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รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2553

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554

ณ หองประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
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รายงานการประเมินคุณภาพระดับภาควิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2553
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554
ณ หองประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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2. บทนํา
2.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชาเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา
2553 ตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ
2. เพือ่ ใหภาควิชาเทคนิคการแพทย นําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน
2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ
2.2.1 กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนน
เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยู
ในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ
หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะได
คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ
คารอยละหรือคาเฉลีย่ ทีไ่ ดจากการดําเนินการ
คะแนนทีได =
X5
คารอยละหรือคาเฉลีย่ ทีก่ าํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ
2.2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2.3.1 ประวัติความเปนมาของภาควิชาเทคนิคการแพทย
ภาควิชาเทคนิคการแพทยจัดตั้งขึ้นพรอมกับการจัดตัง้ คณะสหเวชศาสตร โดยทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให
บรรจุโครงการจัดตัง้ คณะเทคนิคการแพทยไวในแผนพัฒนาระยะ ที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) ซึง่ ตอมาไดขอเปลีย่ นชือ่ เปน
คณะสหเวชศาสตร เนือ่ งจากเปนคณะทีส่ ามารถจะรองรับการเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาอืน่ ๆ ในอนาคตไดอีกหลาย
สาขา โดยคณะสหเวชศาสตรไดกอตั้งอยางเปนทางการในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2539
ปจจุบัน ภาควิชาเทคนิคการแพทยทําหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เริม่ รับนักศึกษารุน แรกในปการศึกษา 2539 โดยหลักสูตร
นีม้ กี ารปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ ครั้งที่ 1 เมือ่ ป พ.ศ. 2542, ครั้งที่ 2 เมือ่ ป พ.ศ. 2547 และครัง้ ที่ 3 เมื่อป
พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ
2552)
2) หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต เริ่มรับนักศึกษารุน แรกในปการศึกษา 2551
1. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของภาควิชาเทคนิคการแพทย
วิสัยทัศน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ยึดวิสยั ทัศนตามคณะสหเวชศาสาตร คือ คณะสหเวชศาสตร เปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนําที่มชี ื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
ภาควิ ชาเทคนิ คการแพทย ยึด พัน ธกิ จตามคณะสหเวชศาสตร คือ ผลิต บัณ ฑิต และสรา งสรรคง านวิจั ยที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน ใหบริการวิชาการ เพือ่ ประโยชนตอ การพัฒนาประเทศ และสงเสริมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค
ภาควิชาเทคนิคการแพทยยึดแนวทางวัตถุประสงคของคณะสหเวชศาสตร คือ
1) มุงสรางบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา
1.1. มีความรูและความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อีกทั้งเปนผูที่มีความสามารถในการ
ปองกัน ตรวจวินิจฉัยโรค และสงเสริมสุขภาพ
1.2. มีจิตใจเปยมดวยคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพอันเปนประโยชนตอประชาชนและเปนผูที่มีจิตใจ
พรอมที่จะบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน
1.3 มีความใฝรูและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวิเคราะห วิจัย และประมวลองคความรูเพื่อนํามา
แกไขปญหาไดอยางถูกตอง สามารถดํารงตนอยูในสังคมได

7
1.4 มีความรูดานภาษาตางประเทศ และสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในวิชาชีพ
1.5 เปนผูที่เห็นความสําคัญและดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
2) สรางผลงานทางวิชาการเพือ่ เผยแพรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3) ใหบริการทางดานวิชาการ
4) สงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย
5) บริการสังคมเชิงการพัฒนาสุขภาพ
6) สรางเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยทีส่ อดประสานกับวิชาชีพทางสหเวชศาสตร
2. โครงสรางหนวยงาน
โครงสรางการบริหาร ภาควิชาเทคนิคการแพทย
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผูบ ริหารภาควิชาเทคนิคการแพทย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
อ.ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน
อ.ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน
รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
รศ.พอ.ถวัลย ฤกษงาม
อ.ดร.ไขมุกด ชางศรี
ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
25 มิ.ย. 2540 – 4 ม.ค. 2541
5 ม.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2542
1 พ.ค. 2541 – 4 ต.ค. 2542
5 ต.ค. 2542 – 4 ต.ค. 2545
5 ต.ค. 2545 – 4 ต.ค. 2548
4 ต.ค. 2548 – 4 ต.ค. 2551
5 ม.ค. 2552 – ปจจุบัน

3. ภารกิจการสอน การทํางาน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย แบงงานออกเปน 5 ดาน คือ
1) ดานการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาแผนการสอน
- พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน
-

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล

- จัดเตรียมอุปกรณ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อการสอน
- ติดตามประเมินผล
2) ดานวิจัย
-

การจัดหาเครื่องมือและวัสดุสําหรับงานวิจัย

-

การสนับสนุนพัฒนาอาจารย ดานวิจยั

3) งานบริการวิชาการ
-

ดานวิชาการ

-

วิทยากรและอาจารยพเิ ศษ

-

สถาบันหลัก CMTE ของสภาเทคนิคการแพทย

-

กรรมการวิชาการตาง ๆ

-

ดานการบริการ

-

การบริการทางหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

-

บริการการตรวจพิเศษทางเทคนิคการแพทย

หมายเหตุ
รักษาการหัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
รักษาการหัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
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4) ดานบริหาร
- การบริหารจัดการ
- การเงิน และงบประมาณ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การติดตามประเมินผล
5) การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- งานประเพณีตา ง ๆ
- กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมไทย
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคนิคการแพทย
บุคลากร
บุคลากรของภาควิชาเทคนิคการแพทย ประกอบดวยฝายวิชาการ และฝายสนับสนุน ดังแสดง
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของภาควิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2553
จํานวน (คน)
รอยละ
1. บุคลากรสายวิชาการ
- ขาราชการสาย ก
18
42.85
- พนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก
14
33.33
- ผูเชี่ยวชาญ
1
2.38
รวม
33
78.57
2. บุคลากรสายสนับสนุน
- ขาราชการ สาย ค
1
2.38
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ข
4
9.52
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ค
1
2.38
- ลูกจางชั่วคราว สาย ข
- ลูกจางชั่วคราว(งบพิเศษ) สาย ค
3
7.14
รวม
9
21.43
รวมทั้งสิน้
42
100
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ตารางที่ 1.3 แสดงรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยประจํา) ของภาควิชาเทคนิคการแพทย
ปการศึกษา 2553
ที่
ชื่อ-สกุล
1 พลตรีหญิง ดร. ออยทิพย ณ ถลาง

