
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย ์
 

 
 
 

 

คณะเทคโนโลยีวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
วันท่ีรายงาน 10 สิงหาคม 2563 



ค ำน ำ 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ตรวจเยี่ยมหลักสูตร             

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่                 

10 สิงหาคม 2563 อันเป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 

2563 การนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ใช้การสังเกต การรายงาน

การประเมินตนเองของหลักสูตร การตรวจเอกสารอ้างอิง และการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณภาพตาม

องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาใน       

แต่ละองค์ประกอบด้วย  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ขอขอบคุณอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ทุกท่าน รวมทั้งการต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนท าให้การประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการน าผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร                

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
                           10 สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
(3.41 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 6 องค์ประกอบ               
(11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต โดยองค์ประกอบที่ 1              
การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีผลประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ            
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6                      
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ด ี
4.01-5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน   
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A N/A ไม่ประเมิน 

เนื่องจากหลักสูตร 
ยังไม่มีบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.49 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
                     การประเมินผู้เรียน 

4.00 ดี  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.41 ดี  
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บทน า 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
ชื่อภาษาไทย  ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัทภาพการแพทย์)  

ชื่อย่อ วท.ม. (สัทภาพการแพทย์)  
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Medical Sonography)  

ชื่อย่อ B M.Sc. (Medical Sonography) 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือผลิตและพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศเพ่ือทุกชีวิต (Be Excellent for Lives)  

2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ครูผู้สร้าง) ได้อย่างมีระบบ 
2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านงานวิจัย มีทักษะในการเขียนบทความ/รายงานเชิงวิชาการ 
2.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานการศึกษาวิจัย 

และน าเสนอทางวิชาการด้วยวาจา ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.5 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม 

 
3. รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
1 พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ศาสตราจารย ์ พบ. 

วว. 
 

วว. 

แพทยศาสตร ์
รังสีวินิจฉัยระบบ
ประสาท 
รังสีวิทยาวินิจฉัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย ์
 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย ์

2524 
2547 

 
2553 

2 พญ.ชนิสา   โชติพานิช รอง
ศาสตราจารย ์

พบ. 
วว. 

แพทยศาสตร ์
เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
แพทยสภา 

2539 
2543 

       
3 นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
พบ. 

ป.บัณฑิต 
ป.บัณฑิต

ช้ันสูง 
วว. 

แพทยศาสตร ์
รังสีวิทยา 
รังสีวิทยา 
 
รังสีวิทยาวินิจฉัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
แพทยสภา 

2546 
2550 
2552 

 
2552 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
4 พญ.เจษฎาพร  

พร้อมเที่ยงตรง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วว. 
พบ. 

ป.บัณฑิต 

เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
แพทยศาสตร ์
รังสีวิทยา 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
2551 
2552 

5 พญ.อัญชิสา คุณาวุฒิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว. 
พบ. 

ป.บัณฑิต
ช้ันสูง 

เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
แพทยศาสตร ์
รังสีวิทยา 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
2551 
2554 

 
4. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
5. วิธีการประเมิน 

5.1 วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดขึ้นของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์  ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

2) เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ น าผลจากการประเมิน
คุณภาพไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
5.2 การวางแผนการประเมิน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2) ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รวบรวมเอกสาร หลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมโดย 
- สังเกตจากสภาพจริงจากการเยี่ยมชม 
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

(คน) 

จ านวนคงอยู่ (คน) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา 2562 
2562 2563 2564 

2561 3 - - - 1 
2562 5 - - - 3 
2563 20 - - - - 
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3) ศึกษาจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
5.3 เกณฑ์การประเมิน 

1) ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ตัวบ่งชี้กระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้

ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  
- ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้ก าหนด

แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป   ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 
ไว้ 

2) ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด าเนินการ
ใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังนี้ 

0.01 - 2.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพน้อย 
2.00 - 3.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานมีคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมินจะเป็นผลคะแนนขององค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

( = ผ่าน) 
( = ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  

1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตร 

 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป    

- มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ  
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

( = ผ่าน) 
( = ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
4. คุณสมบัติอาจารย์

ผู้สอน 
 
 

 

4.1 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
วิชาการท่ี อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  

 

4.2 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 
และมีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

- มีผลงานวิชาการท่ี อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 
 

N/A 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

( = ผ่าน) 
( = ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
6. คุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

 

6.1 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

N/A 

6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาเอกหรือหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง   

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน และแจ้ง กกอ.
ทราบ 

N/A 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

( = ผ่าน) 
( = ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
7. คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  

 

7.1 องค์ประกอบ 
- ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน 
- ประธานต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษา

ร่วม 

N/A 

7.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

N/A 

7.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง   

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน และแจ้ง กกอ.
ทราบ 

N/A 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

( = ผ่าน) 
( = ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

  

แผน ก1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ สกอ. 

