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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบ และกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรได้ให้ความส าคัญและ
ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าผลการด าเนินการมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดด าเนินการเรียนการ
สอนภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

ทั้งนี้ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรเล่มนี้ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร ในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดท ารายงานเอกสารฉบับนี้ โดยหวังให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

ท้ายนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ จะได้รับค าชี้แนะ
จากทุกท่าน ตลอดทั้ง ให้การรายงานการประเมินตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป 

  

ลงนาม  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง) 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไดพัฒนาหลักสูตรและเริ่ม

เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 โดยไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ใน

การประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ภายใตสังกัดศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉิน 

เจาฟาจุฬาภรณ ตอมาเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2563 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร โดยไดโอนยาย

หลักสูตรมาสังกัดโรงเรยีนนักฉุกเฉินการแพทย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ตอมาเมื่อวันทื่  20 มิถุนายน 2563 คณะฯ ไดมีการ

ปรับโครงสรางองคกรอีกคร้ัง โดยปรับยายหลักสูตรมาสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย คณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 เปาหมายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินแกผูปวย อันไดแก บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซึ่งเปนภยันตรายตอการ

ดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการและการบําบัดรักษา

อยางทันทวงที เพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น โดยใช

ศาสตรและศิลปอยางเปนองครวมในการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน นับตั้งแตการรับรูถึงภาวการณ

เจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง การตรวจ

วินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาล ตลอดจนดําเนินงานหรือ

บรหิารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ไดเปนอยางดี 

 สําหรับผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง)

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตามคูมือการประกันการการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยการประเมินการดําเนินงานหลักสูตรตาม

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ ผลการดําเนินงานไดมาตรฐานตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.07 คะแนน) การ

ประเมินผลตามองคประกอบ ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรไดดําเนินงานใหเปนไปตัวบงชี้ ขอ 1-4 ผลการ

ดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรมีการดําเนินงานขอ 1-4 สวนขอ 10 ยังไมมีการดําเนินการเนื่องจาก

เปนปการศกึษาแรกในการดําเนินงานหลักสูตร  

 องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต เน่ืองจากหลักสูตรฯ เริ่มเปดสอนในปการศึกษา 2562 จึงยังไมมีผล

การดําเนนิงานในองคประกอบนี้ 

 องคประกอบที่ 3: นกัศึกษา หลักสูตรฯ ไดดําเนินงานจากการประเมิน 3 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 4: อาจารย หลักสูตรฯ ไดดําเนินงานจากการประเมนิ 3 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ไดดําเนินงานจาก

การประเมิน 4 ตัวบงชี้ 
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 องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดดําเนินงานจากการประเมิน 1 ตัวบงชี้ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบคุณภาพ จํานวนตัวบงช้ี 
คะแนนประเมิน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 1 ผาน ผาน 

องคประกอบที่ 2  N/A N/A N/A 

องคประกอบที่ 3  3 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 4  3 3.29 ดี 

องคประกอบที่ 5  4 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 11 3.07 ดี 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 จึงยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 

 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. เปนหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่พัฒนาศักยภาพทั้งดานความรูและทักษะของเจาพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทยใหไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

2. หลักสูตร“ฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง)” เปนสาขาวิชาชีพในสาขาขาดแคลนของประเทศไทย 

ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคม โดยในปจจุบันท่ียังไมมีวิชาชีพเฉพาะที่ปฏิบัติหนาที่ในการดูแล

ผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 

3. มีสถานพยาบาลชั้นนําของภาครัฐเปนแหลงฝกปฏิบัติและฝกงานของนักศึกษา 

4. คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีประสบการณดานฉุกเฉิน

การแพทย 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรมีการวางแผนในการสรางบุคลากรทดแทนและเพ่ิมเติมในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

2. ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยในการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาตอในระดับคุณวุฒิ

ท่ีสูงข้ึน (ปรญิญาโท/ปริญญาเอก) รวมท้ังการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป 

3. อาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติการ อยูในระหวางดําเนินการ

ยังไมแลวเสร็จ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเน่ือง) 

ชื่อยอ  วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย)  

ชื่อภาษาอังกฤษ       Bachelor of Science (Paramedicine) 

1.2 วัตถุประสงคหลักสูตร 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักฉุกเฉินการแพทย ซึ่งมีความรูความชํานาญและทักษะทาง

วิชาชีพดานฉุกเฉินการแพทยที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีเจต

คติตามมาตรฐานวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักฉุกเฉินการแพทย ท่ีมีภาวะผูนํา คิดวิเคราะหเชิงระบบ

แกปญหาและสามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทย 

3) เพ่ือใหบัณฑิตเปนนักฉุกเฉินการแพทย ท่ีมีความรู ทักษะ และเจตคติทางฉุกเฉิน

การแพทย สามารถใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินดวยการใชเครื่องมืออุปกรณฉุกเฉิน

การแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความทันสมัยเขากับบริบทของประเทศและนานาชาติ เขาใจ

กระบวนการงานวิจัย ชวยเหลือ และถายทอดประสบการณแกผูรวมอาชีพได 

1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล โดยศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มีพระวินิจฉัยเห็นชอบใหรวมหนวยงาน

ภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ ไดแก โรงพยาบาลจุฬาภรณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ และ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ และพระราชทานนาม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ" โดยกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ซึ่งตามมาตรา 4 และมาตรา 6 ได

บัญญัติใหราชวิทยาลัยจุฬาภรณเปนสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและผลิต

บุคลากรในระดับสูง เพื่อสรางองคความรู เปนศูนยความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม การแพทย และการสาธารณสุข ใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขแกประชาชน ให

ความชวยเหลือผูยากไรและผูประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย เจาฟาจุฬาภรณ เปนสวนงานที่มีหนาที่ จัด

การศึกษา และสนับสนุนใหทําการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู และใหบริการในการบําบัดรักษาผูปวย อัน

เปนการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระปณิธานในศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีองคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณเริ่มรับ

นักศกึษาของรุนแรกในปการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไดพัฒนาหลักสูตรตาม

แนวทางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข เกณฑและวธีการรับรอง

องคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการและการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ

แกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)) มีการกําหนดโครงสรางหลักสูตรและ

รายวิชาเปนไปตาม/สอดคลองกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่เปดสอนดานฉุกเฉินการแพทย รวมทั้ง

สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภา 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ภายใตศูนยแพทยภัย

พิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ ซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังเปน

ที่ปรึกษาดานการแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินใหแกหนวยงานและองคกรทั้งภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน 

และนานาชาติ และไดเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 ตอมาเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2563 มี

การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร โดยไดโอนยายหลักสูตรมาสังกัดโรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย คณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ ตอมาเมื่อวันทื่  20 มิถุนายน 2563 คณะฯ ไดมีการปรับโครงสรางองคกร

อีกครั้ง โดยปรับยายหลักสูตรมาสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร

สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

หลักสูตรมีเปาหมายเพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานฉุกเฉินการแพทยแลว 

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะดาน สามารถถายทอดความรูและ

สรางองคความรูใหมไดอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรม ภายใตปรัชญาของหลักสูตรที่กําหนดไววา ผลิต

บัณฑิตใหมีความรูความชํานาญ และทักษะดานฉุกเฉินการแพทย ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉินบัณฑิตสามารถทํางานเปน

ทีมรวมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทยไดอยางถูกตอง มีความทันสมัยเขากับบริบทของประเทศ