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

2

พันเอกถวัลย ฤกษงาม

รองศาสตราจารย

3

ดร.กษมา สุภนรานนท

รองศาสตราจารย

4

ดร.กําพล รุจวิ ชิ ชญ

รองศาสตราจารย

5

ดร.วรดา สโมสรสุข

ผูชวยศาสตราจารย

6

ดร.เสกสรรค สโมสรสุข

ผูชวยศาสตราจารย

7

ดร.สุดาวดี คงขํา

ผูชวยศาสตราจารย

8

ดร.ธีรกุล อาภรณสวุ รรณ

ผูชวยศาสตราจารย

9

ดร.พิไลวรรณ ศิรพิ ฤกษพงษ

ผูชวยศาสตราจารย

10 ฐิตมิ นรัตน ดวงจันทรดา

ผูชวยศาสตราจารย

11 ผุสดี โตบันลือภพ

ผูชวยศาสตราจารย

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D.(Medical Science)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย)
Ph.D.(Environmental Biology)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Veterinary Science)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน
ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)เกียรตินิยมอันดับ 2
Ph.D.(Biochemistry and Molecular
Genetics)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม.(เทคโนโลยีชวี ภาพ)
Ph.D.(Biochemistry)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(ชีวเคมี)

11
12 มาลินี พงศเสวี

ผูชวยศาสตราจารย

13 สมชาติ แตรตุลาการ

ผูชวยศาสตราจารย

14 ดวงเนตร พิพัฒนสถิตพงศ *

ผูชวยศาสตราจารย

15 ดร.ไขมุกด ชางศรี

อาจารย

16 ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน

อาจารย

17 ดร.กัญญาณัฐ เปยมงาม

อาจารย

18 ดร.จรีภรณ เอกวัฒนชยั

อาจารย

19 ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย

20 ดร.วิมลพักตร ศรีไวย

อาจารย

21 ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน

อาจารย

22 ดร.เอนก ภูท อง

อาจารย

23 สมศักดิ์ ฟองสุภา *

อาจารย

24 ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

อาจารย

วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการแพทย)
ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(อุปกรณชวี การแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(เทคนิคการแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(อณูพันธุศาสตรและพันธุศวกรรมศาสตร)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Molecular Biosciences)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
M.S. (Clinical Laboratory Science)
Ph.D.(Physiology)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Medical Science in infectious
diseases)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
Ph.D.(Biomedical Sciences)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(เทคนิคการแพทย)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Immunology)

12
25 ปราโมทย ศรีวาณิชรักษ

อาจารย

26 ดร.อุมาพร รุงสุริยะวิบูลย

อาจารย

27 นริสา เกงตรง บดีรฐั **

อาจารย

28 สวาง เพชรวิเศษ **

อาจารย

29 ศรีนวล สมรูป

อาจารย

30 อรฤดี ขันติสิทธิพร

อาจารย

31 ดร.สุวรรณา เชาวนรตั นกวี

อาจารย

32 เอกชล มุกดา

อาจารย

33 ดร. ฌลณต เกษตร

อาจารย

วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน)
Doktoratsstudium der med.
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(ชีวเวชศาสตร)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(ชีวเวชศาสตร)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
Ph.D.(Biomedical Sciences)

* หมายถึง ลาศึกษาตอภายในประเทศ (ขาราชการสาย ก 1 ทาน และพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก 1 ทาน)
** หมายถึง ลาศึกษาตอตางประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก 2 ทาน)
ตารางที่ 1.4 แสดงสัดสวนอาจารยประจํา แยกตามวุฒิการศึกษา ตรี : โท : เอก ปการศึกษา 2553
จํานวนอาจารยตามวุฒกิ ารศึกษา (คน)
สัดสวน (รอยละ)
ภาควิชา
ตรี
โท
เอก
ตรี : โท : เอก
เทคนิคการแพทย

0

12

21

0 : 36.63 : 63.36

13
ตารางที่ 1.5 แสดงสัดสวนอาจารยประจําทั้งหมด จําแนกตามตําแหนงวิชาการ การศึกษา 2553
ภาควิชา
เทคนิคการแพทย

จํานวนอาจารยตามวุฒกิ ารศึกษา (คน)
อาจารย
ผศ
รศ
ศ
19

10

4

0

สัดสวน (รอยละ)
อ : ผศ : รศ : ศ
57.58 : 30.30 : 12.12 : 0

ตารางที่ 1.6 แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน ของภาควิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2553
ที่
ชื่อ-สกุล
ขาราชการ
1 นางสาววรรณวิไล ขาวขํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางสาวเบญจา นรพงษ
2 นายสมโภชน ประจันทร
3 นายสมชีพ โกเมน
4 นางสาวมัดติกา ฟุงกระจาย
5 นางสาววาสนา สิรนิ ทร
ลูกจางชัว่ คราว (งบพิเศษ)
1 นายนุกลู อินแผลง
2 นายนิเวศน ภาคีสันต *
3 นางสาวสุนนั ทา สมีเพชร **
4 นางกันยารัตน อินแผลง ***
* เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2554
** ปฏิบัติงานถึง
ธ.ค. 2553
*** เริ่มปฏิบัติงาน 4 ม.ค. 2554