N/A 

แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ สกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) 

N/A 

แผน ข 
รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 

- 

9 ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ์  
- อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คนต่อ

นักศึกษา 5 คน 
 

N/A 

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  

เนื่องจากเป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561 โดยจะ
ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 
2565 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  
N/A 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์
หรือเผยแพร ่

  
N/A 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 N/A  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา - ระดับ 3 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - ระดับ 3 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา - ระดับ 2 2 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 2.67  
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ -   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - ระดับ 3 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -   

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 x 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5 x 100 ร้อยละ 71.42 4.46 คะแนน 
7  

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.20 x 100 ร้อยละ 31.42 3.93 คะแนน 
7  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - ระดับ 3 3 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  3.49 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร -   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

- 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน -   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

11 x 100 
11 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.00  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ - ระดับ 3 3 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3.00 

ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี องค์ประกอบ 3- 6  
(11 ตัวบ่งชี้) 

3.41 
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ตาราง 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่าน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

- - - - -  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4.15 - - 4.15 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 4.33 - 4.00 ด ี

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 7 4 -    
ผลการประเมิน 3.00 4.00 - 3.41 ดี  

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่                
10 สิงหาคม 2562 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่    
ในระดับ ปานกลาง (2.76 คะแนน) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีผลประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 
จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน และอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 

จุดเด่น 
1. หลักสูตรช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรสัทภาพทางการแพทย์และช่วยพัฒนาคุณภาพงาน

บริการด้านสาธารณสุขของประเทศได้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตร มีคุณวุฒิและผลงานวิจัย

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. ไม่พบการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะในบางรายวิชา ได้แก่ จภอต. 522 จภอต.523 จภอต.524  
จภอต.525  จภอต.527 ซึ่งการประเมินผลจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติได้ครบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

2. ไม่พบการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านจ านวนความหลากหลายของผู้ป่วยและรอย
โรคที่จ าเป็น ส าหรับการเรียนรู้ในรายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาการฝึกงานคลินิก ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
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กลุ่มประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค าถาม: มีประเด็นอย่างไรในเรื่องการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  
รศ.พญ.ชนิสา  โชติพานิช  สอนวิชาจริยธรรม สอนวิชา Communication จะน าเอาประสบการณ์

ของตนเองมาสอน จะได้รับ Feedback ของนักศึกษาหลักสูตร นักศึกษาจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็น คนไข้จะ
รู้สึกวิตกกังวล คนไข้อยากจะมาฟังผลเมื่อพบแพทย์เจ้าของคนไข้ จะสอนว่า สิ่งใดที่เราควรพูดกับคนไข้              
ไม่สิ่งใดไม่ควรพูด อะไรคือ Communication Skill  
 ผศ.พญ.อัญชิสา คุณาวุฒิ  สอนวิชา Gross Anatomy ที่มีความประทับใจในวิสัยทัศน์ของคณบดี
และผู้อ านวยโรงเรียน ผศ.นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล มีความสามารถมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไขตลอด 
มีการประชุมเพ่ือติดตามการสอน มีการทวนสอบ รายวิชา Anatomy เป็นวิชาที่ต้องมีการทวนซ้ า ๆ เรื่อง
การสอน Online มีช่วยที่เป็นส่วนช่วย ถ้านักศึกษาได้อ่านและดูมาก่อน มี Face to Face พบว่า น่าจะดี 
 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ปีนี้เป็นความท้าทายมาก เนื่องจากมีนักศึกษาในหลักสูตร มีแพทย์มา
เรียน จ านวน 2 คน นักกิจกรรมบ าบัด จ านวน 1 คน  และนักรังสีเทคนิค มาเรียน Gap ของนักศึกษากว้าง
มาก สุดท้ายการจบการศึกษาต้องจบในหลักสูตรเดียวกัน 
 ผศ.นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล โดยภาพรวมของหลักสูตร หลักสูตรนี้จะเป็นสายวิชาการ และท า
อย่างไรจะท าให้นักศึกษาได้วิชาชีพด้วย หลักสูตรต้องไปหาแหล่งฝึกทางคลินิก ซึ่งเป็นการยาก ยังโชคดีที่มี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นแหล่งฝึก  
  

ค าถาม: Journal Club ที่จะ Set ขึ้นมาให้นักศึกษาได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการจัดการอย่างไร 
 Journal Club จะมาการทบทวนเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย ตอนแรกจะให้นักศึกษาคิดหัวข้อ
งานวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2 จะผ่านคลินิกเรียบร้อยแล้ว ให้ลองคิดหัวข้อวิจัย และน า Paper มาคิดหัวข้อ
งานวิจัย ทางปฏิบัติจริงไม่ประสบความส าเร็จ โชคดีที่ทางโรงพยาบาลจะมีเคสเป็นจ านวนมาก มีหลาย
โครงการ สามารถน าข้อมูลมาเป็นงานวิจัยได้ นักศึกษาสามารถเลือกจากงานเหล่านี้ สรุปนักศึกษาให้
อาจารย์ที่ปรึกษาคิดให้  
 
