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คํานํา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดตรวจเยี่ยมภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวช
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 อันเปนการประเมินผลการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบคุณภาพจํานวน 8 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 จํานวน
46 ตัวบงชี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดําเนินการโดย การตรวจเอกสาร การ
สัมภาษณ พรอมทั้งไดแสดงจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการพัฒนาแตละองคประกอบ
ดวย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรของ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร ที่ใหการตอนรับและใหความรวมมืออยางดียิ่ง จนทําให
การประเมินครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทุก
ฝายในการนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงาน ของภาควิชาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
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รายงานการประเมินคุณภาพระดับภาควิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2554
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
ณ หองประชุม 963 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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2. บทนํา
2.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชาเทคนิคการแพทย ประจําป
การศึกษา 2554 ตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ
2. เพือ่ ใหภาควิชาเทคนิคการแพทย นําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ
2.2.1 กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบงชีเ้ ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ได
คะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่ง
อยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคา
รอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลีย่ เปนคะแนน สรุปไดดงั นี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะ
ไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนทีได =
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
X5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 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
ภาควิชาเทคนิคการแพทยจัดตั้งขึ้นพรอมกับการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร โดยทบวงมหาวิทยาลัยได
อนุมัติใหบรรจุโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทยไวในแผนพัฒนาระยะ ที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) ซึ่งตอมา
ไดขอเปลี่ยนชื่อเปนคณะสหเวชศาสตร เนื่องจากเปนคณะที่สามารถจะรองรับการเปดการเรียนการสอน
สาขาวิชาอื่นๆ ในอนาคตไดอีกหลายสาขา โดยคณะสหเวชศาสตรได กอตั้ งอย างเปนทางการในวัน ที่ 21
กุมภาพันธ 2539
ปจจุบัน ภาควิชาเทคนิคการแพทยทําหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เริ่มรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2539
โดยหลักสูตรนี้มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2542, ครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ.
2547 และครั้งที่ 3 เมื่อป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
เทคนิคการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2552)
2) หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต เริ่มรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2551
1. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของภาควิชาเทคนิคการแพทย
วิสัยทัศน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ยึดวิสัยทัศนตามคณะสหเวชศาสตร คือ คณะสหเวชศาสตร เปน
สถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
พันธกิจ
ภาควิชาเทคนิคการแพทยยึดพันธกิจตามคณะสหเวชศาสตร คือ ผลิตบัณฑิตและสรางสรรคงานวิจัย
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ใหบริการวิชาการ เพื่อประโยชนต อการพัฒ นาประเทศ และสงเสริม ทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค
ภาควิชาเทคนิคการแพทยยึดแนวทางวัตถุประสงคของคณะสหเวชศาสตร คือ
1) มุงสรางบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา
1.1. มีความรูและความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อีกทั้งเปนผูที่มีความสามารถ
ในการปองกัน ตรวจวินิจฉัยโรค และสงเสริมสุขภาพ
1.2. มีจิตใจเปยมดวยคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพอันเปนประโยชนตอประชาชนและเปนผูที่มี
จิตใจพรอมที่จะบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน
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1.3 มีความใฝรูและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวิเคราะห วิจัย และประมวลองคความรู
เพื่อนํามาแกไขปญหาไดอยางถูกตอง สามารถดํารงตนอยูในสังคมได
1.4 มีความรูดานภาษาตางประเทศ และสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในวิชาชีพ
1.5 เปนผูที่เห็นความสําคัญและดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
2) สรางผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3) ใหบริการทางดานวิชาการ
4) สงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย
5) บริการสังคมเชิงการพัฒนาสุขภาพ
6) สรางเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดประสานกับวิชาชีพทางสหเวชศาสตร
2. โครงสรางหนวยงาน
โครงสรางการบริหาร ภาควิชาเทคนิคการแพทย
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผูบริหารภาควิชาเทคนิคการแพทย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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
อ.ดร.ไขมุกด ชางศรี

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 – 7 มีนาคม 2555
8 มีนาคม 2555 -ปจจุบัน

หมายเหตุ
รักษาการหัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
รักษาการหัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา

3. ภารกิจการสอน การทํางาน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย แบงงานออกเปน 5 ดาน คือ
1) ดานการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาแผนการสอน
- พัฒนาอาจารยดา นการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
- จัดเตรียมอุปกรณ เอกสาร สิง่ พิมพ สื่อการสอน
- ติดตามประเมินผล
2) ดานวิจัย
-