และนานาชาติ นําไปสูการวิจัย ชวยเหลือ และการถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนได 

“นักฉุกเฉินการแพทยมืออาชีพ เช่ียวชาญพรอมชวยเหลือสังคม” 

 

1.4 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมา 

- 
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2. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

1. พญ.รพีพร  โรจนแสงเรือง ผูชวย

ศาสตราจารย 

พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2534 

วว. อายุรศาสตร แพทยสภา 2539 

วว. อายุรศาสตรโรค

ระบบการหายใจ

และภาวะวิกฤต

การหายใจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 

อว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

2. พ.อ.นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสูง 

วิทยาการแพทย

คลินิค 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2532 

 

วว. อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

อว เวชศาสตรปองกัน แพทยสภา 2541 

บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

2543 

อว เวชศาสตร

ครอบครัว 

แพทยสภา 2544 

อว เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2546 

อว เวชเภสชัวิทยา

และพิษวิทยา 

แพทยสภา 2552 

 

3. นพ.ภุมรินทร  แซล่ิม อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2547 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสงู 

วิทยาการแพทย

คลินิค 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2552 

 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2552 

4. น.ต.หญิง พญ.วราลี  อภินิเวศ อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

M.Sc. Clinical 

Epidemiology 

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

2559 

5. พญ.เกศินี  แซเฮง อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2546 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสงู 

วิทยาการแพทย

คลินิค 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2552 

 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2552 

หมายเหตุ ลําดับ 1-5 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

1. พญ.รพีพร  โรจนแสงเรือง ผูชวย

ศาสตราจารย 

พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2534 

วว. อายุรศาสตร แพทยสภา 2539 

วว. อายุรศาสตรโรค

ระบบการหายใจ

และภาวะวิกฤต

การหายใจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 

อว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

2. พ.อ.นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสูง 

วิทยาการแพทย

คลินิก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2532 

 

วว. อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

อว เวชศาสตรปองกัน แพทยสภา 2541 

บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 

   อว เวชศาสตร

ครอบครัว 

แพทยสภา 2544 

อว เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2546 

อว เวชเภสชัวิทยา

และพิษวิทยา 

แพทยสภา 2552 

 

3. นพ.ภุมรินทร  แซล่ิม อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2547 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสงู 

วิทยาการแพทย

คลินิค 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2552 

 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2552 

4. น.ต.หญิง พญ.วราลี  อภินิเวศ อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

M.Sc. Clinical 

Epidemiology 

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

2559 

5. พญ.เกศินี  แซเฮง อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2546 

ป.บัณฑิต 

ช้ันสงู 

วิทยาการแพทย

คลินิค 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2552 

 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2552 

หมายเหตุ ลําดับ 1-5 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3. อาจารยผูสอน 

3.1 อาจารยประจํา 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

1. พญ.รพีพร  โรจนแสงเรือง ผูชวย

ศาสตราจารย 

พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 2534 

วว. อายุรศาสตร แพทยสภา 2539 

วว. อายุรศาสตรโรค

ระบบการหายใจ

และภาวะวิกฤต

การหายใจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 

อว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

2. น.ต.หญิง พญ.วราลี  อภินิเวศ อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545 

วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 2551 

M.Sc. Clinical 

Epidemiology 

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

2559 

 

3.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

1. พญ.กตัญุตา นาคปล ัด - พ.บ. แพทยศาสตร  ม.สงขลานครินทร 

   วว. สาขาสตูิศาสตรและนรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร 

   วว. อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ ม.มหิดล 

2. พญ.กมลทิพย เลิศชัยสถาพร - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. 

(เทียบเทาปริญญาเอก) 

อายุรศาสตร แพทยสภา 

   ป.บัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ม.เชียงใหม 

3.  นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร - พ.บ. แพทยศาสตรบ ัณฑ ิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ ม.มหิดล 

 วว. โลหิตวิทยา แพทยสภา 

 วท.ม. อายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วว. อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 บธม. การบริหารงานบริการสาธารณสุข 

และโรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. พญ.จิดาภา สําราญ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร 

5.  พญ.ฐานิตา เวชโช - วว. มะเร็งวิทยานรีเวช ม.มหิดล 

  พ.บ. แพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

   ป.บัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ม.สงขลานครินทร 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แพทยสภา 

   วว. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

6. พญ.ณฐัฐิญา ผลหมู - พ.บ. แพทยศาสตร ม.รังสิต 

7.  นพ.ทวีกฤตย สิริพงศบุญสิทธิ - วว. 

(เทียบเทาปริญญาเอก) 

อายุรศาสตร ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 

  วท.บ. เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. อายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วว. อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. พญ.ธัชนันท พรธารักษเจริญ - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วว. อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและ 

เมตะบอลิสม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9.  นายนิกร พันธุสะ - พย.บ. พยาบาลศาสตร  ราชภัฏสุราษรธานี 

10. นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล รศ. พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วว. ก ุมารเวชศาสตร  แพทยสภา 

 วว. กุมารเวชศาสตรโรคเลือด แพทยสภา 

11. พญ.ปวรี ปวโรจนกิจ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. ก ุมารเวชศาสตร  รพ.มหาราชนครราชสีมา 

12. พญ.ปวีวรรณ จิรวิสิฐกุล - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. ก ุมารเวชศาสตร  ม.มหิดล 

   วว. ก ุมารเวชศาสตร ทารกแรกเก ิดและปร ิกําเนิด แพทยสภา 

13. พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ม.มหิดล 

14. นพ.พิเชษฐ เลิศปนณะพงษ - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. ศัลยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. ศัลยศาสตรทรวงอก ม.มหิดล 

15. พญ.พิมพกา ชวนะเวสน - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. เวชศาสตรการเจริญพันธุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16. พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล - พ.บ. แพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

   วว. อายุรศาสตรโรคเลือด ม.มหิดล 

17. พญ.มนัสมนต นาวินพิพัฒน - พ.บ. แพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกฎเกลา 

   วว. อายุรศาสตรโรคเลอืด วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกฎเกลา 

18. พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. มะเร็งวิทยานรีเวช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

19. พญ.วรมา เกษมพิพัฒนชัย - พ.บ. แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

   ป.บัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ม.มหิดล 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แพทยสภา 

   วว. อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ แพทยสภา 

20. พญ.วัสนัย ไกรสรกุล - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

   วว. สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แพทยสภา 

21.  พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี  วว. มะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา 

 - พ.บ. แพทยศาสตร ม.นเรศวร 

   วว. อายุรศาสตร ม.มหิดล 

   วว. อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซ่ัม ม.มหิดล 

22. นพ.วิโรจน เมอืงศิลปศาสตร - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. อายุรศาสตร แพทยสภา 

   วว. อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยสภา 

23. นพ.ศิรวิชญ สุวิทยะศิริ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. ออรโธปดิกส ม.ขอนแกน 

   ประกาศนียบัตร การผ าต ัดกระด ูกส ันหล ัง ม.ขอนแกน 

24. นพ.สขุสันต กนกศิลป - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

   วว. ศัลยศาสตร ม.ขอนแกน 

   วว. ศัลยศาสตรทรวงอก ม.ขอนแกน 

25. พญ.สุภมาศ ศิริศรีตรีรักษ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

   วว. อายุรศาสตร ม.มหิดล 

   วว. อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและ 

เมตะบอลิส ึม 

ม.มหิดล 

26. นพ.สรุเมธ อิสรานุวัฒนชัย - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. อายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. อายุรศาสตรโรคไต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27. พญ.สุวิดา รัตนเกษตรสิน - พ.บ. แพทยศาสตร ม.นเรศวร 

   วว. โสต ศอ นาสิกวิทยา ม.มหิดล 

   วว. นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ ม.มหิดล 

28. นพ.กวิน ติยวัฒน - พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 

29. พญ.จิราภรณ ศรีออน - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

   วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 

30. นพ.ภูดิศ บัวประเสริฐ - พ.บ. แพทยศาสตร ม.มหิดล 

   วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน ม.มหิดล 

31. พญ.รสกร คลายอางทอง - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

   วว. เวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยสภา 

32. นายเอกศักด์ิ ศิลากุล - วท.บ. เวชก ิจฉ ุกเฉ ิน ม.เกษตรศาสตร 

   วท.ม. นิติวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปการศึกษาที่จบ 

33. นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ ผศ. พ.บ. แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   วว. วิสัญญีวิทยา U.S.A. 