ค าถาม: ให้พูดถึงการประสานงานกับเครือข่ายภายนอกอย่างไรบ้าง 
 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประเทศไทยต้องมีโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ แต่โรงเรียนต้องไม่แค่
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  มีโครงการบ าเพ็ญพระราชกุศล ที่จังหวัดน่าน และ
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการน าเครื่องอัลตราซาวด์ไปใช้ และสร้างองค์ความรู้  หนี่งในนั้นจะมี ผศ.นพ.สุรเชษฎ์ 
สิริพงษ์สกุล เป็น Key Person รณรงค์โรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดี ส่วนหนึ่งเห็นว่า รังสีแพทย์              
จะอยู่ในเมืองใหญ่ และนักรังสีเทคนิคขาดแคลน ได้ปรึกษาหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และ
มีการเสนอแผนด าเนินงาน สิ่งที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ควรท า ขอทุนรัฐบาล ได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 100 
กว่าล้าน มีพันธสัญญาว่าจะสร้างนักอัลตราซาวด์ จ านวน 1,250 คน หลักสูตรที่เรียนจะเรียนตั้งแต่ 3 
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สัปดาห์ จนถึง  3 เดือน 6 เดือน เนื่องจากเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย ต้องหาพ่ีเลี้ยงที่เป็นมาตรฐาน  
ในโลกนี้จะมีแบบอย่างที่ดี โดยเลือก Monash University ต่อมาได้ประกาศรับคณาจารย์เข้ามาในโรงเรียน 
สิ่งต่อมา คือ ให้ด าเนินการ Imaging Center ต่อมามีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และ           
สภาการพยาบาล ขณะนี้ได้เครือข่ายที่จังหวัดนครปฐม และคณบดีไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุข และเขต
สุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 - หลักสูตรควรใช้หลัก PDCA มาใช้ทุกกระบวนการ สกอ.มักจะถามแต่ความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่
น่าท า แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  
 - การสอน Online เป็นปัญหาระดับชาติ สรุปการเรียน Online ทั่วประเทศ เรียนแล้วประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุป  
 - การอบรมหรือการสอนควรมี Pre-test และ Post-test หรือมีค าถามสอดแทรก นักศึกษามี 
reflect อย่างไร   
 - นักศึกษามีแหล่งฝึกที่มีความพร้อม และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คิดว่า เป็น Paper นักศึกษาที่จะ
ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ถ้าจะใช้เกณฑ์ AUN-QA ความพึงพอใจก็ไม่ต้องวัด และหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรเดียวที่มีในประเทศ  
 - ควรมี Format ในการเขียนการประเมินผลการสอน ด้าน Morality 
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กลุ่มนักศึกษา 
 1. แพทย์หญิงณัชชา   ธนกิจสมบัติ 
 2. นายทรงพล  สิทธิมงคล 
 3. นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์  
 
ค าถาม: คิดยังไงถึงมาเรียนและคาดหวังจะได้รับอะไรจากที่นี่  
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : สาขาสัทภาพการแพทย์เป็นสาขาทางเลือก เป็นสาขาที่มีคนท างานน้อย               
คิดว่าถ้าเข้ามาเรียนและท างานด้านสาขาวิชานี้ อาจจะมีอนาคตที่ดีได้ 
 
ค าถาม: เรียนจบสาขาวิชาอะไร  
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : เรียนจบวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ปริญญาตรี จบปริญญาตรีมา 8 ปี 
 
ค าถาม: เคยท างานที่ไหนมาบ้าง   
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : เคยท างานที่คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ช่วยวิจัย 
 