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

บุคลากร 6

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
บธ.บ.(การตลาด)

คนงานหองทดลอง
คนงานหองทดลอง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

มัธยมศึกษา ปที่ 6
มัธยมศึกษา ปที่ 6
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร)

14
นักศึกษา
ตารางที่ 1.7 แสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และหลักสูตรเทคนิคการแพทย
มหาบัณฑิต ปการศึกษา 2553
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
ชั้นปที่
รหัสนักศึกษา
รวม
1
53
83
2
52
78
3
51
86
4
50
74
รวม
321

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
รหัสนักศึกษา
รวม
53
13
52
17
51
13
รวม
43
รวมทัง้ หมด
364

หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ฉบับปรับปรุง ป 2552
1.1 โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.2 วิชาพื้นฐานทางการแพทย
2.3 วิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาบังคับเลือก
2.4 วิชาบังคับนอกสาขา
3. วิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.2. วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย
วิชาพืน้ ฐานทางการแพทย
1) ทน. 200
จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
2) ทน. 210
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 1
3) ทน. 211
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 2
4) ทน. 230
ชีวเคมีสาํ หรับสหเวชศาสตร
5) ทน. 324
เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

30
106
22
13
65
61
4
6
6
142

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
2
3
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15
วิชาชีพ
1) ทน. 201
2) ทน. 202
3) ทน. 231
4) ทน. 232
5) ทน. 250
6) ทน. 300
7) ทน. 301
8) ทน. 304
9) ทน. 305
10) ทน. 306
11) ทน. 307
12) ทน. 311
13) ทน. 312
14) ทน. 320
15) ทน. 321
16) ทน. 322
17) ทน. 323
18) ทน. 334
19) ทน. 335
20) ทน. 336
21) ทน. 340
22) ทน. 341
23) ทน. 342
24) ทน. 343
25) ทน. 372
26) ทน. 373
27) ทน. 380
28) ทน. 410
29) ทน. 430
30) ทน. 431
31) ทน. 440
32) ทน. 441
33) ทน. 462

ปรสิตวิทยาทางการแพทย
ปฏิบตั กิ ารปรสิตวิทยาทางการแพทย
เคมีคลินกิ 1
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทางหองปฏิบัตกิ าร
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
ปฏิบตั กิ ารแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาคลินิก
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 1
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 2
โลหิตวิทยาคลินิก 1
ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1
โลหิตวิทยาคลินิก 2
ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 2
เคมีคลินกิ 2
ปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิก 2
พันธุศาสตรมนุษย
เวชศาสตรธนาคารโลหิต 1
ปฏิบตั กิ ารเวชศาสตรธนาคารโลหิต 1
วิทยาภูมคิ ุมกันคลินิก
ปฏิบตั กิ ารวิทยาภูมิคมุ กันคลินิก
จุลทรรศนศาสตรคลินกิ
ปฏิบตั กิ ารจุลทรรศนศาสตรคลินกิ
ระเบียบวิธวี ิจยั และชีวสถิติ
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 3
พิษวิทยาคลินิก
การตรวจวินจิ ฉัยโรคในมนุษยโดยเทคนิคอณูชีววิทยา
เวชศาสตรธนาคารโลหิต 2
ปฏิบตั กิ ารเวชศาสตรธนาคารโลหิต 2
การบริหารหองปฏิบตั กิ ารทางการแพทย

3
1
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

16
34) ทน. 464
35) ทน. 481
36) ทน. 484
37) ทน. 490
38) ทน. 492
วิชาบังคับเลือก
1) ทน. 308
2) ทน. 337
3) ทน. 400
4) ทน. 401
5) ทน. 432

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
งานวิจยั ทางเทคนิคการแพทย
สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
การฝกปฏิบตั ทิ างเทคนิคการแพทย
เวชศาสตรชมุ ชนสําหรับสหเวชศาสตร

1
2
1
6
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดลอม
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับสหเวชศาสตร
สารตานจุลชีพและการดื้อยา
จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกตใช
พันธุวิศวกรรมและไบโออินฟอรเมติก

2
2
1
1
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 2 แผนการศึกษา ดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
คนควาอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก2
7
17
15
39

แผน ข
7
26
6
39

โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร
อักษรยอหนาตัวเลขมีความหมาย ถึงวิชาทีใ่ ชในหลักสูตร โดยภาษาไทยใชอกั ษร ทน ภาษาอังกฤษใชอักษร MT
ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชามีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
หมายถึง วิชาบังคับ หรือวิชาเลือก
0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
3-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชา หรือกลุมวิชา
0-1
หมายถึง กลุมวิชาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล
2-3
หมายถึง กลุมวิชาดานพยาธิวิทยาคลินิก และพิษวิทยา
4-5
หมายถึง กลุมวิชาระบาดวิทยา และสิ่งแวดลอม
6-7

หมายถึง กลุมวิชาดานการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย

17
8
9
เลขหลักรอย
6-7
8

หมายถึง กลุม วิชาดานการบริหารจัดการ
หมายถึง กลุมวิชาดานการวิจยั และสารสนเทศ
หมายถึง ระดับวิชา
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา และการคนควาอิสระ
หมายถึง วิทยานิพนธ

วิชาบังคับ จํานวน 7 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)

ทน. 611 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
MT 611 Cell and Molecular Biology

3(3-0-9)

ทน. 691 วิทยาการวิจัย และจริยธรรมสําหรับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
MT 691 Research Methodology and Ethics
for Medical Technology Profession

