องปฏิบัติการวิจัย
ทั้งนี้ ปัจ จุบั นคณะฯ กาลั งจะจัดสรรพื้นที่ในชั้นนี้อีก 2 ห้อง เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางห้ องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง และห้องสาหรับนักศึกษาฝึกงานรอบแรก
- ส่วนต่อเติมบริเวณลานว่างระหว่างอาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคารบริหารวิชาการ
รวม ชั้น 1 : ห้องทางานอาจารย์ 3 คน และสโมสรนักศึกษา
5. วิธีประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
1) ศึกษารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
2) ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน
3) สัมภาษณ์
3.1 ผู้บริหาร
3.2 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.4 ผู้ใช้บัณฑิต
4) ตรวจเยี่ยมสานักงานคณะฯ ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์
กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2556
เวลา
สถานที่
08.00 - 08.30 น ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์
08.30 - 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์
09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์
12.00 - 13.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์
13.00 - 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรม
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมิน
คณะกรรมการประเมินฯ พบทีมผูบ้ ริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับฟังสรุปผล
การดาเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงซักถาม
ข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งกลุ่ม
สัมภาษณ์ ดังนี้
ทีมที่ 1
1. สัมภาษณ์ผู้บริหาร
- คณบดี
- รองคณบดี
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
2. สัมภาษณ์บุคลากร
- สายวิชาการ 2 คน
- สายสนับสนุน 2 คน

คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1
1. รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
2. รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล

- คณะกรรมการประเมินฯ
- ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
- บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2
1. รศ.ดร.พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม
2. นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์
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เวลา

สถานที่

14.00 - 14.30 น. พื้นที่ของคณะเทคนิค
การแพทย์ ชั้น 1, 3
และ 4

14.30 – 14.50 น. สานักทรัพยากรการ
เรียนรูค้ ุณหญิงหลงฯ
14.50 - 15.10 น. หอสมุดวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์
15.10 - 15.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์
15.30 - 15.50 น. ศูนย์กีฬา
16.00 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์
16.30 - 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
คณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรม
ทีมที่ 2
1. สัมภาษณ์นักศึกษา
- นักศึกษาชั้นปี 1 - 4 ชั้นปีละ 1 คน
- นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์
2. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
(ทางโทรศัพท์)
- ศิษย์เก่า 2 คน
- ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ 2 คน
- ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน 2 คน
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ ม
สถานที่ของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่
ห้องเรียนบรรยาย, ห้องเรียนปฏิบัติการ,
ห้องปฏิบัติการวิจยั , ห้องสื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง, ห้องทางานอาจารย์ และ
สานักงานคณะฯ
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ มสานัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คณ
ุ หญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ ม
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ มศูนย์
คอมพิวเตอร์
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่ มศูนย์
กีฬา
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผล
การตรวจประเมินฯ และเตรียมนาเสนอผล
การประเมินด้วยวาจา
คณะกรรมการประเมินฯ นาเสนอผลการ
ตรวจประเมินด้วยวาจา และร่วม
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นผลการดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการประเมินฯ
- บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ
- คณะกรรมการประเมินฯ
- ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
- บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