การจัดหาเครื่องมือและวัสดุสาํ หรับงานวิจัย

-

การสนับสนุนพัฒนาอาจารย ดานวิจยั

3) งานบริการวิชาการ
ดานวิชาการ
-

วิทยากรและอาจารยพิเศษ

-

สถาบันหลัก CMTE ของสภาเทคนิคการแพทย

-

กรรมการวิชาการตาง ๆ
ดานการบริการ

-

การบริการทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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-

บริการการตรวจพิเศษทางเทคนิคการแพทย

4) ดานบริหาร
- การบริหารจัดการ
- การเงิน และงบประมาณ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การติดตามประเมินผล
5) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- งานประเพณีตา ง ๆ
- กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมไทย
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคนิคการแพทย
บุคลากร
บุคลากรของภาควิชาเทคนิคการแพทย ประกอบดวยฝายวิชาการ และฝายสนับสนุน ดังแสดง
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของภาควิชา
เทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2554
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
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ข
4
9.52
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ค
1
2.38
- ลูกจางชั่วคราว สาย ข
- พนักงานเงินรายได(ชั่วคราว)สาย ค
3
7.14
รวม
9
21.43
รวมทั้งสิ้น
42
100
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ตารางที่ 1.3 แสดงรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยประจํา) ของภาควิชาเทคนิคการแพทย
ปการศึกษา 2554
ที่
ชื่อ-สกุล
1 พลตรีหญิง ดร. ออยทิพย ณ
ถลาง
2 พันเอกถวัลย ฤกษงาม
3 ดร.กษมา สุภนรานนท
4 ดร.กําพล รุจิวิชชญ

5 ดร.วรดา สโมสรสุข

6 ดร.เสกสรรค สโมสรสุข

7 ดร.สุดาวดี คงขํา

8 ดร.ธีรกุล อาภรณสุวรรณ

9 ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษพงษ

10 ฐิติมนรัตน ดวงจันทรดา

ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
รองศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D. (Medical Science)
รองศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (สรีรวิทยา)
รองศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)
รองศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)
Ph.D. (Environmental Biology)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Veterinary Science)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)เกียรตินิยมอันดับ 2
Ph.D. (Biochemistry and Molecular
Genetics)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Ph.D. (Biochemistry)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
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11 ผุสดี โตบันลือภพ

ผูชวยศาสตราจารย

12 มาลินี พงศเสวี

ผูชวยศาสตราจารย

13 สมชาติ แตรตุลาการ

ผูชวยศาสตราจารย

14 ดวงเนตร พิพัฒนสถิตพงศ *

ผูชวยศาสตราจารย

15 ดร.อุมาพร รุง สุริยะวิบูลย

ผูชวยศาสตราจารย

16 ดร.ไขมุกด ชางศรี

อาจารย

17 ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน

อาจารย

18 ดร.กัญญาณัฐ เปยมงาม

อาจารย

19 ดร.จรีภรณ เอกวัฒนชัย

อาจารย

20 ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย

21 ดร.วิมลพักตร ศรีไวย

อาจารย

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อุปกรณชีวการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (เทคนิคการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)
Doktoratsstudium der med.
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุศวกรรม
ศาสตร)
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)
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22 ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน

อาจารย

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)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (ชีวเวชศาสตร)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม.(ชีวเวชศาสตร)

23 ดร.เอนก ภูท อง

อาจารย

24 สมศักดิ์ ฟองสุภา *

อาจารย

25 ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

อาจารย

26 ปราโมทย ศรีวาณิชรักษ

อาจารย

27 นริสา เกงตรง บดีรัฐ

อาจารย

28 สวาง เพชรวิเศษ **

อาจารย

29 ศรีนวล สมรูป **

อาจารย

30 อรฤดี ขันติสิทธิพร

อาจารย

31 ดร. สุภารัตน ลีธนัชดม

อาจารย

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร)

32 เอกชล มุกดา *

อาจารย

33 ดร. ฌลณต เกษตร

อาจารย

วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
Ph.D. (Biomedical Sciences)

* หมายถึง ลาศึกษาตอภายในประเทศ (ขาราชการสาย ก 2 ทาน )
** หมายถึง ลาศึกษาตอตางประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก 2 ทาน)
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ตารางที่ 1.4 แสดงสัดสวนอาจารยประจํา แยกตามวุฒิการศึกษา ตรี : โท : เอก ปการศึกษา 2554
จํานวนอาจารยตามวุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวน (รอย
ละ)
ภาควิชา
ตรี
โท
เอก
ตรี : โท : เอก
เทคนิคการแพทย