2(2-0-6)

ทน. 790 สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 1
MT 790 Seminar in Health Science I

1(1-0-3)

ทน. 791 สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
MT 791 Seminar in Health Science II

1(1-0-3)

วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาเลือกไมนอยกวา 17 หนวยกิต และนักศึกษาแผน ข ตองศึกษาวิชาเลือกไม
นอยกวา 26 หนวยกิต โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษาจากรายวิชาทั้ง 2 กลุมที่กาํ หนดให คือ กลุมวิชาเลือกดานเทคนิค
การแพทย และกลุมวิชาเลือกดานการบริหารจัดการ นอกจากนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะอื่นได ไมเกิน 3 หนวยกิต โดยตองไดรับการอนุมตั ิจากอาจารยทีป่ รึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
คณะสหเวชศาสตร
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กลุมวิชาเลือกดานเทคนิคการแพทย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ทน. 623
MT 623

การวินจิ ฉัยโรคระบบตอมไรทอ
Diagnostic Endocrinology

2(2-0-6)

ทน. 624
MT 624

พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology

3(3-0-9)

ทน. 625
MT 625

พิษวิทยาคลินิกและนิติเวชวิทยา
Clinical Toxicology and Forensic Medicine

3(3-0-9)

ทน. 643

2(2-0-6)

MT 643

ระบาดวิทยาสําหรับการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Epidemiology for Health Science Research

ทน. 644
MT 644

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
Enviromental Toxicology

2(2-0-6)

ทน. 663
MT 663

หลักชีววิทยาการปองกัน และความปลอดภัย
Fundamentals of Biosafety and Biosecurity

2(2-0-6)

ทน. 692
MT 692

ระบบสารสนเทศขององคกรสุขภาพ
Health Care Informatics

1(1-0-3)

ทน. 723

ความกาวหนาปจจุบนั ดานการวินจิ ฉัยโรค
ทางเคมีคลินิก
Recent Advance in Clinical
Chemistry Diagnosis

2(2-0-6)

ความกาวหนาปจจุบันดานการวินจิ ฉัยโรค
ทางจุลชีววิทยา
Recent Advance in Clinical Microbiology Diagnosis

2(2-0-6)

MT 723

ทน. 724
MT 724

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
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ทน. 725
MT 725

ทน. 731
MT 731
ทน. 733
MT 733

ความกาวหนาในปจจุบนั ดานการวินจิ ฉัยโรค
ทางวิทยาภูมคิ ุมกัน
Recent Advance in Clinical
Immunology Diagnosis

2(2-0-6)

หัวขอพิเศษดานการวินิจฉัยโรคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
Selected Topic in Molecular Diagnosis

2(2-0-6)

การศึกษาปญหาเฉพาะรายทางวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ
Case Studies in Clinical Laboratory Sciences

2(2-0-6)

กลุมวิชาเลือกดานการบริหารจัดการ
ทน. 683
การบริหารจัดการองคกรสุขภาพ
MT 683
Health Care Management

2(2-0-6)

ทน. 763

2(2-0-6)

MT 763

การจัดการคุณภาพหองปฏิบัตกิ าร
ทางการแพทย
Quality Management in Clinical Laboratory

ทน. 783
MT 783

การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
Community Health Management

2(2-0-6)

ทน. 784
MT 784

หลักการบริหารธุรกิจสําหรับองคกรสุขภาพ
Principles of Business Management for
Health Care Organization

2(2-0-6)

ทน. 785

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย สําหรับ
2(2-0-6)
องคกรสุขภาพ
Human Resources Management for Health Care Organization

MT 785
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ทน. 786
MT 786

การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรสุขภาพ
Strategic Management in Health Care Organization

2(2-0-6)

การคนควาอิสระ (กรณีศกึ ษา แผน ข)
ทน. 792
การคนควาอิสระ
MT 792
Independent Study

6

วิทยานิพนธ (กรณีศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
ทน. 892
วิทยานิพนธ
MT 892
Thesis
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6. อาคารสถานที่ในการดําเนินการของภาควิชาเทคนิคการแพทย
1. หองเรียนรวม
ชั้น 2 อาคารปยชาติ (ขึ้นกับรายวิชาทีเ่ ปดสอน)
2. หองปฏิบตั กิ าร
ชั้นที่ 4 อาคารปยชาติ (16 หอง, เนื้อที่ 764 เมตร)
3. หองพักอาจารย
ชั้น11 &12 อาคารปยชาติ (10 หอง)
ตารางที่ 9 แสดงหองปฏิบตั ิการของภาควิชาเทคนิคการแพทย
ลําดับ
1
2
3
4

หอง
412
413
414
415

5

416

6

417

ชื่อหอง
หองเลี้ยงเซลล
หองลาง
หอง stock
หองปฏิบตั กิ ารทางเทคนิค
การแพทย 1
MT Common Room

7
8

418

หองปฏิบตั กิ ารทางเทคนิค
การแพทย 2
หองกลอง 10 ตา
หองธุรการภาควิชาฯ

9

419

หองปฏิบัติการโรคติดเชื้อ

การใชงาน
เลี้ยงเซลลที่ตองการความปลอดเชื้อสําหรับงานโรคติเชื้อ
ลางวัสดุ อบฆาเชื้อ เตรียมวัสดุในการเรียนการสอน
เก็บ stock วัสดุอุปกรณ
หองเรียนปฏิบตั กิ ารที่ 1
- หองพักสําหรับอาจารย
- หองพักนักวิทยาศาสตร
- หองคอมพิวเตอรสาํ หรับอาจารยและเจาหนาที่
หองเรียนปฏิบตั กิ าร 2
ฝกปฏิบัติการ โดยการดูตวั อยางโดยใชกลองจุลทรรศน
- ติดตองานระหวางหนวยงานภายนอก
- เปนศูนยกลางดําเนินงานภายในภาควิชา
เตรียมเชือ้ เพือ่ การเรียนการสอนดานแบคทีเรีย,ไวรัส, เชื้อราและ
ปรสิต
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10
11