5.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพของคณะ ตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานเพื่อยืนยันข้อมูล
2. ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 มาเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
3. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย
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6. ผลการประเมิน
6.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๔
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๘
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
คะแนน (เช่น เหตุผลของ
(/ = บรรลุ , ประเมิน
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
การประเมิน
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ) (เกณฑ์ สกอ.) ที่ตา่ งจากที่ระบุ
ใน SAR)
8 ข้อ
7 ข้อ
X
4.00
5 ข้อ
6 ข้อ
/
5.00
> ร้อยละ 60
8
14
ร้อยละ 57.14
X
5.00
ร้อยละ 13.33
3
14
ร้อยละ 21.42
/
1.79
7 ข้อ
6 ข้อ
X
4.00
5 ข้อ
6 ข้อ
/
4.00
7 ข้อ
6 ข้อ
X
4.00
5 ข้อ
5 ข้อ
/
5.00
4 ข้อ
4 ข้อ
/
4.00
ร้อยละ 80
31
34
ร้อยละ 91.18
/
4.56
3 คะแนน
3.90 คะแนน
/
3.90
#
#
#
#
#
#
ดัชนี 4.6
57
14
ดัชนี 4.07
X
3.39
5 ข้อ
6 ข้อ
/
4.00
6 ข้อ
3 ข้อ
X
3.00
7 ข้อ
7 ข้อ
/
4.00
3 ข้อ
3 ข้อ
/
3.00
50,000.- 300,000.- 13
24,871.95
X
2.49
บาท/คน/ปี
บาท
บาท/คน/ปี
ร้อยละ 2.78
1
14
ร้อยละ 7.14
/
1.79
ร้อยละ 4
0
14
ร้อยละ 0
X
0
ร้อยละ 2.78
0
14
ร้อยละ 0
X
0
2 ข้อ
5 ข้อ
/
5.00
4 ข้อ
4 ข้อ
/
4.00
> ร้อยละ 30
4
4
ร้อยละ 100
/
5.00
2 ข้อ
5 ข้อ
5.00
5 ข้อ
3 ข้อ
X
3.00
3 ข้อ
3 ข้อ
/
3.00
4 ข้อ
3 ข้อ
X
3.00
7 ข้อ
7 ข้อ
/
5.00
5 ข้อ
5 ข้อ
/
5.00
3 ข้อ
5 ข้อ
/
5.00
4 ข้อ
6 ข้อ
/
5.00
3.51 คะแนน
4.00 คะแนน
/
3.63
3.51 คะแนน
5 คะแนน
/
4.57
5 ข้อ
6 ข้อ
/
4.00
7 ข้อ
8 ข้อ
/
4.00
10

ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๑
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๒
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๒
ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. ที่ 3
ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. ที่ 4.1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 99.1
ตัวบ่งชี้ที่ 99.2
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6
ตัวบ่งชี้ที่ 10.7
ตัวบ่งชี้ที่ 10.8

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
คะแนน (เช่น เหตุผลของ
(/ = บรรลุ , ประเมิน
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
การประเมิน
ตัวตั้ง ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ) (เกณฑ์ สกอ.) ที่ตา่ งจากที่ระบุ
ใน SAR)
3.51 คะแนน
4.06 คะแนน
/
4.06
3 ข้อ
4 ข้อ
/
4.00
3.51 คะแนน
4.16 คะแนน
/
4.16
5 ข้อ
4 ข้อ
X
4.00
3 ข้อ
4 ข้อ
/
5.00
3 ข้อ
4 ข้อ
/
5.00
#
#
#
#
#
#
ร้อยละ 100
121
124
ร้อยละ 97.58
X
4.88
4 ข้อ
5 ข้อ
/
5.00
3 ด้าน
3 ด้าน
/
5.00
ร้อยละ 2
0
60
ร้อยละ 0
X
0
ร้อยละ 50
76
60
ร้อยละ 126.67
/
5.00
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
ร้อยละ 90
29
42
69.05
3.45
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ
3.84
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6.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 97
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

3.60
2.49
3.32
พอใช้

4.00
4.50
3.50
3.50
4.50
3.00
5.00
4.00
4.00
4.22
ดี

3.96
0.60
5.00
3.00
4.10
4.43
3.56
ดี

4.00
4.06
3.50
1.88
4.75
3.00
4.70
4.00
4.00
4.43
3.83
ดี

6.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

3.32
3.32
3.32
พอใช้

4.25
4.43
4.11
4.00
4.22
ดี

4.15
3.94
4.10
4.16
0.60
3.56
ดี

4.15
4.03
4.36
3.99
1.96
3.83
ดี

ผลการประเมิน
< 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 พอใช้
3.51-4.50 ดี
4.51-5.00 ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน
< 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 พอใช้
3.51-4.50 ดี
4.51-5.00 ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ต้องปรับปรุง
ดี
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6.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองด้านการบริหารจัดการ

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.00
2.49
3.39
3.32
พอใช้

4.17
4.33
4.00
4.00
4.22
ดี

4.64
3.77
1.29
3.56
ดี

4.42
4.08
3.24
2.50
3.83
ดี

6.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
4.00
(2) ด้านวิชาการ
3.39
4.33
(3) ด้านการเงิน
4.00
(4) ด้านการบริหารจัดการ
4.67
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
3.60
4.50
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
4.00
(2) ด้านการวิจัย
2.49
3.50
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4.50
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
2.49
3.88
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
3.32
4.22
ผลการประเมิน
พอใช้
ดี

ผลการประเมิน
< 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 พอใช้
3.51-4.50 ดี
4.51-5.00 ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดี

ผลการประเมิน
< 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 พอใช้
3.51-4.50 ดี
4.51-5.00 ดีมาก

