รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

วันที่14 สิงหาคม 2558
ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คํานํา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดตรวจเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สา ขา วิ ช าเ ทค นิ ค กา รแ พท ย (ห ลั ก สู ต รป รั บ ปรุ ง พ. ศ. 2 55 6) ค ณะ สห เว ชศ าส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 อันเปนการ
ประเมินผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558 โดยในการนี้
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั กสู ต รได ใ ช การสัง เกต การตรวจเอกสาร การ
สัมภาษณ เพื่อประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ พรอมทั้งได
แสดงจุดเดน และโอกาสในการพัฒนาในแตละองคประกอบดวย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอบคุณอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้ง
ผูใหสัมภาษณทุกทานที่ใหการตอนรับและใหความรวมมืออยางดียิ่งจนทําใหการประเมินคุณภาพ
ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทุกฝายในการ
นําผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทค
นิการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตอไป

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

..........................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย)
ประธานกรรมการ

..........................................................
(อาจารย ดร.จันทิมา พฤกษากร)
กรรมการ

..........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ อุนแพทย)
กรรมการ

..........................................................
(อาจารย ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน)
เลขานุการ

..........................................................
(นางกันยารัตน อินแผลง)
ผูชวยเลขานุการ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2556)
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2557
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ หอง 963 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.บทสรุปผูบริหาร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย คณะสหเวชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2557 ได ม าตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.02 คะแนน) ตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (14 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่
1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมี
จํานวน 1 องคประกอบอยูในระดับคุณภาพดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบอยูใน
ระดั บคุ ณ ภาพปานกลาง (องค ประกอบที่ 3, 4, และ 5) และมีจํ า นวน 1 องค ประกอบอยู ใ นระดั บ
คุณภาพนอย (องคประกอบที่ 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
องคประกอบ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

4.61
2.33
3.00
3.00
2.00
3.02

ระดับคุณภาพ
0.01-2.00 นอย
2.01-3.00 ปานกลาง
3.01-4.00 ดี
4.01-5.00 ดีมาก
ผาน
คุณภาพดีมาก
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพนอย
คุณภาพดี

หมายเหตุ

(2 ตัวบงชี้)
(3 ตัวบงชี้)
(3 ตัวบงชี้)
(4 ตัวบงชี้)
(1 ตัวบงชี้)
(13 ตัวบงชี้)

สารบัญ
1. บทสรุปผูบริหาร
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
3. บทนํา
3.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
3.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ
3.3 ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
4. วิธีการประเมินคุณภาพ
4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ
4.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยีย่ ม
4.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
4.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
4.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
5. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้
5.1 สรุปผลการประเมิน
5.1.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
5.2 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
ภาคผนวก
กําหนดการ
บันทึกการสัมภาษณ
- สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- สัมภาษณอาจารยผูสอน
- สัมภาษณนักศึกษา
รูปภาพในวันตรวจประเมินคุณภาพ

หนา
1
2
3
3
4-5
6
6
6
7
7
8-11
12
13-14
15-16
17
18
19-20
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3 บทนํา
3.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
1. เพื่อใหคณะไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อติดตามผลการแกไขปรับปรุง
การดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2556 (ถามี)
2. เพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
3.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ
3.2.1 กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบงชี้กระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (peer review) และ
ไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินไดใชในการพิจารณา
2) ตัวบงชี้ผลลัพธ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (peer review) และได
กําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินไดใชในการพิจารณา
3) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูป รอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ โดยที่แตละตัว
บงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
3.2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี้
0.01 – 2.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพนอย
2.00 – 3.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพดี
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4.01 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานมีคุณภาพดีมาก
ผลการประเมินจะเปนผลคะแนนขององคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6
หมายเหตุ : หากผลการประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 ไมผาน ถือ
วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และคะแนนของหลักสูตรนั้นเปนศูนย
3.3 ข อ มู ล พื้ น ฐานของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
ภาควิ ช าเทคนิ ค การแพทย จั ด ตั้ ง ขึ้ น พร อ มกั บ การจั ด ตั้ ง คณะสหเวชศาสตร โดย
ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหบรรจุโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทยไวในแผนพัฒนาระยะ ที่ 7
(พ.ศ.2535 – 2539) ซึ่งตอมาไดขอเปลี่ยนชื่อเปนคณะสหเวชศาสตร เนื่องจากเปนคณะที่สามารถจะ
รองรับการเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาอื่น ๆ ในอนาคตไดอีกหลายสาขา โดยคณะสหเวชศาสตรได
กอตั้งอยางเปนทางการในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2539
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เริ่มรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2539
โดยหลักสูตรนี้มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2542, ครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2547
และครั้งที่ 3 เมื่อป พ.ศ. 2552 และครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน (หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2556)
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานการแพทย โดยสามารถุทําการตรวจวินจิ ฉัยทางหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากลและเณฑมาตรฐานทางดานวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบ เปนผูนําสังคม สามารถนําความรูไปใชประโยชนแกชุมชน
สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ
ความสําคัญ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย เปนวิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพื่อใหไดสิ่งตัวอยางทางการแพทย และ
การดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัย และการ
รายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณโรค และการปองกันโรคหรือ
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เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ ตามคํานิยามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย
พ.ศ. 2547 ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ในวิชาชีพ
เปนอยางดีและสามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อใหนัก
เทคนิคการแพทยสามารถปฏิบัติงานทั้งในดานสงเสริม ปองกัน วินิจฉัยโรค และ พื้นฟูสุขภาพ เพื่อ
นําไปใชแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน ในระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีความสามารถทําการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย เพื่อการวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรคในระดับประเทศ
และระดับสากล
2. มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรสุขภาพ
3. มีความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการอุปกรณและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรการแพทย โดย
สามารถประยุกตใชในงานตรวจวินิจฉัยและงานวิจัยได
4. มีความรูทางวิชาการขั้นสูง เพื่อรองรับการปฏิบัติการตรวจวิเคราะหที่ทันสมัยในงานเฉพาะ
ดาน
5 มีความรูพื้นฐานที่จะสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
รายนามอาจารยประจําหลักสูตร
มคอ. 2
1. อ. ดร. ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน

ปจจุบัน*
1. อาจารย ดร. สวาง เพชรวิเศษ

2. อ. ดร. กัญญาณัฐ เปมงาม

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดาวดี คงขํา

3. อ. ณัฐมน นิยมเดชา

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอนก ภูทอง

4. อ. ดร. ฌลณต เกษตร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรกุล อาภรณสุวรรณ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรกุล อาภรณสุวรรณ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงเนตร พิพัฒนสถิตพงศ

6. ผูชวยศาสตราจารย. ดร. พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

6. อาจารย ปราโมทย ศรีวาณิชรักษ

*อนุมัตโิ ดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
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4. วิธีการประเมินคุณภาพ
4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ
4.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝายเลขานุการ จัดทําตารางตรวจเยี่ยมเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหหลักสูตรทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ทราบล ว งหน า เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค
การแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพตองการสัมภาษณหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถ
เตรียมการอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องตน ไดแก รายงานการประเมินตนเอง
หลักสูตรทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2557
3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใน
การประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหรายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน
4) แบงหนาที่ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
รายละเอียด (ถามี)
5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อใหเขาใจ
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
4.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังนี้
1) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน
2) การประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและรับ
ฟงผลการดําเนินงานที่สําคัญ
3) การสัมภาษณผูมสี วนเกี่ยวของ ไดแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผสู อน ,
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษา
4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดเดน และ
โอกาสในการพัฒนาในแตละองคประกอบ
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก
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4.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตออาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากรของ
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อรับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน
2) ฝายเลขานุการจัดทํา รางรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส งใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพพิจารณา
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหฝายวิชาการ
4.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2557 กับเอกสารหลักฐานที่หนวยงาน อางอิงไว
โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้
- ขอมูลตรงกับชวงเวลาที่ประเมิน (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
- ขอมูลครบถวนตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง
2) ตรวจเยีย่ มสภาพจริง และสัมภาษณผมู ีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร,
อาจารยผสู อน ,อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ, นักศึกษา เปนตน เพื่อสอบถามการดําเนินการจริงและ
พิจารณาความสอดคลองของขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ และรายงานการประเมินตนเอง
5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้
ดังนี้
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ผานเกณฑ/ไมผา นเกณฑ ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ
1.การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
ผาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
1.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
2.คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
11.การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่
ผาน
กําหนด
12.การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ผาน
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผาน/ไมผาน
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
ผาน
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.บัณฑิต
4.37
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
4.86
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
4.61
3.1 การรับนักศึกษา
3.นักศึกษา
2
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องคประกอบ

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3
4. อาจารย

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4
5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน

ตัวบงชี้
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกองคประกอบ

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผานเกณฑ/ไมผา นเกณฑ
2
3
2.33
2
5
2
3.00
3
2
2
5
3.00
2
2
3.02

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ
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5. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
5.1 สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินคุณภาพภายใน ....6.... องคประกอบ ....14... ตัวบงชี้ พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพดี 3.02 (คะแนน) โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
อธิบายสรุปผลประเมินโดยนําเสนอ ผลการประเมินในภาพรวม และรายองคประกอบ
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ป.2
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ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้ องทุกองคประกอบ
ผลการประเมินอยูในระดับ

คะแนนการประเมินตัวบงชีท้ ั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คะแนน
ผาน
9.23
7.00
9.00
12.00
2.00
39.23