419/1
419/2

หองปฏิบตั กิ ารกลาง
หองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และ
สารเคมี
12
419/4 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
14
421 หองปฏิบัติการโรคไมตดิ เชื้อ
15
421/1 หองเลี้ยงเซลล 2
16
421/2 หองปฏิบัติการอณูชีววิทยา
17
421/3 หองบริการตรวจโลหะหนัก
* ใชรว มกับหนวยงาน อืน่ ๆ ในคณะสหเวชศาสตร

เตรียมสารเคมีและวัสดุตางๆสําหรับการเรียนการสอน
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย / เชื้อรา และเตรียมสารเคมี
ปฏิบัติงานวิจัยดานเชื้อจุลชีพ
ปฏิบัติงานวิจัยดานโลหิตวิทยา ชีวเคมีและภูมิคุมกันวิทยา
เลี้ยงเซลลที่ตองการความปลอดเชื้อสําหรับงานโรคไมติดเชื้อ
ปฏิบตั กิ าร DNA RNA protein
บริการตรวจตัวอยางดวย atomic absorption

7. งบประมาณของภาควิชา จําแนกตามประเภทรายจาย
ลําดับที่

หมวดคาใชจาย

คาใชจายจริง

1
2

เงินเดือนบุคลากร,คาจาง,คาตอบแทน
คาใชสอยวัสดุ

3

คาสวัสดิการ

(งบประมาณมหาวิทยาลัย)

4

คาสาธารณูปโภค

(งบประมาณมหาวิทยาลัย)

5

เงินอุดหนุน

(งบประมาณคณะ)

6

คาใชจา ยอื่น

(งบประมาณคณะ)

7

คาเสื่อมราคาประจําป

(งบประมาณคณะ)

8

อื่น ๆ (โปรดระบุเพิม่ .............................)
รวมคาใชจาย

(งบประมาณคณะ)
*

1,494,395.78
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3. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 การวางแผนและการประเมิน
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยีย่ ม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องตน ไดแก รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2553 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ ประจําปการศึกษา 2553
2) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมชี้แจง วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการในการประเมิน
คุณภาพใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทัง้ รวมกันวิเคราะห รายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน เพื่อ
สรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน
3) แบงหนาที่ใหผูประเมินคุณภาพแตละคนศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด โดยในการตรวจ
ประเมินการดําเนินงานของภาควิชา ในปการศึกษา 2553 กําหนดใหตรวจประเมินในองคประกอบที่ 2, 4, 5 และ 9 สวน
องคประกอบที่ 1,3,6,7 และ 8 หนวยงานสามารถสงผลประเมินเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาตามความสมัครใจ
4) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพือ่ ใหเขาใจถึง
วิธีการเก็บขอมูลหลักฐานและกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังนี้
1) การประชุมรวมกับหัวหนาภาควิชา/ ผูอ ํานวยการโครงการเพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน
และรับฟงผลการดําเนินงานที่สําคัญ
2) หัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง การประเมินในภาพรวม
ของแตละองคประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเดน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปาหมายการ
พัฒนาในปตอ ไป
3) การสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการ และคณาจารย ซึง่ เปนการ
สัมภาษณขั้นตนเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินงานของผูบริหาร และอื่นๆ
4) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน
5) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดเดน ขอสังเกตและ
จุดทีค่ วรพัฒนาในแตละองคประกอบ รวมทัง้ ผลการพิจารณาในภาพรวม
3.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุ ป ผลการประเมิ น และนํ า เสนอด ว ยวาจาต อ หั ว หน า ภาควิ ช า/ ผู อ ํ า นวยการโครงการ และ
คณาจารยเพือ่ รับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน
2) จัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา
3) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหภาควิชา/ โครงการ
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3.2 วิธกี ารตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2553 กับเอกสารหลักฐานทีภ่ าควิชา/โครงการอางอิงไว โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้
- ขอมูลตรงกับชวงเวลาทีป่ ระเมิน
- ขอมูลครบถวนตามทีร่ ะบุไวในรายงานการประเมินตนเอง
2) การสัมภาษณ เชน นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ในหนวยงาน เปนตน เพื่อสอบถามการ
ดําเนินการจริง และพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และรายงานการประเมินตนเอง
4. ผลการประเมินรายตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้

24
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
เปาหมาย
2553
องคประกอบ
คุณภาพ

หนวย
วัด

เปาหมาย

2552

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(% หรือ
สัดสวน)

คะแนน คะแนน
ประเมิน ประเมิน
/ = บรรลุ ตนเอง กรรมการ

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ
ประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

X = ไม
บรรลุ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร

ขอ

5

7

5

4

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.2 อาจารยประจําทีม่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

60

-

21.5/28.5*10
0=75.44

6.29

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.3 อาจารยประจําทีด่ าํ รง
ตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ

12.5

-

4/28.5*100
=14.04

2.34

ขอ

4

-

5

4

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

4

4

5

5



2.34

2.34



4

4




บรรยายใหมใหแกกรรมการ
ประจําวิชาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร

25
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ใหกบั
นักศึกษา

ขอ

-

5

4



4

4

ขอ

5

-

3

3



3

3

ขอ

3

-

5

4



4

4

ขอ

2

-

2

2



2

2

86

53/56*100
=94.64

ตัวบงชี้ที่ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
รอยละ
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5