O

รวม

3.39
4.07
3.96

4.00
3.86
4.00
4.40
4.19

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.15
0.60
5.00
3.0
36.35
3.56
ดี

4.08
1.88
4.83
3.00
3.51
3.83
ดี

ดี
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดี
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6.6 จุดเด่น/จุดแข็งของคณะ 3-5 อันดับ
1. เป็นคณะที่เปิดใหม่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น และมีบุคลากรอาวุโสคอย
เป็นพี่เลี้ยงให้ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของคณะฯ
2. ผู้บริหารใช้การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ อย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน
3. คณะมีแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยใช้วิธี active learning พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย
6.7 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ
1. ควรส่งเสริม และวางแผนให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้ เร็วขึ้น เช่น ลดภาระงานสอน
เพื่อให้มีเวลาสร้างผลงานวิจัยที่จะนาไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรหาทางเพิ่มจานวนคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ผ่านการอบรมความรู้ทางด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ควรวางแผนให้ชัดเจนว่าแต่ละสาขาวิชามีความต้องการจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเท่าใด เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
6.8 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะได้เชิญวิทยากร
ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด ท าแผนของหน่ ว ยงานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ จากคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก มาเป็นผู้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทาแผนให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะ
2. ในการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 นอกจากจะมีการระดม
สมองของผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรในคณะฯ แล้ ว ยั ง มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ขอ ง
คณะกรรมการปีที่ผ่านมาร่วมปรับปรุงด้วย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ทุกหน่วยเพื่อนาไปขับเคลื่อนต่อ เช่น ถ่ายทอดลงสู่คณะกรรมการ
ดาเนินงานในแต่ละฝ่าย เพื่อผลักดันให้ดาเนินกิจกรรมนั้นๆ
องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี การด าเนิ น งานบริ ห ารหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ อย่ า ง
ครบถ้วน และมีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
2. มีการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการอัตรากาลัง
ของอาจารย์และความต้องการของสายสนับสนุน ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า
3. มีส วัส ดิการด้านสุ ขภาพที่เพียงพอ มีความผู กพันกับองค์กรและการสร้างขวัญและกาลั งใจให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
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4. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ภายนอก
5. ผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ มีค วามมุ่งมั่ นและมีก ารด าเนิ นงานเพื่ อเสริมสร้างคุณธรรมจริย ธรรม
นักศึกษาของคณะอย่างหลากหลายวิธี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยทาแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอก
ข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประทาทาผลงานทางวิชาการ เพื่อตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและเพิ่ม
จานวนขึ้น
3. ควรกากับติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ ควรตรวจสอบความครบถ้ว นสมบูรณ์ของ
มคอ.3 ทุกรายวิชา และติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาในหลักสูตรดาเนินการปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอนจากผลประเมินรายวิชา (มคอ.5)
4. ควรมีก ารสร้ างเครื อข่ ายเพื่ อพัฒ นาคุณลั กษณะของนักศึก ษาระหว่า งคณะเทคนิ คการแพทย์
หรือสหเวชศาสตร์ต่างสถาบัน
5. ควรติดตามประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายตามด้านที่กาหนดไว้ทั้งระยะสั้นและเมื่อสาเร็จการศึกษา
6. ควรสรรหาอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
7. สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
8. ควรจัดทาระบบลาดับการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้
จากการไปประชุม อบรม หรือจากการพัฒนาด้วยวิธีอื่นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการติดตามผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านมีนักศึกษาเข้าพบไม่ถึง
ร้อยละ 20 และเพื่อเป็นมาตรการเสริม คณะอาจพิจารณายกย่องชมเชยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา
อย่างดีในโอกาสที่เหมาะสม เช่น วันไหว้ครู
2. ควรปรับปรุงรายการประเมินโดยนักศึกษาบางรายการที่ระดับคะแนนประเมินต่ากว่า 3.51
3. ควรจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้ ศิษย์เก่าให้ หลากหลายขึ้น เช่น
การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม เพื่อสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE)
4. ควรบรรจุกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ในโครงการที่ทา
เป็นประจาทุกปี เช่น วันปฐมนิเทศ
5. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน (กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพในมหาวิทยาลัย) และระหว่างสถาบัน (ในกลุ่มคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยกัน) และจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น
ควรสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพในกิจกรรมกีฬาสหเวชสัมพันธ์
6. ควรจั ดให้ มีการประเมิน ความส าเร็จของแผนการจัด กิจกรรมพัฒ นานักศึ กษา และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่อไป
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7. นักศึกษาส่วนหนึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา คณะอาจพิจารณาระดมทุน
จากภาคเอกชนที่มีนโยบาย CSR (corporate social responsibility) และผู้ประสงค์บริจาคเพื่อการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะกาหนด Theme วิจัยมุ่งเน้นด้านการวินิจฉัยโรค (diagnostic test) ตามสาขาวิชาที่เปิด
สอนทั้ง microbiology, microscopy, immunology, chemistry, blood transfusion
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรใช้แหล่งทุนภายในเป็น seed money ในการทาวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (ปี 2556 ไม่มี
อาจารย์ได้รับทุนวิจัยภายใน)