ค าถาม: เมื่อจบแล้วมีความคาดหวังหรือเป้าหมายอย่างไร 
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ตั้งใจว่า
ถ้าเรียนจบก็จะท างานที่นี่ต่อ  
ค าถาม: ที่นี่มีเงื่อนไขในการที่จะเข้ารับไปเป็นอาจารย์ของท่ีนี่หรือไม่  
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : ถ้ามีแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ก็สามารถจะเป็นอาจารย์ที่นี่
ได้ แต่ถ้าจบแค่ระดับปริญญาโท ก็สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน (Teacher Assistant) ของที่นี่ได้เลย เมื่อจบ
แล้วก็ต้องท างานใช้ทุนที่นี่ 2 ปี  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : (เพ่ิมเติม) เรียนจบที่นี่ ไม่ว่าจะท างานในต าแหน่งไหนของที่นี่ ก็จะต้องใช้ทุน 
2 ปี 
ค าถาม: ถ้าสิ้นสุดสัญญาและใช้ทุน 2 ปี จะมีการต่อสัญญาหรือไม่ 
ค าตอบ: ทรงพล สิทธิมงคล : ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่จะพิจารณาในอนาคต ตามเนื้องานครับ 
 ประธานกรรมการ: จะได้เข้าใจตรงต้องกันว่า นี่คือ Requirement ของที่น้องมาเรียนว่าเป็น
อย่างไรบ้าง 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ชื่อณัชชา ธนกิจสมบัติ เป็นหมอเฉพาะทางด้านเวชาศาสตร์ฉุกเฉิน (หมอ ER) 
ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลต ารวจ ที่มาเรียนเพราะว่าต่อยอดทางเวชาศาสตร์ฉุกเฉินมีอยู่ไม่กี่ด้านในประเทศ
ไทย เลยสนใจด้านอัลตราซาวด์เพราะว่า ช่วงหลัง ๆ ใช้อัลตราซาวด์ในการวินิจฉัยแยกโรคของคนไข้ในห้อง
ฉุกเฉินค่อนข้างเยอะ รู้สึกว่าทักษะการอัลตราซาวด์ยังไม่ได้แม่นถึงขั้นให้ค าปรึกษาแก่น้อง ๆ ได้ เลยคิดว่า
การที่มาเรียนตรงนี้ได้เป็นการฝึกทักษะ เลยเข้ามาเรียน 
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ค าถาม: เนื่องจากขอทุนมาจากทางโรงพยาบาลต ารวจ เงื่อนไขคือต้องเรียนให้จบหรือไม่ 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ใช่ค่ะ ต้องเรียนให้จบและได้ใบประกาศ  
ค าถาม: มีการก าหนดเวลาเรียนไหม ? 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ก าหนดตามเวลาที่ลามาเรียน คือ 2 ปี แต่ถ้าไม่ทัน ต้องเขียนรายงานกลับไป
ชี้แจง สาเหตุที่เรียนจบไม่ทันเวลา 2 ปี จริง ๆ ตัวทุน เป็นทุนจากมูลนิธิ ซึ่งล่าช้าไม่ได้เลย ไม่อย่างนั้น
จะต้องใช้เงินคืนด้วยตัวเอง 
ค าถาม: ถ้าสมมติว่าส่งบทความวิจัย (Paper) ตีพิมพ์ แต่ว่าตีพิมพ์ไม่ทัน ส่งผลให้รับปริญญาไม่ทัน  
จะท าอย่างไร   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : อาจจะต้องคุยกับอาจารย์ที่เป็นประธานมูลนิธิอีกที 
 ประธานกรรมการ : อาจจะต้องวางแผน เพราะการเรียนปริญญาโทไม่เหมือนกับการเรียนปริญญา
ตรี เรียนครบก็จบ แต่ปริญญาโทต้องส่งบทความวิจัย (Paper) อีก  
ค าถาม: บทความวิจัย (Paper) ล่าช้าไปถึงเม่ือไหร่ ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ได้ใบตอบรับว่าได้ตีพิมพ์วรสารประจ างานระดับนานาชาติ ก็เหลือสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ และไปน าเสนองานวิจัยปากเปล่าตอนเดือนธันวาคม ซึ่งจริง ๆ ต้องเป็นเดือนตุลาคม 
แต่เป็นช่วงโควิดเลยต่อเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคม ก็คือต้องจบภายในปีนี้  
ค าถาม: ราชวิทยาลัยประกาศจบ จะประกาศเป็นรอบ ๆ ทุกเดือนหรือเปล่า ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : อันนี้ไม่แน่ใจ  
ค าถาม: ในการเรียนในครั้งนี ้ขอเป็นแบบ Open Question ดีกว่า อยากจะพูดอะไรให้คณะกรรมการ
ฟัง เราเป็น Stakeholder เป็นการรับฟังจากนักศึกษา เพื่อน าไปคุยข้อมูลให้อาจารย์อีกด้านนึง เป็น
ตัวกลางให ้ทางคณะกรรมการจะได้ระบุชื่อ พูดเป็นเชิงบวก เชิงลบ ได้หมดเลย   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ถ้าส าหรับรุ่นแรก ข้อดีของรุ่นแรกก็คือ ได้รับนวัตกรรมใหม่ ๆ เหมือน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของราชวิทยาลัยที่เค้ามอบให้ รุ่นแรกก็จะได้ใช้ก่อน แต่ว่าข้อเสียด้วยความที่เป็นรุ่นแรก 
เป็นนักศึกษาปริญญาโทครั้งแรก อาจารย์ครั้งแรก ทุกอย่างครั้งแรกหมด ต้องมีการปรับตัวเยอะ เลยท าให้
ไม่ใช่แค่โควิดที่ท าให้การเรียนและ วิทยานิพนธ์ (Thesis) ล่าช้า ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง  แต่ของรุ่นน้องจะ
มีการปรับแก้ไข หลังจากได้รับปัญหามาจากรุ่นแรก ที่มี Feedback กลับไป ว่าด้วยอะไรบ้างที่ท าให้การท า
วิทยานิพนธ์ล่าช้ามาขนาดนี้ จริง ๆ ควรจะจบได้แล้ว เตรียมรับปริญญาได้แล้ว ด้วยความที่เป็นทั้งแรก                
ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ครั้งแรก ทุกอย่างมันยังไม่มีอะไรรองรับให้เลย ก็ต้องดิ้นรนเยอะอยู่เหมือนกัน  
ค าถาม: ไม่ใช่แค่คณะ น่าจะเป็นมหาวิทยาลัย และนักศึกษาต้องไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
เพราะมหาวิทยาลัยมีการท าวิทยานิพนธ์มานานแล้ว  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ใช่ค่ะ ทางสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีมานานแล้ว แต่ทางวิทยาลัยฯ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่มี ก็เลยต้องมาเริ่มใหม่ ส่งผลให้ล่าช้า แทนที่นักศึกษาจะต้องน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต้อนปีช่วงนี้จะต้องสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แล้ว กลายเป็นว่านักศึกษาต้อง
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น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอนต้นปีแทน ล่าช้าไปทุกอย่าง กว่าจะขอ Ethic ผ่าน เพราะว่าต้องท าวิจัย 