0

10

23

0 : 30.30 :
69.69

ตารางที่ 1.5 แสดงสัดสวนอาจารยประจําทั้งหมด จําแนกตามตําแหนงวิชาการ การศึกษา 2554
จํานวนอาจารยตามวุฒิการศึกษา (คน)
สัดสวน (รอยละ)
ภาควิชา
อาจารย
ผศ
รศ
ศ
อ : ผศ : รศ : ศ
เทคนิคการแพทย

18

11

4

0

54.54 : 33.33 : 12.12 : 0

ตารางที่ 1.6 แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน ของภาควิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2554
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางสาวเบญจา นรพงษ
นักวิทยาศาสตร
วท.บ. (ชีววิทยา)
2 นายสมโภชน ประจันทร
นักวิทยาศาสตร
วท.บ. (เคมี)
3 นายสมชีพ โกเมน
นักวิทยาศาสตร
วท.บ. (เคมี)
4 นางสาวมัดติกา ฟุง กระจาย
นักวิทยาศาสตร
วท.บ. (เคมี)
5 นางสาววาสนา สิรินทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การตลาด)
พนักงานเงินรายได(ชั่วคราว)
1 นายนุกูล อินแผลง
คนงานหองทดลอง
มัธยมศึกษา ปที่ 6
2 นายนิเวศน ภาคีสันต
คนงานหองทดลอง
มัธยมศึกษา ปที่ 6
3 นางกันยารัตน อินแผลง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)
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นักศึกษา
ตารางที่ 1.7 แสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และหลักสูตรเทคนิค
การแพทย มหาบัณฑิต ปการศึกษา 2554
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
ชั้นปที่
รหัสนักศึกษา
รวม
รหัสนักศึกษา
รวม
1
2
3
4

54
53
52
51
รวม

97
87
73
72
329

54
53
52
51
รวม

10
13
17
13
53

รวมทั้งหมด

382

หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ฉบับปรับปรุง ป 2552
1.1 โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
2. วิชาเฉพาะ
106
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
22
2.2 วิชาพื้นฐานทางการแพทย
13
2.3 วิชาชีพ
65
- วิชาบังคับ
61
- วิชาบังคับเลือก
4
2.4 วิชาบังคับนอกสาขา
6
3. วิชาเลือกเสรี
6
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142
1.2. วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย
วิชาพื้นฐานทางการแพทย
1) ทน. 200 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
2) ทน. 210 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 1
3) ทน. 211 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 2
4) ทน. 230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร

2
2
2
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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5) ทน. 324
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

เภสัชวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย

1

หนวยกิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย
ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย
เคมีคลินิก 1
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทางหองปฏิบตั ิการ
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย
จุลชีววิทยาคลินิก
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 1
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 2
โลหิตวิทยาคลินิก 1
ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1
โลหิตวิทยาคลินิก 2
ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 2
เคมีคลินิก 2
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
พันธุศาสตรมนุษย
เวชศาสตรธนาคารโลหิต 1
ปฏิบัติการเวชศาสตรธนาคารโลหิต 1
วิทยาภูมิคุมกันคลินิก
ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกันคลินิก
จุลทรรศนศาสตรคลินิก
ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ 3
พิษวิทยาคลินิก
การตรวจวินิจฉัยโรคในมนุษยโดยเทคนิคอณูชีววิทยา
เวชศาสตรธนาคารโลหิต 2

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

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
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32) ทน. 441 ปฏิบัติการเวชศาสตรธนาคารโลหิต 2
33) ทน. 462 การบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทย
34) ทน. 464 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
35) ทน. 481 งานวิจยั ทางเทคนิคการแพทย
36) ทน. 484 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย
37) ทน. 490 การฝกปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย
38) ทน. 492 เวชศาสตรชุมชนสําหรับสหเวชศาสตร
วิชาบังคับเลือก
1) ทน. 308 จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดลอม
2) ทน. 337 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับสหเวชศาสตร
3) ทน. 400 สารตานจุลชีพและการดื้อยา
4) ทน. 401 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกตใช
5) ทน. 432 พันธุวิศวกรรมและไบโออินฟอรเมติก