2. ควรพิจารณาปรับปรุงประเด็นสิ่งสนับสนุนการวิจัย ที่ยังมีผลการประเมินต่ากว่า 3.51 ได้แก่
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (3.39 คะแนน), ระบบสนับสนุนการวิจัย (3.48 คะแนน), ห้องสมุด
หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทาวิจัย (3.46 คะแนน)
3. ควรจัดให้มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์นาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
(โดยผู้ลงนามรับรองต้องเป็นหัวหน้าองค์กร และไม่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยนั้นๆ) (สมศ. 6 ได้ 0 คะแนน)
5. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ในปี 2556 มีผลงาน
ระดับนานาชาติจานวน 1 ชิ้นต่ออาจารย์ 13 คน)
6. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานในรูป review article หนังสือ ตารา ทั้งตาราประกอบการ
เรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ (สมศ. 7 ได้ 0 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ธรรมชาติของศาสตร์เทคนิคการแพทย์เอื้อต่อการบริการวิชาการแบบต่อเนื่อง เช่น ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์
2. โครงการบริการวิชาการชุมชนปากรอ มีศักยภาพในการขยายผลให้เกิดผลกระทบที่สูงขึ้นได้และ
เกิดความยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ในเชิงรุก เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยเลี้ยง
ตัวเองได้ และเป็นแหล่งรายได้ของคณะในอนาคต
2. การสารวจความต้องการของชุมชนปากรอ เดิมมีการดาเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ในอนาคต คณะควรดาเนินการเป็นการเฉพาะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงจุดตามลักษณะเฉพาะของ
วิชาชีพ
3. ชุมชนปากรอเป็นชุมชนมุสลิม คณะอาจพิจารณาจัดกิจกรรมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมผนวก
เข้าไว้ด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศด้านพหุวัฒนธรรมในชุมชน ผู้นาชุมชน และในหมู่บุคลากร/นักศึกษา
4. ควรพัฒนาความรู้ที่ได้จ ากการให้บริการทางวิชาการที่ชุมชนปากรอ ชุมชนคอหงส์ ประมวล
ความรู้และประสบการณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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องค์ประกอบที่ 6
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะมีข้อจากัดด้านอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ระหว่างรออาคารสร้างใหม่ จึงอาจต้องจัดสรรพื้นที่
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
2. ควรจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
3. คะแนนประเมิ น ด้ า น “สถานที่พั กผ่ อ นหย่อ นใจและภูมิ ทั ศน์ โ ดยรอบคณะอย่ างเหมาะสม”
ได้ 3.23 (ต่ากว่า 3.51) คณะจึงควรปรับปรุงหรือหาบริเวณพักผ่อนจากพื้นที่โดยรอบเป็นการทดแทน
องค์ประกอบที่ 7
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในระดับมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรวิเคราะห์ ร ะบบสารสนเทศในปัจจุบันที่ตอบสนองความต้องการของคณะในทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์
องค์ประกอบที่ 8
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 5 ปี ที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรรการใช้เงินรายได้ของคณะ
องค์ประกอบที่ 9
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ปัจจุบันมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ประเมินเพียง 1 คน คณะจึงควรส่งเสริมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพทั้ง สกอ. และ สมศ.
2. ข้อสังเกต เอกสารอ้างอิงของบางตัวบ่งชี้ (ใน CHE QA online) ยังไม่ตรงตามเกณฑ์
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6.9 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินเฉลี่ยด้าน process
และ output อยู่ในระดับดี ส่วนด้าน input อยู่ในระดับพอใช้ โดยผลสรุปแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก มี 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 5 และ 7
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี มี 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 8 และ 9
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ มี 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 3 และ 6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มี 1 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 4
6.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลประเมิ น เฉลี่ ย รวมทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ข องทุ ก มาตรฐาน อยู่ ใ นระดั บ ดี โดยผลการประเมิ น เฉลี่ ย ด้ า น
process และ output อยู่ในระดับดี ส่วนด้าน input อยู่ในระดับพอใช้ โดยผลสรุปแต่มาตรฐานเป็นดังนี้
มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมี 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐานที่ 2ข
มาตรฐานที่ต้องปรับปรุงมี 1 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 3
6.11 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ด้านกระบวนการภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ด้านการเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
6.12 ข้อสรุปตามมุมมองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลประเมินเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินเฉลี่ยด้าน process และ output
อยู่ในระดับดี ส่วนด้าน input อยู่ในระดับพอใช้
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับดี
มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี แบ่งออกเป็น
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้
ด้านการวิจัย อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
7. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีระบบ Share ความรู้ใน folder MT Knowledgement และมีกิจกรรม Morning Brief
8. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเยี่ยมชมสถานที่
1. ควรพิจารณาแก้ไขประเด็นเร่งด่วนที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากร ได้แก่ หนู และแมลง
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร
3. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของบุคลากรในองค์กร
4. คณะมีข้อจากัดด้านอาคารสถานที่
5. นักศึกษาส่วนหนึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
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9. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจเยี่ยมชมภาควิชา
1. คณะมีข้อจากัดด้านอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ระหว่างรออาคารสร้างใหม่ จึงอาจต้องจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
10. ตารางแสดงผลการ Commit KPIs
คณะ/ภาควิชา