คาเฉลี่
ย

90

4.73



4.73

-

ขอ 1 เขียนไมชดั เจนในดาน
ของระบบและกลไก คะแนนประเมินการสอน ใน
ขอ 6 ไมตองประเมิน

ไมตองประเมินเนื่องจากนศ.
ยังไมมีขอมูล
ไมตองประเมิน

3

-

-

0

x

-

-

26
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ตัวบงชี้ที่ สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ดรบั การ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ

5

-

-

0

x

-

0

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 4 ผลงานของผูส าํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

รอยละ

ไมมี

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย

คาเฉลี่
ย

4

-

(186.5/32.5)
/6*5

4.77



4.77

4.77

คะแนน

4

-

4.63

4.63



4.63

4.63

รอยละ

85

-

83/86*100
=96.51

5.7



5

5

รอยละ

5

-

-

0

x

0

0

ตัวบงชี้ที่ มธ. 1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของ
นักศึกษาใหม
ตัวบงชี้ที่ มธ. 2 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(ปริญญาตรี)
ตัวบงชี้ที่ มธ. 3 รอยละของวิชาที่ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ มธ. 4 รอยละของอาจารยที่มี
ภาระงานสอนเปนไปตามเกณฑภาระงาน
รอยละ
สอนทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด (4 วิชาตอปหรือ
เทียบเทา)

90

-

26/28.5*100
=91.55

91.2



5

4.9

ไมมีนักศึกษาปริญญาอก

สามารถเสนอเอกสาร
เพิ่มเติมได

27
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ตัวบงชี้ที่ คณะ 1. รอยละของบัณฑิตที่สอบ
ผานการขึน้ ทะเบียนเปนผูป ระกอบวิชาชีพ
ภายใน 1 ป *

5

5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 สกอ.

3.67

3.67

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 สกอ.
และมธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 สกอ.,
มธ.และ สมศ.

3.89

3.87

3.83

3.51

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 ทั้งหมด

3.83

3.51

รอยละ

85

-

82/84*100

97.6



องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค

ขอ

5

-

2

2

3

2

ตัดขอ 1 ระบบและกลไก
ภาควิชา ไมมีคณะกรรมการ
ฝายวิจัยระดับภาคฯ, ตัดขอ
2 หมายถึงการนํา
ผลงานวิจยั มาใชในการสอน
และขาดหลักฐานในการให
ความรูจ รรยาบรรณแก
อาจารย

28
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจ ากงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสรางสรรคตอ จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

ขอ

3

อัตราส
วน

120,000/คน

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 5 งานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคทไ่ี ดรบั การตีพมิ พหรือเผยแพร

รอยละ

40

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคทน่ี าํ ไปใชประโยชน

รอยละ

5

-

1

196,54 8,920,400/2
8
8.5

1

312,996.5
0



3

1

5

5

55.17

12/28.5*100
=42.1

10.5



5

5

-

-

0

x

-

0

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ดรบั
การรับรองคุณภาพ

รอยละ

10

-

1/33*100

3.03



5

1.51

ตัวบงชี้ที่ คณะ. 2 จํานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติตอ จํานวน
อาจารยประจํา *

รอยละ

40

-

13/28.5*100

45.6



5

3.8

ไมนับ ขอ 1 และขอ 2 ไมมี
การรวบรวมและวิเคราะห
ความรูจากงานวิจัยใหคน
ทั่วไปเขาใจได
เอกสารอางอิงไมตรงกับ
ขอมูลใน SAR
ตรวจสอบการเขียนรายงาน
ใน SAR กับเอกสารอางอิง
ในตาราง excel

ผลงานวิจยั ไมนบั เปนผลงาน
วิชาการ ซึง่ หมายถึง
บทความวิชาการ ตํารา หรือ
หนังสือ ทีผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรอคุณภาพ
ใชจาํ นวนงานวิจยั ไมใชคา
ผลรวมถวงน้าํ หนัก

29
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 สกอ.

3.60

2.60

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 สกอ.
และมธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 สกอ.,
มธ.และ สมศ.

3.60

2.60

4.30

2.59

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 ทั้งหมด

4.30

2.59

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสงั คม

ขอ

3

5

1

1



3

1

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ขอ

2

-

1

1



2

1

ตัดขอ 1 ไมมี กรรมการ
โครงการบริการวิชาการ
ระดับภาคฯ, ตัดขอ 2 ขาด
หลักฐานเกีย่ วการบูรณาการ
การบริการกับการเรียนการ
สอน, ตัดขอ 3 มีการบูรณา
การการบริการกับการวิจยั
อยางไร
ตัดขอ 3 โครงการเวชศาสตร
ชุมชน เปนการจัดการเรียน
การสอน ไมนบั เปนการ
บริการวิชาการแกสงั คม

30
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 8 การนําความรูแ ละ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย

ขอ

3

-

1

1

x

2

1

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 9 ผลการเรียนรูแ ละ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก

ขอ

2

-

0

0



2

0

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 18 ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกไขปญหาของสังคมในดานตางๆ

ขอ

3

-

0

0



3

0

ตัวบงชี้ที่ มธ.10 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ไมเก็บคาธรรมเนียมตอ
โครงการบริการวิชาการทัง้ หมด

รอยละ

50

-

2/5*100

40%



5

4.65

ตัวบงชี้ที่ คณะ.3 การเผยแพรบทความทาง
วิชาชีพแกผูประกอบวิชาชีพ และประชาชน
*

ระดับ

1

-

0

0

x

0

0

ขาดหลักฐานที่แสดงวาได
ประมวลความรูจ ากงาน
บริการวิชาการไปใชในการ
เรียนการสอนกับการวิจัย
การยกตัวอยางกิจกรรมการ
เรียนการสอนมา จึงไมนบั ให
กิจกรรมของการบริการ
วิชาการแกสังคม
การยกตัวอยางกิจกรรมการ
เรียนการสอนมา จึงไมนบั ให
กิจกรรมของการบริการ
วิชาการแกสังคม
จํานวนโครงการที่ไมเก็บ
คาธรรมเนียม = 2 จาก
ทัง้ หมด 5

31
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 สกอ.