ในคน แบบฟอร์มต่าง ๆ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เลือกหัวข้อการวิจัย ไม่มีแบบฟอร์มให้เลย  
ค าถาม: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแค่คณะเดียวหรอที่มีหลักสูตรปริญญาโท ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทเป็นที่แรก 
คณะแพทยศาสตร์เพ่ิงเปิดหลักสูตรเมื่อปีที่ผ่านมา ทางเราเปิดก่อน ก็เลยท าให้ยังไม่มีแบบฟอร์มอะไรเลย 
การอบรม IRB (Institutional Review Board) ก็ไม่มีรองรับให้ ต้องไปอบรมเอง เพราะการอัลตราซาวด์
ส่วนมากต้องท าในคน เลยต้องหาอบรมเพ่ือจะขอยื่น Ethic ได้  
ค าถาม: นักศึกษาไปไปอบรม IRB (Institutional Review Board) ที่ไหนมา ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : อบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ เป็นอบรมออนไลน์ 
ค าถาม: ค่าใช้จ่ายในการอบรม IRB (Institutional Review Board) ไหม ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 
ค าถาม: ระยะเวลาในการอบรม IRB (Institutional Review Board) นานไหม ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์  : ใช้เวลาประมาณ 3 วัน คือจะมีเอกสารให้อ่านเป็นไฟล์ PDF และ 
PowerPoint ให้ศึกษาเอง และท าแบบทดสอบ มี Pretest และ Posttest สามารถศึกษาได้เอง ถ้าหากว่า
ต้องรอมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหรือรอท่ีอ่ืนเปิด อาจจะท าให้ส่ง Ethic ไม่ทันได้ ก็เลยเลือกวิธีอบรมออนไลน์ 
ค าถาม: นอกจาก IRB (Institutional Review Board) แล้วยังมีประเด็นเรื่องอ่ืนอีกไหม ? 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : พวกแบบฟอร์มต่าง ๆ  
ค าถาม: ส่วนที่ตัวคณะต้องช่วยนักศึกษามีอะไรบ้าง หลังจากที่นักศึกษา Feedback กลับไปแล้วท าให้
เกิดระบบข้ึน  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ปีที่แล้วที่อาจารย์สัมภาษณ์ นักศึกษาจะค้นหาวรสารที่ใช้อ้างอิงใน
วิทยานิพนธ์ของตนเองไม่ได้เลย คณะก็มีการปรับปรุงโดยการติดต่อประสานงานกับห้องสมุดของ                    
ราชวิทยาลัย ทางห้องสมุดก็ได้ให้ Data base ซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ก็พอจะ
รองรับได้บ้าง แต่ถ้า Paper ไหนหาที่นี่ไม่เจอ ก็จะขอ Account ของเพ่ือน ๆ ค้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มี
ปัญหาอยู่ที่ Data base ไม่กว้างพอ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย 
ค าถาม: ประสบการณ์ของนักศึกษาต้อนค้นหา Full paper กี่เรื่อง  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ที่ส่ง Full paper ไป ใช้ Reference ทั้งหมด ประมาณ 50 เรื่อง ในการ
เตรียมงานมีมากกว่า 50 เรื่อง แต่ใช้ในการท า Full paper ทั้งหมด 50 เรื่อง ที่อ่านแล้วไม่ใช้อีกก็รวม ๆ 
ประมาณ 60 - 70 เรื่อง  
ค าถาม: 70 เรื่อง มีกี่เปอร์เซ็นที่เรามี  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : น่าจะประมาณ 60-70% แต่ว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์บางเรื่อง 
ไมม่ี ก็เลยต้องขอยืม Account ของเพ่ือน ๆ ค้นหาที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่เค้าเรียนปริญญาโท  
 ประธานกรรมการ : มีเรื่องของ Database ที่เพ่ิมเข้ามาและก็ IRB (Institutional Review 
Board) 
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ค าถาม: กว่าจะได้หัวข้อวิจัยช้าไปหรือไม่ 
 พันธจารีย์  หิรัญรัตน์ : ก็แอบช้าอยู่  คือมีเ พ่ือนเรียนหลักสูตรปริญญาโท ทั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล พอสัมภาษณ์ประกาศผลแล้ว เค้าจะมีที่ปรึกษาให้เลย แต่ของเรา
ไม่ได้มีที่ปรึกษาให้เลย  
ค าถาม: มี Feedback กับอาจารย์หรือยัง  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : มี Feedback กับอาจารย์แล้วค่ะ 
ค าถาม: ปีนี้อาจารย์ให้มีที่ปรึกษาเลยหรือเปล่า  
 ทรงพล สิทธิมงคล + ณัชชา ธนกิจสมบัติ : มีแล้วครับ/ค่ะ 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : มันก็จะช้าไป เพราะว่าจริงควรจะ Progress ตั้งแต่ต้นปี แต่มา Progress 
ตอนปลายภาคการศึกษา 
ค าถาม: เรื่อง Research Methodology อาจารย์สอนเมื่อไหร่  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ของรุ่นแรกเริ่มตอนเทอม 2 ของรุ่นที่ 2 เริ่มเรียนตอนปลายภาคการศึกษา 
น้องก็จะไวกว่าประมาณ 1 Step  
ค าถาม: นักศึกษาทั้ง 2 คนมีโจทย์ในการท าวิทยานิพนธ์หรือยัง ตอนอาจารย์สอน Research 
Methodology มีโจทย์มาเปิดดูหรือยัง  
 ทรงพล สิทธิมงคล + ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ยังครับ/ค่ะ 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : เพ่ิงได้หัวข้อค่ะ 
ค าถาม: ได้หัวข้อแล้วกลับไปที่เรียนมาแล้วครบไหมคิดว่ามันตอบไหม    
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ยังไม่แน่ใจ ได้มาแต่หัวข้อยังไม่ได้ลองศึกษา 
ค าถาม: หัวข้อเป็น Diagnostic Performance หรือเป็นพวกผลลัพธ์ Critical research มันมี
ประมาณ 7 - 8 ชนิด ของนักศึกษาได้ชนิดอะไรบ้าง   
 ทรงพล สิทธิมงคล + ณัชชา ธนกิจสมบัติ : Diagnostic ครับ/ค่ะ 
ค าถาม: อาจารย์สอนเรื่อง Diagnostic Performance ใช่ไหม  
  ทรงพล สิทธิมงคล : ใช่ครับ 
ค าถาม: ประเด็นอ่ืนมีอะไรเพิ่มไหมนอกจากงานวิจัย อาจารย์ Requirement ไหมว่า วิจัยต้องตีพิมพ์
ยังไง ที่ไหน อย่างไร  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ถ้าเป็นในประเทศไทยต้องเป็น TCI 1 แต่ถ้านานาชาติไม่ได้ก าหนดค่ะ และ
พิมพ์วรสารประจ างานประชุมวิชาการ แต่ต้องเป็น Full paper ไม่ใช่ Abstract  
 