คณะเทคนิคการแพทย์

จานวน KPIs
ที่ Commit

จานวน KPIs
ที่ผ่าน

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนผลการ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

44

31

70.45

3.84
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11. แบบฟอร์มคานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กรณีที่ 1 ไม่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีที่ 2 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
กรณีที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มวี ุฒิปริญญาเอก
กรณีที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
กรณีที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
กรณีที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้
1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

7

4

4.00

6

5

5.00

อาจารย์ป.เอก
อาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละปีปัจจุบัน
ร้อยละปีกอ่ นหน้า

8
14

57.14

9.52

5.00
5.00

ผศ.+รศ.+ศ.
อาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละปีปัจจุบัน
ร้อยละปีกอ่ นหน้า

3
14

21.43

1.79

1.79
1.79

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1 1 1 1
จานวนบัณฑิตที่ได้
งานทาฯ
จานวนบัณฑิตที่
ตอบฯ

31

91.18

4.45

1 1
1 1
1 1
1

6
6
6
5

4
4
4
5

4.00
4.00
4.00
5.00

4

4

4.00

ผลการประเมิน
4.00
ดี
4.06
ดี

4.56

34
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

๔. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.125
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
ผู้สาเร็จการศึกษา
ป.โท
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.125
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
ผู้สาเร็จการศึกษา
ป.เอก
ถ่วงน้าหนักของ
อาจารย์
อาจารย์-ตรี
อาจารย์-โท
อาจารย์-เอก
ผศ.-ตรี
ผศ.-โท
ผศ.-เอก
รศ.-ตรี

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก
3.9

57
5
6

10
30

1
1

3
6

ผลการ
ดาเนินงาน
3.9

4.07

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้
3.9
3.9

3.39

ผลการประเมิน

3.39
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร
รศ.-โท
รศ.-เอก
ศ.-ตรี
ศ.-โท
ศ.-เอก
อาจารย์ทั้งหมด

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก
1

ผลการ
ดาเนินงาน

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้

ผลการประเมิน

8

14

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท

จานวนเงิน
สนับสนุน
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท
จานวนเงิน
สนับสนุน
อาจารย์และ
นักวิจยั ที่ปฏิบัติงาน
จริง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท
จานวนเงิน
สนับสนุน
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

2.49

323,333.
33

24,871.79

1 1 1 1 1 1
1 1 1

6
3

4
3

4.00
3.00

1 1 1 1 1 1 1
1
1
1

7
3

4
3

4.00
3.00
2.49

3.50
พอใช้
1.88
ต้องปรับปรุง

2.49

13
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
๕. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 20

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 10

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.125
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.125
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.125
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก

1

1
14

ผลการ
ดาเนินงาน

7.14

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้
1.79
1.79

1.79

ผลการประเมิน

1.79

1
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
๖. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