1
1
1
2
1
6
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
1
1
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 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 ถึงวิชาที่ใชในหลักสูตร โดยภาษาไทยใชอักษร ทน ภาษาอังกฤษใช
อักษร MT
ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชามีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
หมายถึงวิชาบังคับ หรือวิชาเลือก
0-2
หมายถึงวิชาบังคับ
3-9
หมายถึงวิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
0-1
2-3
4-5
6-7
8
9
เลขหลักรอย
6-7
8

หมายถึงหมวดวิชา หรือกลุม วิชา
หมายถึงกลุมวิชาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล
หมายถึงกลุมวิชาดานพยาธิวิทยาคลินกิ และพิษวิทยา
หมายถึงกลุมวิชาระบาดวิทยา และสิง่ แวดลอม
หมายถึงกลุมวิชาดานการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
หมายถึงกลุมวิชาดานการบริหารจัดการ
หมายถึงกลุมวิชาดานการวิจัยและสารสนเทศ
หมายถึงระดับวิชา
หมายถึงวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และการคนควาอิสระ
หมายถึงวิทยานิพนธ

วิชาบังคับ จํานวน 7 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ทน. 611
MT 611

เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

3(3-0-9)

ทน. 691

วิทยาการวิจัย และจริยธรรมสําหรับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
Research Methodology and Ethics
for Medical Technology Profession

2(2-0-6)

ทน. 790
MT 790

สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 1
Seminar in Health Science I

1(1-0-3)

ทน. 791
MT 791

สัมมนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
Seminar in Health Science II

1(1-0-3)

MT 691
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วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาเลือกไมนอ ยกวา 17 หนวยกิต และนักศึกษาแผน ข ตองศึกษา
วิชาเลือกไมนอยกวา 26 หนวยกิต โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษาจากรายวิชาทัง้ 2 กลุมที่กําหนดให คือ
กลุมวิชาเลือกดานเทคนิคการแพทย และกลุมวิชาเลือกดานการบริหารจัดการ นอกจากนี้ นักศึกษาอาจเลือก
ศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอืน่ ได ไมเกิน 3 หนวยกิต โดยตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่
ปรึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร
กลุมวิชาเลือกดานเทคนิคการแพทย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ทน. 623
MT 623

การวินิจฉัยโรคระบบตอมไรทอ
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

พิษวิทยาสิง่ แวดลอม
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)
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ทน. 723
MT 723

ทน. 724
MT 724
ทน. 725
MT 725

ทน. 731
MT 731
ทน. 733
MT 733

ความกาวหนาปจจุบันดานการวินิจฉัยโรค
ทางเคมีคลินิก
Recent Advance in Clinical
Chemistry Diagnosis

2(2-0-6)

ความกาวหนาปจจุบันดานการวินิจฉัยโรค
ทางจุลชีววิทยา
Recent Advance in Clinical Microbiology Diagnosis

2(2-0-6)

ความกาวหนาในปจจุบนั ดานการวินิจฉัยโรค
ทางวิทยาภูมิคุมกัน
Recent Advance in Clinical
Immunology Diagnosis

2(2-0-6)

หัวขอพิเศษดานการวินิจฉัยโรคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
Selected Topic in Molecular Diagnosis

2(2-0-6)

การศึกษาปญหาเฉพาะรายทางวิทยาศาสตร
หองปฏิบตั ิการ
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

การจัดการคุณภาพหองปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย
Quality Management in Clinical Laboratory

ทน. 783
MT 783

การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
Community Health Management

2(2-0-6)

19

ทน. 784
MT 784

หลักการบริหารธุรกิจสําหรับองคกรสุขภาพ
Principles of Business Management for
Health Care Organization

2(2-0-6)

ทน. 785
MT 785

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

ทน. 786
MT 786

การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรสุขภาพ
Strategic Management in Health Care Organization

2(2-0-6)

การคนควาอิสระ (กรณีศึกษา 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 (ขึน้ กับรายวิชาที่เปดสอน)
2. หองปฏิบัติการ
ชั้นที่ 4 อาคารปยชาติ (16 หอง, เนื้อที่ 764 เมตร)
3. หองพักอาจารย
ชั้น 11 &12 อาคารปยชาติ (10 หอง)
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ตารางที่ 9 แสดงหองปฏิบตั ิการของภาควิชาเทคนิคการแพทย
ลําดับ
1
2
3
4

หอง
412
413
414
415

5

416

6

417

ชื่อหอง
หองเลีย้ งเซลล
หองลาง
หอง stock
หองปฏิบตั ิการทางเทคนิค
การแพทย 1
MT Common Room