   วว. เวชบําบัดวิกฤต แพทยสภา 

34. กมลวรรณ ศูนยกลาง - วท.บ. ชีวสถิติ ม.มหิดล 

   วท.ม. คณิตศาสตร ม.ศิลปากร 

35. นพ.ฤทธิรักษ โอทอง อาจารย พ.บ. แพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

   อ.ว. เวชศาสตรฉุกเฉิน ม.สงขลานครินทร 

   วว. toxicology U.S.A. 

36. นพ.สภุา นิรันตารัย - พ.บ. แพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

   อ.ว. เวชศาสตรฉุกเฉิน ม.มหิดล 

   วว. toxicology U.S.A. 

4. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

1. โรงเรยีนนักฉุกเฉินทางการแพทย วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

3. มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาสลายา 
4. สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณมีบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

5. สถานพยาบาลและหนวยปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานอื่น โดยรวมมือในลักษณะเปนสถานที่ฝกงานภาคสนาม 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1  ผานเกณฑ 4 ขอ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

- เกณฑการประเมิน ขอ 1-4 

1. จํานวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

- ไมนอยกวา 5 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรอืดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

3. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรอืดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป 

- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

 อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอน 

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได 
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 อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 

- มีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

- ทั้งนี้มชีั่วโมงการสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มี

อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จํานวน 5 คน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 

คนทําหนาที่เปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร โดยทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีกําหนด 

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ผศ. 

1. ผศ.พญ.รพีพร  โรจนแสงเรือง -  -  - - เวชศาสตรฉุกเฉิน 

2. อ.พ.อ.นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม -   - - - เวชศาสตรฉุกเฉิน 

3. อ.นพ.ภุมรนิทร  แซลิ่ม -   - - - เวชศาสตรฉุกเฉิน 

4. อ.น.ต.หญิง พญ.วราลี  อภินิเวศ -   - - - เวชศาสตรฉุกเฉิน 

5. อ.พญ.เกศินี  แซเฮง -   - - - เวชศาสตรฉุกเฉิน 

หมายเหตุ ลําดับ 1-5 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เกณฑการประเมิน ขอ 4 

1. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 (เฉพาะภาคการศึกษา 2/2562) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มีอาจารยผูสอนหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จํานวน 

30 คน ท้ังนี้เปนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 คน และอาจารยพิเศษ จํานวน 36 คน โดยอาจารย

ผูสอนทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ดังน้ี 

 อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอน 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย ประจําปการศึกษา 2562 13 

 อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 

- มีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ ประสบการณ 

การทํางาน ตรี โท เอก 

 อาจารยประจํา     

1. ผศ.พญ.รพีพร โรจนแสงเรือง - -   

2. อ.น.ต.หญิง พญ.วราลี อภินิเวศ - -   

 อาจารยพเิศษ     

1. พญ.กตัญุตา นาคปลัด - -   

2. พญ.กมลทิพย เลิศชัยสถาพร - -   

3. นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร - -   

4. พญ.จิดาภา สําราญ - -   

5. พญ.ฐานิตา เวชโช - -   

6. พญ.ณฐัฐิญา ผลหมู - -   

7. นพ.ทวีกฤตย สิริพงศบุญสิทธิ - -   

8. พญ.ธัชนันท พรธารักษเจริญ - -   

9. นายนิกร พันธุสะ  - -  

10. นพ.ปรีดา วาณชิยเศรษฐกุล - -   

11. พญ.ปวรี ปวโรจนกิจ - -   

12. พญ.ปวีวรรณ จิรวิสฐิกุล - -   

13. พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ - -   

14. นพ.พิเชษฐ เลิศปนณะพงษ - -   

15. พญ.พิมพกา ชวนะเวสน - -   

16. พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล - -   

17. พญ.มนัสมนต นาวินพิพัฒน - -   

18. พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร - -   

19. พญ.วรมา เกษมพิพัฒนชัย - -   

20. พญ.วัสนัย ไกรสรกุล - -   

21. พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี - -   

22. นพ.วิโรจน เมืองศลิปศาสตร - -   

23. นพ.ศิรวิชญ สุวิทยะศิริ - -   

24. นพ.สขุสันต กนกศิลป - -   

25. พญ.สุภมาศ ศิริศรีตรีรักษ - -   

26. นพ.สรุเมธ อิสรานุวัฒนชัย - -   
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ ประสบการณ 

การทํางาน ตรี โท เอก 

27. พญ.สุวิดา รัตนเกษตรสิน - -   

28. นพ.กวิน ติยวัฒน - -   

29. พญ.จิราภรณ ศรอีอน - -   

30. นพ.ภูดิศ บัวประเสริฐ - -   

31. พญ.รสกร คลายอางทอง - -   

32. นายเอกศักด์ิ ศิลากุล -  -  

33. นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ - -   

34. กมลวรรณ ศูนยกลาง -  -  

35. นพ.ฤทธิรักษ โอทอง - -   

36. นพ.สภุา นิรันตารัย - -   
 

- เกณฑการประเมิน ขอ 10 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจาก ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

(ตอเนื่อง) เพ่ิงเร่ิมเปดการเรียนการสอน จึงยังไมมีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน ขอ 10 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับปริญญาตรี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร

เกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 

5 คน ตามที่กําหนดไวตามเกณฑ 

ประกอบดวย  

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน    

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 

5 คน มีวุฒิการศึกษา/ตําแหนง

วิชาการ และผลงานวิชาการ 

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 
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ระดับปริญญาตรี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

3. คุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือ

สมัพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน  

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 

รายการในรอบ 5 ป 

มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 

คน 

มีวุฒิการศึกษา/ตําแหนงวิชาการ และ

ผลงานวิชาการ 

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

4. คุณสมบัติอาจารย

ผูสอน 

4.1 อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

4.1 มีอาจารยผูสอนประเภทอาจารย

ประจํา 2 คน  

วุฒิการศึกษา / ตําแหนงทางวิชาการ 

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

 

 4.2 อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และ 

- มีประสบการณการทํางานที่

เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอย

กวา 6 ป  

- ชั่วโมงการสอนไมเกินรอยละ 

50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

นั้น 

4.2 มีอาจารยผูสอนประเภทอาจารย

พิเศษ 36 คน  

วุฒิการศึกษา  

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

ประสบการณทํางาน  

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

ชั่วโมงการสอน 

 เปนไปตามเกณฑ              

 ไมเปนไปตามเกณฑ 

10. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามกรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2562 

จึงยังไมครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
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รายการเอกสารอางอิง 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

1.1-01 ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

1.1-02 ประกาศ เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑการพิจารณา และบทบาทหนาที่

ของอาจารยพิเศษ 

1.1-03 คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

1.1.04 ประวัติอาจารยพิเศษ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 1.1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 

ผาน    ผาน    

   ไมผาน 

   บรรลุ    

   ไมบรรลุ 

หมายเหตุ :  หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

คะแนนเปนศูนย 
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องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไมมีการประเมินตัว

บงชี้นี้ เนื่องจากไดเร่ิมเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา จึงมิไดผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ลําดับ

ที่ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ผลรวมของ

คะแนน 

จํานวนคนท่ี

ตอบ 
คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง 

(คะแนนเต็ม 5.00) 

N/A N/A N/A 

 1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม N/A N/A N/A 

 2) ดานความรู N/A N/A N/A 

 3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

 4) ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

2 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาในหลักสูตร ทั้งหมด N/A 

3 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาในหลักสูตร ที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศกึษา

ในหลักสูตร 

N/A 

5 รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต = N/A  

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินทั้งหมด   

 

 N/A = N/A  

 N/A   
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รายการเอกสารอางอิง 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

- - 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 2.1 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

N/A N/A N/A N/A 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี)  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2562) ไดเร่ิมเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 จึงยังไมมีผลการดําเนินงานในตัวบงชี้นี้  

 

สรปุประเมินผลการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีดังน้ี 

ลําดับที่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน  

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   N/A 

2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา    N/A  

3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)   N/A  

4 จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   N/A  

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   N/A  

6 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ   N/A  

7 จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท   N/A  

8 จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร   N/A  

9 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว   N/A 
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วิธีการคาํนวณ  

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 
    x 100 = N/A 

 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด     
 

 N/A     x 100 = N/A 

 N/A     

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรอืประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
x 5 = คะแนนที่ได 

 100     
 

 N/A x 5 = N/A 

 100     
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 2.2 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

N/A N/A N/A N/A 
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องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนกัศึกษา 

ชนดิของตัวบงช้ี กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน 

3.1 การรับนักศกึษา  

ผลการดําเนินงาน 

- การรับนักศึกษา  

1) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี 2 ป มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

การวางแผนและการดําเนินการรับนักศกึษา :  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงาน ไดแก 

แผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการรับสมคัร คุณสมบัติ/หลักเกณฑ และดําเนินการรับสมัคร รวมท้ังกําหนด

แนวทางการประชาสัมพันธการรบัสมัคร  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

เขาศึกษาหลักสูตร เพ่ือทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ สอบ

สัมภาษณ พิจารณาตัดสินผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

- คณะกรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดการสอบคัดเลือก  

- โรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย (เดิม ศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ)

เสนอประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาประจําปการศึกษา 2562 (เปดรับนักศึกษาใหมในภาคการศึกษา 

2/2562) ตามแผนงานและปฏิทินการรบัสมัครท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด  

- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธการรับสมัคร ไดประชาสัมพันธในหลากหลาย

ชองทาง ไดแก จัดสงหนังสือประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภาครัฐและเอกชน/สถาบันการศึกษาที่เปน

เปาหมาย Facebook โรงเรียนนักอัลตราซาวดทางการแพทย Facebook และเว็บไซต ของวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

การดําเนินการสอบคัดเลือก 

- คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเสนอประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ

สอบขอเขียน (สอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน) ตามหลักเกณฑ/คุณสมบัติของผูสมัครที่กําหนดไว 

- โรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย จัดสอบขอเขียนตามวันที่กําหนด จากน้ันคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ พิจารณาผลการสอบขอเขียน เพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

- คณะกรรมการคัดเลือกฯ สอบสัมภาษณผูผานสอบขอเขียน และพิจารณาผลการสอบ

สัมภาษณเพ่ือเสนอประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 

- วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

- ดําเนินการใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ยืนยันสิทธ์ิ และเขาตรวจรางกาย 

- ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบ

อินเตอรเน็ต) และมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมตนเอง 

2) การกําหนดเปาหมายและเกณฑการคัดเลือก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดกําหนดเปาหมายการรับ คุณสมบัติผูสมัคร พิจารณาขอสอบ

ขอเขียน กําหนดเกณฑการพิจารณาการสอบสัมภาษณ เกณฑการพิจารณาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา เปนดังนี้ 

1) เปาหมายการรับ: จํานวน 30 คน  

2) คุณสมบัติผูสมัคร 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา

ในสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉินหรือสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย และไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษากอน

วันเปดภาคเรียน (กอนวันที่ 13 มกราคม 2563) ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของ

สถานการศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฏหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

2.1.2 ผานการประมวลการแพทยฉุกเฉินการแพทย เพ่ือเขาศึกษาตอระดับ

ปรญิญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเน่ือง) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 

ผลการรับนักศึกษา 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีเปาหมายการรับนักศึกษา จํานวน 30 คน โดยมีผล

การรับนักศึกษา ดังนี้ มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน 100  คน มีผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

จํานวน 100 คน มีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา จํานวน 30 คน แตมารายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 29 คน ซึ่งทาง

หลักสูตรไดมีการติดตามสอบถาม พบวา ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาแตไมมารายงานตัวเกิดจากหนวยงานตนสังกัด

ไมอนุมัติใหศึกษาตอ ซึ่งทางหลักสูตรไดพยายามติดตอประสานงานเพ่ือชี้แจงใหกับผูบังคับบัญชาของ

นักศึกษาดังกลาว แตก็ยังไมสามารถมาเขาศึกษาได ดังนั้นจึงมีผูเขาศึกษา จํานวน 29 คน ซึ่งไมเปนไป

ตามแผนการรบันักศึกษาที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร จํานวน 30 คน 

3) การประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดทําการประเมินผลและพิจารณากระบวนการรับ

นักศึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพบวาควรปรับปรุงกระบวนการคดัเลือก ไดแก 1) ใหมีการดําเนินการเขาชี้แจง

กับผูบังคับบัญชาของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 2) ใหมีคณะกรรมการออกขอสอบ/ทวนสอบขอสอบ เนื่องจาก

ผูสมัครเขาศึกษาเปนผูท่ีทํางานแลว (มิใชกลุมนักเรียนท่ีพ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา) จากการ
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ผลการดําเนินงาน 

สอบถามผูสอบจะพบวาใหขอมูลขอสอบที่คอนขางยาก 3) มีการสอบสัมภาษณ แตไมมีระบุกระบวนการ

คัดเลือกนี้ในการประกาศรับสมัคร 

4) การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร โดยไดมีการโอนยายหลักสูตรฯ จากเดิม

สังกัดศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ ตอมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ไดโอนยายหลักสูตร

มาสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย เจาฟาจุฬาภรณ  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม จึงอยูระหวางจะ

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหมเพื่อทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร รวมถึงพิจารณาการ

พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามได

กําหนดกรอบปฏิทินการรับสมัครใหมีระยะเวลามากขึ้น เพ่ือใหผูสมัครมีโอกาสเตรียมตัวในการขออนุมัติ

หนวยงานตนสังกัดมาเขาศึกษา 

สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการรับนักศึกษา มีคะแนน

เทากับ 4.03 (จากคะแนนเต็ม 5.00) 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมนักศึกษา  

1) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 แลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ไดประชุมแลวและพิจารณาประเมินแลวเห็นวาผูเขาศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน มีความแตกตางในเร่ืองวุฒิ

การศึกษา ซึ่งจะมีผลตอความรูพ้ืนฐานในการเรียนรู อายุและประสบการณทํางานจึงไดวางแผนและ

กําหนดจะจัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อปรับพ้ืนฐานความรูใหกับนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา 

เปนเวลา 1 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา โดยไดกําหนดปรับพื้นความรูกอนเขาศึกษา ไดแก ความรู

พื้นฐานหมวดวิชาพื้นฐาน ความรูพ้ืนฐานดานฉุกเฉินการแพทย รวมทั้งจะจัดกิจกรรมใหนักศึกษาทาํความ

รูจักและปรับตัวกับเพ่ือนรวมชั้นและคณาจารยและสถานที่การจัดการเรียนการสอน และจัดปฐทนิเทศ

เพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ไดแก โครงสรางหลักสูตร รายวิชา วิธีการเรียน วิธีการ

ลงทะเบียน เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งชองทางติดตอสอบถามและการแจงปญหาตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 

โครงการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา ไมสามารถจัดขึ้นไดเนื่องจาก

กระบวนการเปดรับนักศึกษาคอนขางกระชั้นชิดและไมไดกําหนดอยางเปนทางการในปฏิทินการศึกษาท่ี

แจงนักศึกษา (แจงแตกําหนดเปดภาคการศึกษา) โดยเมื่อประสานงานกับนักศึกษาแลวไมสามารถ

ดําเนินการไดเนื่องจากนักศึกษาไมไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดมากอนเปดภาคการศึกษาได ซึ่ง

ทางหลักสูตรไดปรับเปลี่ยนการเตรียมความพรอมโดยการจัดสงเอกสารเรื่องความรูพ้ืนฐานและความรู

ดานฉุกเฉินการแพทย 
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ผลการดําเนินงาน 

นอกจากนั้นไดจัดกิจกรรมฐมนิเทศ ในวันรายงานตัวเปนนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจ และเตรียมความพรอมการเขาสูการเรียน วิธีการจัดการเรียนการ

สอน รายวิชา ระบบการศึกษา เปาหมายการเรียนและการปรับตัว พรอมมอบเอกสารประกอบการ

แนะนําสําหรับการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรฯ ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงการ

ลงทะเบียน หลักสูตรโดยสังเขป เพ่ือไดเตรียมตัวสําหรับการเขาสูการเรียน 

การประเมินผลและพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดประเมินผลการเตรียมความพรอมนักศึกษา พบวานักศึกษา

เปนผูมีงานทําแลว กําหนดการตางๆ จะตองมีการกําหนดอยางชัดเจนและตองไมกระชั้นชิด โดยในป

การศึกษาถัดไป จะกําหนดการจัดการเตรียมความพรอม (การปรับพื้นฐาน) ในปฏิทินการศึกษาของ

หลักสูตรเพื่อแจงใหผูเขาศึกษาไดเตรียมตัวและสามารถขออนุมัติเขารวมโครงการเตรียมความพรอมได 

(กอนเปดภาคการศึกษา) 

สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา มีคะแนนเทากับ 3.84 (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษา/ระบบการเตรียมความพรอมนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐาน 

จํานวนผูสมัคร 

ประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตามหลักสูตร  

(รายละเอียดและปฏิทินการรับสมัคร) 

สอบสอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ 

ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

จัดสอบสัมภาษณ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษายืนยันสิทธ์ิ/รายตัว/

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 

ระบบการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

เสนอแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

จํานวนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือวางแผนการรับ

นักศึกษาประจําป  

พิจารณาคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบ

ขอเขียน/สอบปฏิบัติ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ผูสมัครมีจํานวนนอย/ 

ไมเปนไปตามเปาหมาย

การรับ 

ติด
ตา

ม/
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รรั
บนั

กศึ
กษ

าใ
หม

 

ขยายเวลาการรับสมัคร/

เปดรับรอบ 2 (ถามี) 
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หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

3.1-01 คําสั่ง แตงแตงประธานหลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย) 

3.1-02 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1-03 รายงานประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1-04 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.1-05 ประกาศ รับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย) ประจําป

การศึกษา 2562 

3.1-06 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน เพื่อ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรฯ รอบท่ี 1 

3.1-07 ประกาศ การสอบประมวลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรฯ รอบที่ 1 

3.1-08 คูมือการสอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน 

3.1-09 ประกาศ รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน ประจําปการศึกษา 

2562 รอบ 1 

3.1-10 ประกาศ รายชื่อผูสอบผานประมวลการแพทยฉุกเฉิน ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 1 

3.1-11 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน เพื่อ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรฯ รอบท่ี 2 

3.1-12 ประกาศ การสอบประมวลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรฯ รอบที่ 2 

3.1-13 ประกาศ รายชื่อผูสอบผานประมวลการแพทยฉุกเฉิน ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 2 

3.1-14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรฯ  

3.1-15 ประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร

ฯ ประจําปการศึกษา 2562 

3.1-16 ประกาศ รายชื่อผูเขารับการศึกษาและไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

3.1-17 การประชาสัมพันธการรับสมัครสอบประมวลการแพทยฉุกเฉิน 

3.1-18 เอกสารการลงชื่อเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศกึษา 2562 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 3.1 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

ระบบและกลไกในการควบคุมดูแล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไดกําหนดระบบในการ

ควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว เพ่ือใหคําแนะนําในดานการศึกษา การ

ลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม การปรับตัวในการดําเนินชีวิตการเรียน และ

สามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการสรางเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังน้ี  

1) จัดอาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาท่ีดานการศึกษา : หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดอาจารยที่

ปรึกษาเพ่ือกํากับดูแลและติดตามนักศึกษา โดยเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) เพื่อดําเนินการแตงตั้งอาจารย

ที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาใหม พบวามีอัตราสวนนักศึกษาตออาจารยประจํา เฉลี่ย 6 ตอ 1 รวมทั้งจัด

เจาหนาที่ดานการศึกษาคอยใหคําปรกึษาดานวิชาการและการศกึษากับนักศึกษา 

2) การใหคําปรึกษา : หลักสูตรฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เปนตน เพ่ือเปดโอกาสให

มีการพูดคุย ใหคําปรึกษาและรับฟงปญหาตางๆ เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพและ

ทันทวงที นอกจากนี้ หลักสูตรไดสรางชองทางการติดตอออนไลนทั้ง Line และ Facebook ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานหลักสูตรฯ เพ่ือใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารให

นักศึกษาทราบขอมูล ขาวสารตางๆ พรอมทั้งแนะนําใหอาจารยท่ีปรึกษาสรางชองทางติดตอระหวาง

อาจารยและอาจารยในท่ีปรึกษาดวย เชน กลุม Line เปนตน เพื่อสามารถชวยแกไขปญหา พรอมทั้งให

คําปรึกษาแกนักศึกษาหรือดําเนินการดานตางๆ ที่เก่ียวของหากมีเหตุเรงดวนหรือจําเปน  

การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมพฒันาศักยภาพนกัศกึษา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรม/โครงการดานพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะ (Competency) ตามที่หลักสูตรกําหนด มีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มทีักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได รวมทั้งกิจกรรมดานจิตอาสาหรือ

จิตสํานักสาธารณะและศิลปวัฒนธรรม 

2) เสนอแผนงานกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณตอโรงเรยีนนักฉุกเฉินการแพทย/คณะ  