2.50

1.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 สกอ.
และมธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 สกอ.,
มธ.และ สมศ.

3.33

2.22

2.43

1.09

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 ทั้งหมด

2.43

1.09

3

3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 15 ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

ขอ
คาเฉลี่
ย

4

-

4

3



ตัดเกณฑขอ 7 (5=>4)
ไมตองประเมิน

3

-

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 สกอ.

3.00

3.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 สกอ.
และมธ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 สกอ.,
มธ.และ สมศ.

3.00

3.00

3.00

3.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9

3.00

3.00

2

-

3

3
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
องคประกอบที่ 2,4,5,9 ของสกอ.

3.19

2.57

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ขอของ
องคประกอบที่ 2,4,5,9 ของสกอ.
และมธ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของของ
องคประกอบที่ 2,4,5,9

3.46

2.92

3.39

2.55

5. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
5.1 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1. พันธกิจ/ภารกิจหลัก ควรกําหนดใหมีขอใดขอหนึง่ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เชน การผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พใน
วารสารที่อยูใ นระดับสากล, การเปนสถาบันที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะในสาขาวิชา

องคประกอบที่ 2 กาผลิตบัณฑิต

1. มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหมีบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะตามที่
หลักสูตรกําหนด

องคประกอบที่ 4 การวิจยั

1. มีการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง
2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการวิจยั ที่ตอเนื่องและเห็นผลชัดเจน

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

1. มีการดําเนินการบริการวิชาการแกสงั คมทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมได
2. ภาควิชามีศักยภาพสูง ในการใหบริการวิชาการ แตยังขาดผูกระตุน,สนับสนุน, ริเริ่มใหทําโครงการขึ้น

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาครบองคประกอบตางๆ
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5.2. จุดเดน ขอสังเกต และจุดทีค่ วรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดเดน

1. มีกลยุทธในการดําเนินการที่ชดั เจน สามารถนําไปสูแผนปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับกลยุทธของคณะและ
มหาวิทยาลัย

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
- ไมมีขอเสนอแนะ -

จุดทีค่ วรพัฒนา

1. ควรมีการประชาสัมพันธปรัชญา ปณิธาน (วิสัยทัศน, พันธกิจ) ใหกบั ประชาคมทุกภาคสวนไดทราบอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภาระกิจตามแบบแผน

ขอเสนอแนะ

1. โครงการตางๆ ทีก่ าํ หนดในการขับเคลือ่ นกิจกรรม ทุกโครงการควรมีเอกสาร รายละเอียดแนบใหชดั เจน
รวมทั้งรายเซ็นผูเขารวมโครงการ

ขอสังเกตอื่นๆ

- ไมมีขอเสนอแนะ -

องคประกอบที่ 2 กาผลิตบัณฑิต
จุดเดน

1. มีอาจารยประจําวุฒปิ ริญญาเอกเปนจํานวนมาก
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีด่ จี นทําใหบณ
ั ฑิตจบการศึกษาถึงรอยละ 96.51 และสอบใบประกอบวิชาชีพได
เกือบ 100 %
3. มีจาํ นวนอาจารยประจําทีม่ คี ณ
ุ วุฒปริญญาเอกจํานวนมาก ทําใหสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัยไดอยางเต็มที่

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี

1. การสวนใหนกั ศึกษา เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมสถาบัน
หรือทีป่ ระชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ

จุดทีค่ วรพัฒนา

1. ควรมีการสงเสริมใหจดั ทําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เชน CAI , e-learning
2. สนับสนุนใหมกี ารขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
3. ควรจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถึงแมจะมีการเรียนชวง เสาร - อาทิตย
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4. นําแบบสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา มาใชพฒ
ั นาการเรียนการสอน
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ

1. หองเรียนและหองปฏิบัติการไมเพียงพอ (จากบทสัมภาษณอาจารย)
2. การใชพื้นที่การเรียนการสอนและการวิจัย มีความทับซอนกับโครงการบัณฑิตศึกษา หอง central lab ป.โท
(จากบทสําภาษณของนักศึกษา)

จุดสังเกตอื่น ๆ

- ไมมีขอเสนอแนะ -

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดเดน

1. มีการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับอาจารยประจํา
2. มีการตีพมิ พ เผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติเปนจํานวนมาก
3. บทความวิจัยไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมาก
4. มีจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคมาก
5. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคมาก

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
1. มีกลไกการพัฒนางานวิจัยทีด่ มี าก

จุดทีค่ วรพัฒนา

1. ควรแตงตัง้ คณะกรรมการวิจยั ของภาควิชาภาคเทคนิคการแพทย เพื่อกํากับดูแลงานวิจัยภาควิชาเทคนิค
การแพทยดวย
2. ควรมีการเริม่ นํางานวิจยั หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน เชนกับองคกรเอกชน เพราะมีการผลิตบัณฑิต
งานวิจยั เปนจํานวนมาก

ขอเสนอแนะ

1. ผลงานทางวิชาการ คือบทความวิชาการ, ตําราหรือหนังสือทีผ่ า นกระบวนการกลัน่ กรองและ
รับรองคุณภาพ

ขอสังเกตอืน่ ๆ

- ไมมีขอเสนอแนะ -
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน

1. ภาควิชามีศักยภาพสูงในการใหบริการวิชาการแกสังคม
2. มีบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
- ไมมีขอเสนอแนะ -