ค าถาม: นักศึกษาทั้ง 2 คนรู้จักหรือยังว่า TCI 1 คืออะไร มีกี่ Paper คิดว่าจะส่งวารสารฉบับใด  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : น้องส่งพิมพ์วารสารประจ างานประชุมวิชาการเหมือนกันค่ะ ส่งเป็น 
Abstract ไปก่อน ไม่รู้ว่าจะท า Full paper ทันหรือเปล่า ก็ต้องรอ 
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 ประธานกรรมการ : เพราะว่าของเรา TCI 1 เหมือนกัน แต่ละหัว Requirement ก็ไม่เหมือนกัน 
ถ้าเราไม่มองตั้งแต่ต้น ท าไปมันยาก มันจะเคว้ง ในของฝั่งแพทย์เค้าท าแค่มีงานวิจัยจบ ไม่ต้องส่งมันก็เลย
งาน 
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ขอสอบถามได้ไหมคะ สมมติว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนมีคนพิสูจน์อักษรให้
นักศึกษาไหมคะ เหมือนแก้แกรมม่าภาษาอังกฤษมีหรือไม่คะ 
 ประธานกรรมการ : ก็แล้วแต่ แต่ละแห่ง อย่างเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่มี นักศึกษา
จัดการกันเอง แต่ถ้ามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ ๆ หน่อยก็มี แต่ก็จะมีคนรับช่วยเหลือในราคาพิเศษก็มี หรือบาง
หน่วยงานก็ไม่มีค่าใช้จ่ายช่วย ๆ กันไป แล้วแต่จ านวนมากน้อย  
ค าถาม: แต่อาจารย์คิดว่าเรื่องนึงท่ีส าคัญคือเรื่องของการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ได้เช็คหรือไม่
และรู้หรือไม่ว่าจะต้องแก้ไขยังไง   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : เรื่องนี้ยังไม่รู้เลยค่ะ ไม่มีโปรแกรม ไม่รู้ว่ามีโปรแกรมให้ตรวจสอบหรือไม่ 
 ประธานกรรมการ : ต้องถามอาจารย์เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ ผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ ต้อง
เตรียม ไม่อย่างนั้นบางหัวข้อต้องเช็คมาก่อน แล้วแต่ บางแห่งก็ไม่ได้ซีเรียส ในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้
ซีเรียสมา แต่ถ้าต่างประเทศซีเรียส 
ค าถาม: ประเด็นการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง การฝึกปฏิบัติงาน  
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : หนักใจเรื่องวิทยานิพนธ์ เพราะว่ามันมีข้อก าหนดที่ทราบของราชการอ่ะค่ะ 
ถ้าไม่ใช่เรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่องของการเรียนการสอน ส่วนตัวคิดว่าอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างใส่ใจ และอยากให้
เราได้ในสิ่งที่เราตั้งใจในการมาเรียน ในแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน ระหว่างทาง สมมติว่าเกิดทั้ง
ในด้านความรู้และทักษะ อาจารย์ก็สอนควบคู่กันไป สามารถถามอาจารย์ได้ตลอด คิดว่าทักษะยังไม่ได้เก่ง
มาก จะพัฒนาไปเรื่อย ๆและอาจารย์ก็มีเวลาสอนได้  
 ทรงพล สิทธิมงคล : เช่นเดียวกับหมอลี่ อาจารย์ใส่ใจ คอยดูแล ส่วนตัวผมไม่มีพ้ืนฐานอะไรมาเลย 
อาจารย์คอยแนะน าว่าควรอ่านหนังสืออะไร ท าอะไร เรื่องการฝึกฝน อาจารย์คอยดูว่าควรท าตรงไหน ว่า
ท าได้หรือไม่ได้ ประมาณนั้น 
ค าถาม: เรียนด้านทักษะด้านอัลตราซาวด์ไปกี่ด้าน  
 ทรงพล สิทธิมงคล : ครบแล้วครับอาจารย์ 
ค าถาม: ในแต่ละวิชาที่จะจบ อาจารย์ให้เราฝึกฝนยังไง ถึงจะบอกได้ว่าเราท าเรื่องนี้เป็นแล้ว   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : สอนทั้งในด้านวิชาการกับด้านทักษะ อาจารย์จะให้เลือกคนไข้มา                 
อัลตราซาวด์และมี Check list มาสอบกับอาจารย์เป็นส่วน ๆ เช่น Abdominal หรือ Whole abdominal 
อาจารย์ก็จะนัดสอบ 
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ค าถาม: อย่างเช่นเรื่อง Abdominal อาจารย์สอบกี่เคส   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : คือจะมีเก็บเคส เป็น Logbook ว่าท าเคสอัลตราซาวด์ได้กี่คน และจะมีสอบ 
Lab ท้ายคาบ Check list เช่น เป็นไขมันพอกตับ (Fatty liver) ต้องอัลตราซาวด์เห็นอะไรบ้าง วินิจฉัยยังไง