3) ติดตาม รวบรวมขอมูลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

นําเสนอผลสรุปการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการ

กําหนดและการจัดกิจกรรม/โครงการดานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในปถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1) ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม : บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษารวม

คิดเชิงวิพากษ การทํางานรวมกัน 

2) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี : บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการให

นักศึกษาไดฝกการสืบคนขอมูลและการนําเสนอ 

3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ : ไดแก การฝกปฏิบัติงานในสถานบริการ/คนไขจริง จะทําให

นักศึกษาไดเรียนรูถึงความรบัผิดชอบและเขาใจถึงคุณคาของวิชาชีพ ไดปฏิสัมพันธทางสังคม  

โดยในปการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึง

ทําใหหลักสูตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพและทักษะการดูแลผูปวย

ฉุกเฉินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย ไดเพียงโครงการเดียว 

โดยโครงการดังกลาวไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งดานความรู ทักษะ 

วิชาชีพ รวมทั้งใหรูถึงจรรยาบรรณวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย  นอกจากน้ันยังเสริมดวยกิจกรรมสราง

ความสัมพันธืระหวางนักศกึษาดวยกัน และระหวางนักศึกษาและคณาจารย 

การประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กําหนดและจัดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ วาบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

หรือไม โดยการสังเกต การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดกิจกรรม 

การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

หลักสูตรฯ ไดนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมตางๆ มาวิเคราะหและปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความตองการของนักศึกษาตอไป 
 

เอกสารหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

3.2-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและทักษะการดูแลผูปวย

ฉุกเฉินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

3.2-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพและทักษะการดูแลผูปวยฉุกเฉินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 3.2 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมินตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศกึษา ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ได

ดําเนินการควบคุม ดูแลใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีความพึงพอใจตอหลักสูตร และ

สามารถจะสําเร็จการศึกษาได โดยสํารวจผลที่เกิดกับนักศึกษาไดดังตอไปนี้ 

การคงอยู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไดเปดรบันักศึกษารุนแรก

ในปการศึกษา 2562 ซึ่งไดทําการประเมินดานผลที่เกิดกับนักศึกษาเปนปแรก เมื่อวิเคราะหอัตราการ

คงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรพบวา จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ที่ลาออกไปคิดเปนรอยละ -

3.33 หรอืกลาวไดวาจํานวนนักศึกษาคงอยู เทากับรอยละ 96.66 และขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้น

ปการศึกษา 2565 เปนดังน้ี 

การสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ไดเปดรบันักศึกษารุนแรก

ในปการศกึษา 2562 ซึ่งปจจุบันนักศกึษารุนแรกอยูระหวางการศึกษา จึงยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มีระดับความ 

พึงพอใจตอกระบวนการการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีผลการประเมินเทากับ 4.03 และ 3.84 ตามลําดับ และมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา เทากับ 4.08 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้

หลักสูตรจะไดนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวเพ่ือพิจารณาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ

วางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป  

นอกจากนี้ในการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฉุกเฉินการแพทย (ตอเน่ือง) ไดกําหนดชองทางการเรียนรองเรียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ 

healthscience@pccms.ac.th ไดโดยตรงหากนักศึกษามีขอรองเรียนตอหลักสูตร ตอจากนั้นหลักสูตร

จะไดนําขอรองเรียนทั้งหมดเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาขอรองเรียนของ

ปการศึกษา 
จํานวน

รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนที่ลาออกและคัด

ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 2562 
2563 2564 2565 

2562 30 29 - - 1 

2563 (30) - (30) - - 

2564 (30) - - (30) - 
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ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาเพ่ือหาวิธีแกไขหรือชวยเหลือนักศึกษา พรอมหาแนวทางในการดําเนินการพัฒนาตอไป แลว

แจงและชี้แจงตอผูรองเรยีนตอไป 

สําหรับในปการศึกษาที่ผานมาทางหลักสูตรพบวา ไมมีขอรองเรยีนใด ๆ จากนักศึกษา  

 

เอกสารหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

1) ที่มีตอกระบวนการการรับนักศึกษา 

2) ที่มีตอการเตรียมความพรอมของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3) ที่มีตอการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 3.3 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 4 : อาจารย 
ตัวบงช้ีที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ผลการดําเนินงาน 

(1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การคัดเลือกอาจารยใหม

เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เก่ียวของ ซึ่งมีแนวทาง

ปฏิบัติการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

- จัดทําแผนอัตรากําลังอาจารยและกําหนดภาระงานของอาจารย โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงตามความตองการของหลักสูตร 

- เสนอเร่ืองถึงคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพ่ือขอรับ

อาจารยใหมและกําหนดคุณสมบัติของอาจารย  

- พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ

กับหลักสูตร และดําเนินการสอบเขียน/สอบสัมภาษณ/สอบสอน เพ่ือพิจารณารบัอาจารยใหม  

- เสนอแตงตั้งอาจารยใหมเปนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด/มอบหมาย 

การประเมินกระบวนการ 

     ในปการศึกษา 2562 ท่ีผานมาหลักสูตรฯ ไดประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร พบวา กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ

ตองการของหลักสูตรยังไมสามารถรับอาจารยใหมได ซึ่งจากการวิเคราะหแลวเนื่องมาจากสาขาวิชาที่

เปดสอนเปนสาขาวิชาเฉพาะทางและสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน  

การปรับปรุงกระบวนการ 

     หลักสูตรฯ ไดปรับปรุงกระบวนการรับอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องมาจากสาขาวิชาท่ีเปดสอน

เปนสาขาวิชาเฉพาะทางและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จึงไดวางแนวทางพัฒนากระบวนการไว 3 

แนวทาง ไดแก 

1) เปดรับสมัครอาจารยประจําหลักสูตร ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกใน

สาขาฉุกเฉินการแพทยหรือสาขาใกลเคียงหรอืเก่ียวของ 

2) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรยีนดีเดนหรือไดรบัเกียรตินิยม และมาพัฒนา

สงเสริม/สนับสนุนใหไดรับทุนทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท-เอกตอไป 

3) ติดตอประสานงานบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาภรณหรือจากสถันรวมผลิตบัณฑิต (อยู

ระหวางประมาณงานทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการ หรือ MOU) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 

 
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iy 

 

 

 

(2) ระบบการบริหารอาจารย  

1. ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานบริหารอาจารยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารหลักสูตร 

วิเคราะหภาระงาน  ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ อาทิ การดูแลและพัฒนานักศึกษา งานบริหารงานสวนกลาง

ของคณะและวิทยาลัย) อัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตร และแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร เพ่ือให

อาจารยไดรับทราบบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานของหลักสูตร รวมท้ังวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร

ในระยะยาวเปนระยะๆ และมีการติดตามและประเมินกระบวนการบริหาร โดยนําผลการประเมินมา

พิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป โดยหลักสูตรฯ มีระบบบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทํากรอบอัตรากําลังใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและความตองการของหลักสูตร 

กําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนงความตองการของหลักสูตร 

ประกาศรับสมัครตามระเบียบของราชวิทยาลัย 

กําหนดรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร และกรรมการ

คัดเลือก 

บรรจุแตงต้ังอาจารยใหม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามระบบการรับอาจารย และแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

นําผลการประเมินอาจารยมาปรับปรุงระบบการรับอาจารย 
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ผลการดําเนินงาน 