7
8

418

หองปฏิบตั ิการทางเทคนิค
การแพทย 2
หองกลอง 10 ตา
หองธุรการภาควิชาฯ

9

419

หองปฏิบตั ิการโรคติดเชื้อ

10
11
12
14
15

419/1 หองปฏิบตั ิการกลาง
419/2 หองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และสารเคมี
419/4 หองปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
421 หองปฏิบตั ิการโรคไมติดเชื้อ
421/1 หองเลีย้ งเซลล 2

16
17

421/2 หองปฏิบตั ิการอณูชีววิทยา
421/3 หองบริการตรวจโลหะหนัก

การใชงาน
เลี้ยงเซลลที่ตอ งการความปลอดเชื้อสําหรับงานโรคติดเชื้อ
ลางวัสดุ อบฆาเชื้อ เตรียมวัสดุในการเรียนการสอน
เก็บ stock วัสดุอุปกรณ
หองเรียนปฏิบัติการที่ 1
- หองพักสําหรับอาจารย
- หองพักนักวิทยาศาสตร
- หองคอมพิวเตอรสาํ หรับอาจารยและเจาหนาที่
หองเรียนปฏิบัติการ 2
ฝกปฏิบัติการ โดยการดูตัวอยางโดยใชกลองจุลทรรศน
- ติดตองานระหวางหนวยงานภายนอก
- เปนศูนยกลางดําเนินงานภายในภาควิชา
เตรียมเชื้อเพื่อการเรียนการสอนดานแบคทีเรีย,ไวรัส, เชื้อ
ราและปรสิต
เตรียมสารเคมีและวัสดุตา งๆสําหรับการเรียนการสอน
เตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อแบคทีเรีย / เชื้อรา และเตรียม
สารเคมี
ปฏิบัติงานวิจัยดานเชื้อจุลชีพ
ปฏิบัติงานวิจัยดานโลหิตวิทยา ชีวเคมีและภูมิคุมกันวิทยา
เลี้ยงเซลลที่ตอ งการความปลอดเชื้อสําหรับงานโรคไมติด
เชื้อ
ปฏิบัติการ DNA RNA protein
บริการตรวจตัวอยางดวย atomic absorption
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7. งบประมาณของภาควิชา จําแนกตามประเภทรายจาย
ลําดับที่

หมวดคาใชจาย

1
2
3

เงินเดือนบุคลากร,คาจาง,คาตอบแทน
คาใชสอยวัสดุ
คาสวัสดิการ

4

คาสาธารณูปโภค

5
6
7
8

เงินอุดหนุน
คาใชจายอืน่
คาเสื่อมราคาประจําป
อื่น ๆ (โปรดระบุเพิ่ม.............................)
รวมคาใชจา ย

คาใชจา ยจริง
(งบประมาณคณะ)
*
(งบประมาณ
มหาวิทยาลัย)
(งบประมาณ
มหาวิทยาลัย)
(งบประมาณคณะ)
(งบประมาณคณะ)
(งบประมาณคณะ)
2,196,536.45
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3. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 การวางแผนและการประเมิน
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบือ้ งตน ไดแก รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554
2) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมชี้แจง วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใน
การประเมินคุณภาพใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะห รายงานการประเมิน
ตนเองของหนวยงาน เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน
3) แบงหนาทีใ่ หผูประเมินคุณภาพแตละคนศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด โดยในการ
ตรวจประเมินการดําเนินงานของภาควิชา ในปการศึกษา 2554 กําหนดใหตรวจประเมินในองคประกอบที่ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 สวนองคประกอบที่ 8 คณะจะเปนหนวยงานที่ดําเนินการเอง
4) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให
เขาใจถึงวิธีการเก็บขอมูลหลักฐานและกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังนี้
1) การประชุมรวมกับหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการ
ประเมินและรับฟงผลการดําเนินงานที่สําคัญ
2) หัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง การประเมิน
ในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเดน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา
แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป
3) การสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการ และคณาจารย
ซึ่งเปนการสัมภาษณขั้นตนเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินงานของผูบริหาร และอื่นๆ
4) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน
5) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดเดน
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบ รวมทั้งผลการพิจารณาในภาพรวม
3.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมิ นและนําเสนอดวยวาจาตอหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการ
โครงการ และคณาจารยเพื่อรับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน
2) จัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
พิจารณา
3) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหหนวยประกันคุณภาพของคณะ
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3.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2554 กับเอกสารหลักฐานที่ภาควิชา/โครงการอางอิงไว โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้
- ขอมูลตรงกับชวงเวลาที่ประเมิน
- ขอมูลครบถวนตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง
2) การสัมภาษณ เชน นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา และผูใชบัณฑิตในหนวยงาน
เปนตน เพื่อสอบถามการดําเนินการจริง และพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และ
รายงานการประเมินตนเอง
4. ผลการประเมินรายตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ผลการดําเนินงาน
2554
องคประกอบ
คุณภาพ