ให้อาจารย์เข้าใจได้บา้ง กายวิภาคส่วนไหน 
ค าถาม: ก่อนหน้าที่อาจารย์เริ่มสอน ได้บอกสิ่งเหล่านี้กับนักศึกษาก่อนไหม และเรียนจบแล้วต้องสอบ
อะไร   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : อาจารย์จะให้ Check list มาดูก่อนสอบ แต่ไม่ได้บอกตั้งต้นชั่วโมง ประมาณ
ว่านัดสอบอัลตราซาวด์เรื่องนี้ อาจารย์จะให้ check list มาดูก่อนประมาณ 2 วัน 
ค าถาม: Orientation ของแต่ละรายวิชา อาจารย์ได้ Orientate อะไรกันบ้าง   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : อาจารย์จะแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งที่จะเริ่ม Pert ใหม่ ๆ เช่น part นี้จะต้องมี
การสอบข้อเขียนวันไหน สอบปฏิบัติวันไหน ให้เตรียมตัวมาก่อน 
ค าถาม: มีสุดท้ายอะไรไหมที่อาจารย์ไม่ได้บอก   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ส่วนใหญ่ไม่มี มีแต่ส่วนใหญ่จะเพ่ิม extra ขึ้นมาบ้าง เช่น คุณเก็บเคสครบ
ตามก าหนด 30 เคสแล้ว แต่ทักษะยังไม่ได้ อาจารย์จะขอเพ่ิม 
ค าถาม: อาจารย์มีเป็นเอกสารแจ้งหรือไม่ว่าปลายภาคการศึกษาจะสอบแบบนี้หรือบอกเป็นปากเปล่า   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ตอนแรกเข้ามามีคู่มือ รายละเอียดที่ให้ท าไม่ได้เขียนบอกไว้ แต่เปอร์เซ็นการ
ให้คะแนนระหว่างท ามีเขียนบอกไว้ 
ค าถาม: มีอะไรที่จะบอกให้เพิ่มเติม ให้อาจารย์เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ คิดว่าน้องเข้ามาแล้วจะ
สับสนแบบเราไหม  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : อาจารย์เตรียมตัวขึ้นเยอะแล้วค่ะ หลังจากนักศึกษามาปรับเยอะ อาจารย์ก็
ปรับตัวขึ้นเยอะแล้วค่ะ อาจารย์มีแผนที่ดีข้ึนเยะอแล้วค่ะ ไม่ใช่แบบอยากท าก็ท าเหมือนแรก ๆ มีการบอก
กล่าวให้เข้าใจก่อน ไม่ใช่อยากท าอะไรก็ท า เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะ 
ค าถาม: นักศึกษาคนไหนบ้างที่ได้เข้าโครงการ Train the trainer  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : ทุกคนเลยค่ะ อยู่ที่ว่าใครจะได้เข้าคอร์สไหนค่ะอาจารย์  
ค าถาม: เราคิดว่าเราเข้าไปแล้วเราได้อะไร  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : Train the trainer จะแบ่งเป็น 2 ส่วนค่ะ จะเป็นส่วนที่เป็นการศึกษาและ
ส่วนที่เป็น subspecialty เค้าจะมาสอนเด็กว่าเราควรจะประเมินระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องวิธีการสอน
ของแต่ละคน และการให้ผลย้อนกลับให้กับผู้ เรียนด้วยสีหน้า น้ าเสียงกับผู้ เสียงยังไง ส่วนที่ เป็ น
subspecialty สมมติเราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ เราจะได้เทคนิคต่าง ๆ จากคนที่ท าอัลตราซาวด์สูติจาก
ต่างประเทศ ว่าเขาท ายังไงบ้าง มีเทคนิคอย่างไร ประมาณนั้นก็คือจะได้เรียน 2 ส่วนควบคู่กันไป แล้วแต่ว่า
จะได้เข้าคอร์สไหน  
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ค าถาม: เราคิดว่าเราเข้าไปแล้วเราเอาอะไรมาใช้ได้อีก  
 ทรงพล สิทธิมงคล : คิดว่าได้ทักษะครับอาจารย์ ได้ทักษะเพ่ิมข้ึนจากเดิมที่เราพอมีอยู่บ้างแล้ว เรา
มาตรวจคนไข้ดียิ่งขึ้น 
ค าถาม: โครงการ Train the trainer มีการสอนเกี่ยวกับครูผู้สร้างให้ไหม รู้จักไหมครูผู้สร้างคืออะไร? 
 ทรงพล สิทธิมงคล : ครูผู้สร้างเป็นเหมือนต้นแบบการถ่ายทอดความรู้ต่อไปในอนาคตให้คนอ่ืนได้
เรียนรู้เพิ่มเติม 
ค าถาม: จะต้องมีทักษะอะไรบ้าง 
 ทรงพล สิทธิมงคล : มีจิตวทิยาความเป็นครู ทักษะในการถ่ายทอดความรู้สูง สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ :  ที่ส าคญัจะต้องมีความรู้ถา่ยทอดให้น้อง ๆ ต้องเข้าใจน้องแต่ละคน ไม่ใช่เป็น
แค่อาจารย์ อาจจะเป็นทั้งพ่อ แม่ พี น้องให้นักศึกษาด้วย อาจจะช่วยทุกเรื่องไม่ได้ แต่สามารถช่วยแนะน า
ทางออกให้ 