จํานวนตัว
ปจจัยนําเขา
บงชี้
2
3
3
4
1
13

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

2.33
3.00
3.00
2.71

2.00
3.00
2.00
2.75

4.61
3.00
4.61

4.61
2.33
3.00
3.00
2.00
3.02

คุณภาพปาน
กลาง

คุณภาพปาน
กลาง

คุณภาพดี
มาก

คุณภาพดี

ผาน
คุณภาพดีมาก
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพนอย
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5.2 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีแผนรองรับหากอาจารยประจําหลักสูตรตองลาหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่เกินกวา 3 เดือน เนื่องจาก
ขั้นตอนการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจนถึง สกอ.ใชเวลานาน
2.ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางเหมาะสม
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
1. บัณฑิตมีคุณภาพดีเยี่ยม เมื่อจบการศึกษาแลวมีงานทําเปนสัดสวนทีส่ ูงมาก
โอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน
1. มีระบบการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาที่ดี อาจารยเปนกันเอง
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดและควรเนนการ
เตรียมความพรอมดานวิชาการสําหรับนักศึกษาปที่ 1 และ ทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3
2. ควรเพิ่มชองทางการรองเรียนและใหขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร
องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติสงู และมีผลงานทางวิชาการจํานวนมาก
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูง
โอกาสในการพัฒนา
1.ควรสนับสนุนใหอาจารยจดั การเรียนการสอนและกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
2. ควรแยกผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตรออกจากอาจารย
ผูสอนเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนและมีแนวทางในการปรับปรุง
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผูเรียน
จุดเดน

16

1. มีการนํากรณีศึกษามาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองและสงเสริมนักศึกษาใหมีมนุษยสัมพันธในการทํางานเปนทีม
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและทวนสอบผลการเรียนรู
ดานตางๆตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
1.เครื่องมือทีใ่ ชในหองปฏิบัตกิ ารบางอยางมีจํานวนไมเพียงพอ เชน waterbath, spectrophotometer
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ภาคผนวก
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2557
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ หอง 963 ชั้น 9 อาคารปยชาติ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
...........................................
08.30 – 09.30 น.

11.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการประเมิน และการแบง
หนาที่รวมทั้งการวิเคราะห SAR เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย กําหนดคําถามเบื้องตน
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย คณะสหเวชศาสตร
- ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯ แนะนํ า คณะกรรมการฯ และชี้ แ จง
วัตถุป ระสงค หลัก การ แนวทาง และวิ ธีการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายในระดั บ
หลักสูตร
- อาจารยประจําหลักสูตร สรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2557 (ภาพรวม
จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป)
สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

1. สัมภาษณอาจารยผสู อน
2. สัมภาษณนักศึกษา
เยี่ยมชมหนวยงาน หองเรียน/หองปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน
-ป1–ป2
- จุดเดน โอกาสในการพัฒนา
- คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา

09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.

14.00 – 14.30 น.
14.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 9.15 น. และชวงบายเวลา15.00 น.
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บันทึกการสัมภาษณ
สัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีความทุมเทและตั้งใจในการทํางานอยางเต็มที่
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
สัมภาษณอาจารย
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
1. มีงานวิจัยตีพิมพที่เปนที่ยอมรับ
2. มีแผนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. มีเงินสนับสนุนในการอบรมวิชาการเพียงพอ
4. สามารถขอทุนไดดวยตัวเอง
5. มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนสําหรับวิชาเฉพาะคอนขางจํากัด
3. สนับสนุนและฟนฟูความรูและทักษะทางวิชาชีพใหกลับอาจารยโดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัตการและเทคโนโลยี
สมัยใหมที่กาวหนา
4. ควรฟนฟูความรูพ ื้นฐานใหแกอาจารยโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
5. ขาดแคลนอุปกรณในการทําวิจัยที่เหมาะสมทําใหการทําวิจัยไมสามารถเดินหนาไปได
สัมภาษณนักศึกษา
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
1. อาจารยเปนกันเอง
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการใหบริการประชาชน ไดแก วันมหิดล การตรวจธาลัสซีเมีย
3. นักศึกษามีคุณภาพ
4. มีระบบ wi-fi ฐานขอมูลและหนังสือเพียงพอ
5. ฐานขอมูลและหนังสือเพียงพอ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบชองทางการรองเรียน
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2. หองเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการไมเพียงพอ
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไ มเพียงพอ เครื่องมือบางอยางขาดแคลน เชน waterbath, spectrophotometer
4. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไมเพียงพอ และ ถูกตัดงบประมาณไมทราบลวงหนา
5. อยากใหมีปา ยของภาควิชาฯติดหนาภาควิชาฯ
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รูปภาพในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