๙. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร
จานวนงานวิจัย/
สร้างสรรค์
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด
ถ่วงน้าหนัก
ผลงานฯ
ค่าน้าหนัก 0.25
ค่าน้าหนัก 0.50
ค่าน้าหนัก 0.75
ค่าน้าหนัก 1.00
อาจารย์และ
นักวิจยั ทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนและการ
วิจัย
โครงการ/กิจกรรม
ที่สภาอนุมัติ

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก
0

ผลการ
ดาเนินงาน
0

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้
0
0

ผลการประเมิน

14
0

0

0

0

14

4

100

1 1 1 1 1
1 1 1 1

5
4

5
4

5.00
4.00
5.00

1 1 1 1 1

5

5

5.00

1 1 1
1 1 1
1 1 1

3
3
3

3
3
3

3.00
3.00
3.00

1 1 1 1 1 1 1

7

5

5.00

16.67

4.75
ดีมาก

4

3.00
พอใช้
4.70
ดีมาก
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
(ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม)
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม)
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (มหาวิทยาลัยวิจยั )
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ)
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน(การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)
คะแนน

1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

คะแนนประเมิน
คณะกรรมการ
ประจาคณะ
คะแนนประเมิน
คณบดี

3.63

3.63

3.63

4.57

4.57

4.57
1 1 1 1 1

1 1 1 1
4.06

4.16

4.16

1 1 1 1

6

4

4.00

8

4

4.00
4.06

4.06

1 1 1 1
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการประเมิน

4.57
1

ค่าเฉลี่ยคะแนนตัว
บ่งชี้ของ สกอ.

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
ข้อที่
(ระดับ)
6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้
5
5
5.00
5
5
5.00
1
6
5
5.00
3.63

4

4

4.16

4.00

4.00
ดี

3.75
ดี
4.43
ดี

4.16
1 1 1 1

4

4

4.00

1 1 1 1

4

5

5.00

1 1 1 1

4

5

5.00
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รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้

ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
(รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม)
ค่าเฉลี่ยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ของ สมศ.

3.83
ดี
2.92
พอใช้
3.56
ดี
4.88

ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ อง สมศ.
องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร. (มิติที่ 1 มิติดา้ น
ประสิทธิผล)
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา
3 ดี (3D)”
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชีต้ ามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
10.1 จานวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
นักศึกษาต่างชาติทจี่ ัดในประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมี
โครงการร่วม) (PI16.3)
10.2 ระดับความสาเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (PI12.1)

10.3 สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (KPI15)

ผลการประเมิน

นศ.สอบผ่าน

121

นศ.เข้าสอบ

124

97.58

4.88

ดีมาก
5.00
1 1 1 1 1

จานวนด้าน
นักศึกษา ม.อ.ไป
ต่างประเทศหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาที่มา
รายงานตัว
นักศึกษาที่กาหนด
ไว้ในแผน
จานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวนนักศึกษา

3

3

5

5

5

5.00
5.00

0

0

0

0.00

230
76

126.67

9.05

5.00

ดีมาก
2.82
พอใช้

60
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รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียด
ตัวหาร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด

เชิงปริมาณ
ข้อมูล
ข้อมูล
ถ่วง
พื้นฐาน
น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
(ระบุเลข 1 ในข้อที่มีการดาเนินงาน)

คิด
คะแนน
จานวน
คะแนน
เทียบ
คะแนน
ข้อที่
(ระดับ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เกณฑ์
ทาได้

ผลการประเมิน

10.4 สัดส่วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ (KPI16)
สาหรับคณะที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ
ระดับป.ตรี
หลักสูตรระดับป.
ตรีทั้งหมด
สาหรับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด
10.5 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (PI16.1)
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ
อาจารย์ทั้งหมด
10.6 จานวน Visiting Professor (PI16.2)
Visiting Professor
10.7 จานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ (PI16.4)
โครงการวิจัยที่ทา
ร่วมกับต่างประเทศ
อาจารย์และ
นักวิจยั ที่ปฏิบัติงาน
จริง
10.8 ร้อยละของการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก
บัณฑิตที่สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
ครั้งแรก
บัณฑิตทั้งหมดที่สาเร็จ
การศึกษาในปีนั้น

ค่าเฉลี่ย 11 องค์ประกอบ (ไม่คิด องค์ประกอบที่ 9: สมศ.๑๕,
องค์ประกอบที่ 98 และองค์ประกอบที่ 99)

29

69.05

3.45

3.45

42
3.76
ดี
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