 ประธานกรรมการ : ก็ไม่รู้ว่าครูผู้สร้างคืออะไร แต่ถ้าที่ มศว. เค้าเรียกว่า ปราชญ์ผู้ทรงศีล 
ค าถาม: มีอะไรที่คิดว่าที่นี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องบางราว   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเลย ก็คือสถานที่ใหม่ที่ก าลังจะย้ายไป ยังไม่ได้เห็น
ตอนที่เสร็จสมบูรณ์ ก็คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ และระบบการดูแล เพราะว่าเรามีส่วน 
Service คนไข้ด้วย และก็มีการเรียนการสอนไปด้วย บางทีคนไข้ยังไม่เข้าใจว่า ที่นี่คืออะไร ท าไมถึงมี
นักศึกษา ท าไมต้องให้นักศึกษาท าก่อน ท าไมหมอไม่ท า อันนี้อาจจะต้องเป็นความท้าทายอยู่เหมือนกัน                 
ที่จะต้องอธิบายหรือโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปที่รับบริการได้รับทราบ 
ค าถาม: อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับ Critical thinking รู้สึกไหมว่าเรามี Critical thinking ลองอธิบาย  
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : เหมือนเราไม่ได้ท าอัลตราซาวด์อย่างเดียว เราสามารถอธิบายการเกิดโรค
หรือเราสามารถอธิบายให้ผู้เข้ารับการตรวจเข้าใจ และสามารถต่อยอดไปได้ว่า เราควรจะแนะน าให้คนไข้ไป
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนต่อ ไม่ได้แค่แบบอัลตราซาวด์ถ่าย ๆ ภาพแล้วก็จบ ก็สามารถคิดต่อยอดได้ว่า
ควรจะแนะน ายังไงเบื้อง ที่ไม่ท าให้คนไข้กังวล 
 ทรงพล สิทธิมงคล : การท าบริการคนไข้ เราเห็นรอยโรคบางอย่าง เราสามารถน ารอยโรคไปเป็น
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในอนาคตได้ เหมือนเป็นการต่อยอดเพ่ิมเติม หาความรู้รู้เพ่ิมเติมจากรอยโรค
นั้น ๆ ครับ 
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : ก็คิดว่าเวลาที่เราเรียนไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาความรู้หรือว่าทักษะ 
เวลาที่ถามค าถามกับอาจารย์ อาจารย์มักจะตอบกลับมาแบบไม่ใช่ค าตอบ มักจะตอบให้เราได้คิดเอง และ
ไปค้นคว้าหาเองและกลับมาตอบอาจารย์อีกที เพราะอาจารย์ไม่ได้ป้อนให้เรา แต่อาจารย์ฝึกให้เราคิดเอง       
มีการวิเคราะห์กับอาจารย์ว่ามันเป็นมาอย่างไร 
 ประธานกรรมการ : ค าว่า Critical thinking ค าศัพท์ภาษาไทยคงไม่มี มันแปลว่าความคิดเชิง
วิเคราะห์ วิภาคก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาได้ 
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ค าถาม: ประสบการณ์ที่ได้จากโรงพยาบาลนี้เพียงพอไหม เคสเพียงพอไหม   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : หมายถึงว่าเคสที่เรา Service กันที่นี่ไช่ไหมคะ   
 ประธานกรรมการ : เคสที่ให้ความรู้ส าหรับการเรียน เพราะอาจารย์บอกที่นี่เป็นที่เรียน รู้สึกว่า
ทักษะที่ได้จากที่นีพ่อหรือไม่   
 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ : บางส่วนอาจจะยังไม่พอ อย่างเช่น ช่องท้อง, ไทรอยด์ หลอดเลือดบางส่วน
ค่อนข้างจะเพียงพออยู่ แบ่งกระจายกันท าได้เกือบทุกคน แต่บางส่วนที่เกี่ยวกับกระดูและกล้ามเนื้อหรือ    
สูติ-นรีเวช ยังไม่มีเคสให้เก็บหรือให้ดูได้เยอะเท่าไหร่ อาจจะหาข้างนอก  
ค าถาม: ส าหรับหมอณัชชาคิดว่าแบบนี้เพียงพอไหม   
 ณัชชา ธนกิจสมบัติ : คิดว่าเพียงพอและละเอียดกว่าที่เราอยากได้ด้วยซ้ า 
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

ประจ าปีการศึกษา 2562  
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ภาคผนวก ค 
ก าหนดการ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินฯ 
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล ประธานหลักสูตรฯ น าเสนอ 
รายงานการประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการหลักสูตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
สรุปผลการประเมินคุณภาพฯ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 