หนวย
วัด

เปาหมาย

2553

หมายเหตุ

บรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน
/ = บรรลุ
ตนเอง

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(% หรือ
สัดสวน)

X = ไม
บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ

(เชน เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

ขอ

4

4

7

7

√

4

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 16.1 ผลการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ

ขอ

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ สมศ.16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ

คาเฉลี่ย

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 17 ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน

ขอ

2

2

5

3

X

2

* ตัดขอที่ 7, 8

1

* ตัดขอที่ 2 เพราะยังไมไดมีสวนรวม
ของผูเรียนอยางเปนระบบจริงโดยตองมี
หลักฐานที่กําหนดจุดเนนอยางชัดเจน
แผนพัฒนาเอกลักษณ และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 ทั้งหมด

4.00

3.00

3.00

2.00

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร

ขอ

5

5

7

7

√

5

5

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.2 อาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

60

75.44

21/33*100
=63.63

5.3

√

5

5

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.3 อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ

12.5

14.04

4/33*100
=12.12

2.02

X

2.02

2.02

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ขอ

4

4

7

5

√

4

3

* ตัดขอ 7 เพราะหลักสูตร
ระดับบัณฑิตมีจํานวน นศ.นอย

*ตองเขียนบรรยายใหม ตัดขอ
4 ออกเพราะไมมีการติดตาม
การพัฒนาของสายสนับสนุน
โดยเอกสารที่อางมาในรายงาน
ไมตรงกับตัวบงชี้
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู

ขอ

5

4

7

5

√

3

3

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน

ขอ

5

3

7

7

√

5

5

ขอ

3

4

6

5

√

4

4

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา

ขอ

ตัวบงชี้ที่ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน รอยละ
1 ป
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
คาเฉลี่ย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

2

2

5

2

√

2

2

90

94.64

68/71*100
=95.77

4.78

√

4.78

4.78

20

-

-

-

X

0

0

* ตองบรรยายขอที่ 1 ใหชัดเจน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ยังไมชัดเจน โดยเฉพาะของ นศ. ป.
ตรี ถาขอนี้ชัดเจน ขออื่นๆ จะทําตามได
ความเปนสากล แคไหน และตองวัดได
ภายในกี่ป
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ตัวบงชี้ที่ สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ รอยละ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญาเอกที่ไดรับการ รอยละ
ตีพิมพ
ตัวบงชี้ที่ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คาเฉลี่ย

-

-

-

0

X

0

0

ไมมี

-

-

-

X

0

0

4

4.77

(191/33)/6*5

4.82

√

4.82

4.82

85

93.26

66/74*100
=89.18

5.2

√

5

5

85

96.51

74/87*100
=85.05

5

√

5

5

อัตลักษณของภาควิชา

85

93.26

66/74*100
=89.18

5.2

√

5

5

อัตลักษณของภาควิชา

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 สกอ.

3.75

3.63

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 ทั้งหมด

3.31

3.12

ตัวบงชี้ที่ คณะ 1. รอยละของบัณฑิตที่
สอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ รอยละ
วิชาชีพภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ ทน. 1 รอยละของผูส ําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
รอยละ
กําหนด (ปริญญาตรี)
ตัวบงชี้ที่ ทน 2. รอยละของนักศึกษา
เทคนิคการแพทยที่สอบผานการขึ้น
รอยละ
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพภายใน 1
ป
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขอ
ขาวสาร
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 3.2 ระบบและไกการ
ขอ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ มธ .1 รอยละของกิจกรรม
รอยละ
จิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด

* ตองทําเพิ่มขอที่ 6
5

-

7

7

√

5

4

4

-

6

6

√

5

5

5

-

2/27*100
=7.40

2.05

√

2.05

2.05

3.53

4.50

4.02

3.68

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 ทั้งหมด

*ตัดขอที่ 3 เพราะนักศึกษา ป.
โท ไมไดทําโครงการเอง

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ

4

5

7

5

√

3

3

* ตัดขอ 1 เพราะระบบกลไกเพื่อให
บรรลุเปาหมายไมมี ภาควิชาฯมี
คณะกรรมการวิจัยภาคฯแตยังไมมี
ระบบที่ทําใหบรรลุเปาหมายไดอยาง
เปนรูปธรรม
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ขอ

อัตราสวน

3

120,000

3

6

3

√

3

0

144,182

10,193,30
0/29*100
=351,493

7.57

√

5

5

* ปรับตัวเลข
11.71

√

5

5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 5 งานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพมิ พหรือ
เผยแพร

รอยละ

25

42.1

10.00/33*1
00 =30.30

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

รอยละ

-

-

-

-

X

0

0

รอยละ

60

-

2/33*100
=6.06

3.03

√

3.03

3.03

38.63

√

5

5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ

ตัวบงชี้มธ.3 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล
Scopus และ Web of Science ตอ
รอยละ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

60

-

51/33*100
=15.45

* ตัดทุกขอเพราะตองมีแผนการและ
ขั้นตอนชัดเจน

*ตองเช็ควาเปนงานของนักศึกษาหรือ
ของอาจารยถามีชื่อทั้งนศ. และอจ.ชือ่
ของงานที่อาจารยตีพิมพตองตางจาก
งานวิทยานิพนธของนักศึกษา ป.โท
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ตัวบงชี้ที่ คณะ. 2 จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบตั ิงานจริงในรอบ
ปปฏิทินนั้น

1.43

1.43

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 สกอ.

3.67

2.67

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 ทั้งหมด

3.64

2.81

รอยละ

20

-

5/29*100
=17.24

1.43

√

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 5.2 กระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ สังคม
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 8 การนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 9 ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก

ขอ

3

3

5

4

√

4

4

ขอ

3

3

5

3

√

3

3

-

3/5*100
=60

10

√

5

5

ขอ

ขอ

40

2

-

5

2

√

2

2

* ถาเกณฑขอ 3 ทําเพิ่มโดยใหชุมชน
มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง จะเพิ่มคะแนนไดชมุ ชนตอง
ทําการประเมินผลของ ชุมชนเอง
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 18.1 ผลการชีน้ ํา
ปองกันหรือแกไขปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 18.2 ผลการชีน้ ํา
ปองกันหรือแกไขปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ คณะ.3 จํานวนบทความทาง
วิชาชีพที่เผยแพรแกผูประกอบวิชาชีพ
และประชาชน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 สกอ.

ขอ

-

-

-

-

X

0

0

ขอ

-

-

-

-

X

0

0

ขอ

3

-

-

3

√

3

3

3.50
3.40

3.50
3.40

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 ทั้งหมด

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการ
ขอ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 10 การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 11 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม*

4

-

6

4

√

4

3

ขอ

2

-

5

4

√

4

4

ขอ

4

-

5

5

√

5

5

* ตัดขอที่ 4 เพราะมีการประเมินผล
แตไมมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่ชัดเจนไว
กอนการประเมิน
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 ทั้งหมด

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 7.1 ภาวะผูน ําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
ขอ
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบันเรียนรู
ขอ

5

-

7

7

√

4.00
4.33

3.00
4.00

5

5

3

-

5

5

√

5

4

ขอ

1

-

5

2

√

2

2

ขอ

1

-

6

2

√

1

1

คาเฉลี่ย

-

-

-

-

-

0

0

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 สกอ.

3.25

3.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 ทั้งหมด

3.25

3.00

ตัวบงชี้ที่ สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 13 การปฏิบตั ติ าม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

* ตองเขียน sar เปนการ
พัฒนาองคความรูใน
หนวยงาน
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2554
ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร (รายงานดวยวาจา)
ประเมินเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ขอ
4
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ สมศ. 15 ผลประเมินการ
คาเฉลี่ย
ประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน
2.99
สังกัด
เฉลี่ยคะแนนองค์ ประกอบที่ 9 สกอ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชีข้ องทุก
องค์ ประกอบของสกอ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้ องทุก
องคประกอบทั้งหมด