จุดทีค่ วรพัฒนา

1. ควรเพิม่ โครงการบริการวิชาการซึ่งตอบสนองตอสังคม ชุมชนใหมากขึ้น
2. ควรนําความรูแ ละประสบการณจาการบริการวิชาการแกสงั คม มาใชในการเรียนการสอนและการวิจยั
3. การรวบรวมขอมูล/ผลทีไ่ ดจาการบริการวิชาการ นํามาเชือ่ โยงกับการเรียนการสอนและการวิจยั เชน สรุป
ขอเสนอแนะจากการบริการวิชาการ มาใชในการเรียนการสอน เชน เทคนิคการตรวจแบบ A ดีกวา B แลว
นํามาสอนนักศึกษา

ขอเสนอแนะ

1. กระตุน ใหบคุ ลากรระดับหนวยงาน เห็นความสําคัญของ การบริการวิชาการ เพือ่ พัฒนาดานนีต้ อ ไป

ขอสังเกตอื่นๆ

1. โครงการจัดการเรียนการสอน เชน เวชศาสตรชมุ ชน ไมนบั เปนการบริการวิชาการ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเดน

1. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี

1. มีการจัดทํา SAR ทุกปเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแกคณะฯ

จุดทีค่ วรพัฒนา

- ไมมีขอเสนอแนะ -

ขอเสนอแนะ

1. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมตางๆ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ขอสังเกตอื่นๆ

- ไมมีขอเสนอแนะ -
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สรุปการสัมภาษณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย
สําภาษณอาจารย
1. หองพักอาจารย ไมเพียงพอ, ระบบการจัดการหองพัก, ปายหนาหองพักไมมีผูดูแลที่ชัดเจน (สวนของภาควิชา)
2. อุปกรณการวิจัยไมเพียงพอกับจํานวน/ความตองการของอาจารย
3. ขาดหองประชุมของภาควิชาเทคนิคการแพทย
4. การสงเสริมใหมกี ารพัฒนาศูนยบริการวิชาการของภาควิชาเทคนิคการแพทย
5. การนับภาระงานทีเ่ ปนธรรม
6. เงินทีส่ นับสนุนใหอาจารยไปอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการของระบบควบคุมเพือ่ ใหการอบรมทีไ่ ดมามี
ประโยชนตอผูอื่น (การจัดสรรงบประมาณ)
7. การถายทอดความรู/ขาวสารภายในระดับภาควิชายังมาเหมาะสม
สัมภาษณนกั ศึกษา
1. นักศึกษามีความรักและมีความผูกพันกับอาจารย
2. อาจารยมีการใสใจดูแลตักเตือนและสอนนักศึกษาเปนอยางดี
3. พี่เจาหนาที่คุม lab ใหความชวยเหลือดี ในการทํา lab อยูนอกเวลา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวย
4. เจาหนาทีธ่ รุ การ ประสานงานเรื่องการลงทะเบียนและใหความชวยเหลืออยางเต็มที่
5. ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษามีคอนขางนอย
6. การเขาหาอาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตอไดตลอดเวลา
7. การใชอปุ กรณหอ ง lab ถูกแบงแยกจากโครงการบัณฑิตศึกษา(นักศึกษามาสามารถใชเครื่องมือ, หองน้ํา,ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา)
สัมภาษณบุคลากร
1. คาตอบแทนของบุคลากรภาคเทคนิคเหมาะสมแลว ในสวนของพนักงาน
2. มีความสัมพันธทดี่ ีระหวางเพือ่ รวมงาน
3. การสั่ง set lab ใหอาจารย บางครั้งมีการสั่งแบบกระชั้นชิดเกินไป
4. การติดตอประสานงานระหวาง อาจารยกับเจาหนาที่ บางครั้งไมตรงกัน
5. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล ใหใชงานทัง้ ภาควิชาเทคนิคการแพทย, QA , กพร. เพื่อลดภาระงานของ
เจาหนาที่ของภาควิชา
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ภาคผนวก
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กําหนดการ
การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร
ณ หองประชุม 959 และ 954/1 คณะสหเวชศาสตร ชัน้ 9 อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต
หองประชุม 959
เวลา 08.30 – 09.30 น.

เวลา 10.00 – 10.15 น.
เวลา 10.15 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร
ประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจรวมกัน
คณะกรรมการฯ พบคณะผูบ ริหารหนวยงานทีร่ บั การตรวจประเมิน
- ประธานแนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง
และวิธีการประเมินคุณภาพภายในแกคณะผูบริหารหนวยงานฯ
- หัวหนาหนวยงานฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2553
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
สัมภาษณหวั หนาหนวยงานฯ / คณะผูบ ริหารหนวยงานฯ
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

หองประชุม 954/1
เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 09.30 – 10.00 น.

หองประชุม 959
เวลา 13.00 – 13.30 น.
เวลา 13.30 – 14.00 น.
เวลา 14.00 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 15.45 น.
เวลา 15.45 – 17.00 น.

หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ สัมภาษณอาจารยของหนวยงานฯ จํานวน 2 ราย
คณะกรรมการฯ สัมภาษณนักศึกษาของหนวยงานฯ จํานวน 2 ราย
คณะกรรมการฯ สัมภาษณบคุ ลากรสายสนับสนุนของหนวยงานฯ จํานวน 2 ราย
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน (ตอ)
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน
และรายงานผลการประเมินขัน้ ตนดวยวาจาตอคณะผูบ ริหารหนวยงานฯ
โดยเปดโอกาสใหผูบริหารคณะและบุคลากรของหนวยงานฯ ไดเขาฟง
ผลการประเมิน และอื่นๆ (ถามี)

วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร
ภาควิชากายภาพบําบัด
ภาควิชาเทคนิคการแพทย