3

9

5

√

3

3

3.49

-

-

-

-

-

3.00

3.00

3.59

3.29

3.49

3.14
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5. สรุปผลการประเมินตนเองในปการศึกษา 2554 แตละองคประกอบดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีกลยุทธในการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถนําไปสูแผนปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับกลยุทธของ
คณะและมหาวิทยาลัย
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาปรับปรง
- ไมมีขอ เสนอแนะ องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกเปนจํานวนมาก
2. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนคอนขางดี
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
1. ภาควิชาฯ ควรสงเสริมนักศึกษาปจจุบันเขาแขงขันผลงานวิชาการตางๆใหมากขึ้น กวาปที่ผานมา
เปนการแสดงศักยภาพของภาควิชาเทคนิคการแพทย
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. นักศึกษาไดรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมอยางกวางขวาง
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
1. ควรสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําความรูดา นประกันคุณภาพไปใชในการจัดทํา
กิจกรรมเอง
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีจํานวนงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมาก
2. มีบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Web of Science ตออาจารยประจํา มีจํานวนสูง
มาก
จุดออน
1. ขาดแผนการวิจยั ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ
2. ขาดระบบและกลไกในการจัดการความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน
แนวทางการพัฒนา
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีแผนในการใหบริการวิชาการ และ มีกิจกรรมดําเนินตามแผนโดยมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
แนวทางการพัฒนา
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
แนวทางการพัฒนา
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
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องคประกอบที่ 7 ดานการบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. เริ่มมีระบบฐานขอมูลถึงแมจะยังไมสมบูรณ แตก็เปนกาวหนึ่งของการพัฒนาตอไป
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
แนวทางการพัฒนา
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. ภาควิชาฯใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามีการดําเนินการและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
จุดออน
- ไมมีขอ เสนอแนะ –
แนวทางการพัฒนา
1. ควรนับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนสวนหนึ่งของการทํางาน
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สรุปการสัมภาษณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย
สัมภาษณอาจารย
1. หองพักอาจารยไมเพียงพอ
2. อุปกรณการวิจัยไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา/อาจารยไมเพียงพอตอนักศึกษาในการเรียนภาคปฏิบตั ิใน
บางวิชา
3. ขาดหองประชุมของภาควิชาเทคนิคการแพทย
4. ตองใหมีเกณฑการนับภาระงานที่เปนธรรม
5. เรื่องของเอกสารควรมีการจัดเก็บไวที่เดียวกัน เชนขอสอบ
สัมภาษณผูใชบัณฑิต
1. ไหวพริบดีถาเทียบกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
2. ดานของบริหารยังออนอยูน าจะเพิ่มในเรื่องของบริหารดวย
3. ดานการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
สัมภาษณนักศึกษา
1. นักศึกษามีความรักและมีความผูกพันกับอาจารยดี
2. การเขาหาอาจารยที่ปรึกษาสามารถติดตอไดตลอดเวลา
3. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
สัมภาษณบุคลากร
1. ภาควิชาฯมีการสนับสนุนใหทําชํานาญการ
2. มีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน
3. คาตอบแทนของบุคลากรภาคเทคนิคผูใหสัมภาษณเห็นวาเหมาะสมแลว
4. การสั่งงาน set lab ใหอาจารย บางครั้งมีการสัง่ แบบกระชั้นชิดเกินไป
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ภาคผนวก
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กําหนดการ
การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร
ณ หองประชุม 963 คณะสหเวชศาสตร ชั้น 9 อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
หองประชุม 963
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 พบคณะผูบริหารหนวยงานที่รับการตรวจประเมิน
- ประธานแนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง
และวิธีการประเมินคุณภาพภายในแกคณะผูบริหารหนวยงานฯ
- หัวหนาหนวยงานฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
สัมภาษณหัวหนาหนวยงานฯ / คณะผูบริหารหนวยงานฯ
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

หองประชุม 963
เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 09.30 – 10.00 น.

หองประชุม 963
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 1 ราย
คณะกรรมการฯ สัมภาษณนกั ศึกษาและศิษยเกาของหนวยงานฯ จํานวน 2 ราย
คณะกรรมการฯ สัมภาษณผูใชบัณฑิตบุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานฯ
จํานวน 2 ราย
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน (ตอ)
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน
และรายงานผลการประเมินขัน้ ตนดวยวาจาตอคณะผูบริหารหนวยงานฯ
โดยเปดโอกาสใหผูบริหารคณะและบุคลากรของหนวยงานฯ ไดเขาฟง
ผลการประเมิน และอื่นๆ (ถามี)

วันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2555
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2555

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
ภาควิชากายภาพบําบัด