1) หลักสูตรมีการวางแผนดานอัตรากําลังดานอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม/ชี้แจงอาจารยใหม และมีคูมืออาจารยใหมเพื่อใหไดรับ

ทราบถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีความรูความเขาใจนโยบายการจัดการศึกษาของราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ วิทยาลัย คณะ และการบริหารงานหลักสูตร รวมทั้งอัตลักษณและคานิยมขององคกร 

3) กําหนดบทบาทหนาที่ และมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถและประสบการณอยางชัดเจน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบรายวิชาสอนที่ตรงและ

สอดคลองกับคุณวุฒิของอาจารย รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบการจัดโครงการตางๆ ตามหลักสูตร 

4) กําหนดใหจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือชี้แนะและรวมทีมการสอนแบบ team teaching 

ใหกับอาจารยใหม  

5) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษาดูงาน การเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

6) สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

1) หลักสูตรมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตร รวมทั้งจัดทํา

แผนพัฒนาสงเสรมิอาจารย โดยไดจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง 

2) กําหนดใหอาจารยทุกทานไดรับการเพ่ิมพูนความรูในดานตางๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การปฏิบัติงานวิชาการวิจัย การเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ การเพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการสอนและประเมินผล 

3) หลักสูตรมีการดําเนินการวางแนวทาง บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

อาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกําหนดภาระงานสอน 

การแบงรายวิชาที่รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญ 

3. การประเมินกระบวนการ 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกในการบริหารอาจารย 

พบวา เมื่อมีการปรับโครงสรางองคกรทําอาจารยประจําหลักสูตรสวนใหญซึ่งมิไดโอยยายมาที่คณะฯ 

ดวย จึงมิไดสังกัดหนวยงานโรงเรียนนักฉุกเฉิน ทําใหการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรในดานการ

จัดการเรยีนการสอนยังมีประสิทธิภาพไมคอยเต็มที  

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการบริหารอาจารย 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการบริหารอาจารยจากการประเมินระบบและกลไกการบริหารอาจารย  

1) จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหเพียงพอ เหมาะสมและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2) ดานการผลิตผลงานวิชาการและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ : จะจัดทําแผนพัฒนา

อาจารยในเรื่องการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล ผลักดันใหมีสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับคณะฯ  
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ผลการดําเนินงาน 

3) พัฒนาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และ

การประกันคุณภาพ 
(3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนา โดยใชแผนพัฒนาบุคลากร และมีการจัดสรรงบประมาณ

ที่สอดคลองกับการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

การประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวา อาจารย

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 2562 โดยไดเขารวม

โครงการและกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน อาทิ  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN QA Overview Program   

การปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรไดปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในเร่ืองการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล ผลักดันใหมี

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับคณะฯ 

2) ดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา : สงเสริมและ

สนับสนุนการเขารวมการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดรับความรูและทักษะ อาทิ 

Active learning, TBL, PBL, Authentic Learning, การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Online, การจัดทําสื่อการสอน การวัดและประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (IQA, AUN) 

3) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นการทําวิจัย การตีพิมพผลงานวิชาการ วิธีการสอน

และการประเมินผล 

เอกสารหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

4.1-01 แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.1-02 แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1-03 กรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรสําหรับหลักสูตรดานฉุกเฉินการแพทย 
ปงบประมาณ 2562-2565 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 4.1 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

การประเมินผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 

คาคะแนนที่ได =  
 ผลรวมคะแนนประเด็นท่ีประเมิน  

 จํานวนประเด็นท้ังหมด  

 

  ผลการดําเนินงาน 

  ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน (คะแนน) 

4.2.4 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 5.00 

4.2.5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.67 

4.2.6 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 

คาเฉลี่ยผลการดาํเนินงานตัวบงชี้ 4.2 3.89 

 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศกึษา 

 จํานวนอาจารยตามวุฒิการศกึษา จํานวน (คน) 

วุฒิปริญญาตรี 0 

วุฒิปริญญาโท 0 

วุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา 5 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมศึกษาตอ) 5 
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เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

5. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  

 

 5  
x 100 

 5  
 

6. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คาคะแนนที่ได =  

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 5 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

คาคะแนนที่ได =  
 100  x 5 

 20  
 

ผลการดําเนินงาน 

  ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก รอยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  5.00 คะแนน 
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงวิชาการ 

 จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ จํานวน (คน) 

อาจารย 4 

ผูชวยศาสตราจารย 1 

รองศาสตราจารย 0 

ศาสตราจารย 0 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 

รวมจํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 1 

รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 20 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงวิชาการตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

x 100 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  

 

 1  
x 100 

 5  

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คาคะแนนที่ได =  

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการ 

 x 5 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

คาคะแนนที่ได =  
 20  x 5 

 60  
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ผลการดําเนินงาน 

  ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 20 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  1.67 คะแนน 

 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  ท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรตามสูตร 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

x 100 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  

 

 1.00  
x 100 

 5  
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คาคะแนนที่ได =  

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

 x 5 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

คาคะแนนที่ได =  
 25  x 5 

 20  
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ผลการดําเนินงาน 

  ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

1.00 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของของผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 25 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  คะแนน 5 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 
ประเภทการตีพิมพ 

คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

1.  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด (5 คน)    

2.  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ    

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 3 0.60 

 - บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  

0.40 1 0.40 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชากาสําหรับการ เผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบ

เปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
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ประเภทการตีพิมพ 

คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

 - บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ ใน

วารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI 

กลุมที่ 2 

0.60 - - 

 - บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติ และจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80 - - 

 - บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 - - 

 - บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ ใน

วารสาร วิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 - - 

 - ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

 - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง

ใหดําเนินการ 

1.00 - - 

 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรบัการจดทะเบียน 

1.00 - - 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมิน

ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณา

ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - 

 ผลรวมถวงน้ําหนัก 1.00 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

Jiraporn Sri-on, Alissara Vanichkulbodee, Natchapon Sinsuwan, Rapeeporn 

Rojsaengroeng, Anucha Kamsom, Shan Woo Liu.Disaster preparedness 

among Thai elderly emergency department patients: A survey of patients’ 

perspectives. International Journal of Emergency Medicine. BMC Emergency 

Medicine. 2019:19-58. 
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2554.วารสารเวชศาสตรฉุกเฉินแหงประเทศไทย.ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.

2562 :5-15. 
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ผูบาดเจ็บอุบัติเหตุยานยนตในประเทศไทย.ปที่ 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.
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พิทยุตม เจนสัจวรรณ พ.บ., อลิสสรา วณิชกุลบดี พ.บ., ณัชพล สินวสุวรรณ พ.บ.,  
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สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 4.2 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.2.1 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิ

ปรญิญาเอก 

20%  100% 5.00 คะแนน บรรลุ 

4.2.2 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

60%  20%  1.67 คะแนน บรรลุ 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

20%  25%  5.00 คะแนน บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ย   3.89 คะแนน  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยูของอาจารย  

     อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

(ตอเนื่อง) มีอัตราการคงอยูของอาจารย ดังนี้  

การแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละอัตราการคงอยูของอาจารยแตละปการศึกษา 
หมายเหตุ 

2562 2563 2564 2565 2566 

2562 100 - - - -  

2563 - - - - -  

     จากตาราง พบวามีอัตราคงอยูของอาจารยในปการศึกษา รอยละ 100 มีอาจารยประจําหลักสูตร

คงอยู จํานวน 5 คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบริหารหลักสูตร และอัตรากําลังอาจารยประจํา

หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักศกึษาในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

การรักษาอัตราคงอยูของอาจารย หลักสูตรไดดําเนินการตามนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

และแจงใหอาจารยไดทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. การจัดสวัสดิการ 

2. การสนับสนุนการศกึษาตอ/อบรมวิชาชีพเฉพาะ 

3. การสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิชาการ 

4. การสงเสริมการเขารวมประชุม อบรมและสัมมนาตางๆ 

5. การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ความพึงพอใจของอาจารย  

     ระบบและกลไก 

     หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําที่มีตอการบริหารหลักสูตร 3 ดาน 

ไดแก การกํากับมาตรฐานหลักสูตร อาจารย และการจัดการเรยีนการสอน ในทุกปการศึกษาและจะนํา

ผลการประเมินมาจัดแผนการพัฒนาตอไป 

กระบวนการการประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการบรหิารหลักสูตร ดังนี้  

- หลักสูตรจัดทําแบบสอบถามและสงแบบสอบถามใหกับอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานตอบ

แบบสอบถาม  

- วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  

- นําขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหแลวมาพิจารณารวมกันในหลักสูตรเพื่อเสนอแนะหรือหาแนว

ทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2562 42 

ผลการดําเนินงาน 

     ผลการดําเนินการ 

      ในปการศกึษา 2562 จากการสอบถามความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร ซึ่งมีอาจารยประจําหลักสูตรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 3 คน โดย

กําหนดใหมีการประเมิน 3 ประเด็น ไดแก 

1) ดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

2) ดานการคดัเลือก และการสงเสรมิพัฒนาอาจารย 

3) ดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

โดยพบวาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอการบริหารจัดการ

หลักสูตร (จากคะแนนเต็ม 5.00)  เปนดังนี้ 

การบริหารจัดการหลักสูตร ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 

ดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร 3.98 มาก 

ดานการคัดเลือก และการสงเสริม

พัฒนาอาจารย 

3.56 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

3.61 มาก 

 เฉลี่ย 3.72 มาก 
 

 

รายการเอกสารอางอิง 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

4.3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.3-02 แบบประเมินความพึงพอใจและผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ตอการบริหารหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 4.3 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรล ุ
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องคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

(1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มีหลักการและแนวคิดการ

พัฒนาหลักสูตร ตามแนวทางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข เกณฑ

และวธีการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการและการใหประกาศนียบัตรหรือ

เคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)) มีการกําหนด

โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาเปนไปตาม/สอดคลองกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปดสอนดานฉุกเฉิน

การแพทย รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ โดยมีเปาหมายเพ่ือ

จะชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดานการดูแลรักษานอกโรงพยาบาลและสามารถถายทอด

ความรูตามแนวทางครูผูสรางเพ่ือพัฒนาองคกรความรูรวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและสามารถนําความรูทั้งหมดไปปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยหลักสูตรที่มี

วัตถุประสงค ดังนี ้

1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักฉุกเฉินการแพทย ซึ่งมีความรูความชํานาญและทักษะทางวิชาชีพดาน

ฉุกเฉินการแพทยที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีเจตคติตามมาตรฐานวิชาชีพ

ฉุกเฉินการแพทย  

2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักฉุกเฉินการแพทย ที่มีภาวะผูนํา คดิวิเคราะหเชิงระบบแกปญหาและ

สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพในงานฉุกเฉินการแพทย 

3) เพ่ือใหบัณฑิตเปนนักฉุกเฉินการแพทย ที่มีความรู ทักษะ และเจตคติทางฉุกเฉินการแพทย 

สามารถใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินดวยการใชเครื่องมืออุปกรณฉุกเฉินการแพทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความทันสมัยเขากับบริบทของประเทศและนานาชาติ เขาใจกระบวนการ

งานวิจัย ชวยเหลือ และถายทอดประสบการณแกผูรวมอาชีพได 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชา ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตร (จัดทํา มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร) โดยออกแบบโครงสรางและรายวิชาที่

มีมาตรฐานเดียวกับหลักสูตรดานฉุกเฉินการแพทยจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดตั้งแต

จํานวนรายวิชา ชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แตอยางไรก็ตามจะพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให

มีความความสอดคลองกับบริบทดานวิชาชีพดานฉุกเฉินการแพทยของประเทศไทย สอดคลองกับพันธกิจ

ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ 
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ผลการดําเนินงาน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณและเปนไปตามพระปณิธานขององคประธานสถาบันที่ทรงมุงเนนจัดการศึกษาเพ่ือ

สรางบัณฑิตที่เปนผูนําและนักวิจัยทางวิชาชีพดานสุขภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการแพทย รวมถึง

ตองสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

2) วิพากษหลักสูตร เพ่ือพิจารณารายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูใหเปนไปตามวิชาการและวิชาชีพ 

และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

สอดคลองกับพันธกิจและอัตลักษณะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

3) ปรับปรงุรายละเอียด มคอ. 2 ตามของเสนอแนะ 

4) เสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร ดังน้ี 

4.1 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ไดมีมติใหจัดทํา (ราง) หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต (ตอเนื่อง) ของวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 

5 มีนาคม พ.ศ.2562 

4.2 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2562)  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ได

พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 

4.3 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาจุฬาภรณ ได

ประชุมพิจารณาหลักสูตรนี้ เม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 

4.4 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาและ

ฝกอบรมผูปฏิบัติการและการใหประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือ

ฝกอบรม (อศป.) ภายใตคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน มีมติรับทราบหลักสูตรนี้ในคราวประชุม เมื่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

4.5 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ไดพิจารณาหลักสูตรนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 

4.6 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ไดพิจารณาหลักสูตรนี้ แลวมติใหเสนอตอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุม สมัยสามัญครั้งท่ี  6/2562 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

4.7 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2562)  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ไดพิจารณาเห็นชอบ

เปลี่ยนชื่อปริญญาและชื่อหลักสูตร เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

(ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 
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ผลการดําเนินงาน 

4.8 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณไดมีมติอนุมัติหลักสูตรนี้ ใน

คราวประชุม คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

4.9 สกอ. รบัทราบหลักสตูร เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ผลการดําเนินงานออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) เปน

หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดพิจารณารับทราบหลักสูตรแลว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

(2) การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรนั้นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเน่ือง) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) เพ่ิง

เร่ิมเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 จึงยังไมมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีแผนการพัฒนา

ปรบัปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 

เอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

5.1-01 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

5.1-02 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

5.1-03 มติที่ประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ คร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2562 

5.1-04 รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 

(มคอ.2) 

5.1-05 หลักเกณฑ เงื่อนไข เกณฑและวธีการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือ

ฝกอบรมผูปฏิบัติการและการใหประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกผูผาน

การศึกษาหรือฝกอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ของสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 5.1 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 ระดับ 2 2 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

1. การกําหนดผูสอน 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่บริหารหลักสูตร บริหารอาจารย รวมทั้งกําหนด

ผูสอน ทั้งที่เปนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษที่มารวมสอนในรายวิชา โดยกอนการเปดภาค

การศึกษาในแตละภาคการศึกษา จะพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบ และจากนั้นจะมอบหมายให

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดผูสอนในแตละหัวขอการเรียนของทุกรายวิชาที่เปดสอนในภาค

การศึกษานั้นๆ  

1) การวางระบบผูสอน 

พิจารณากําหนดผูสอนและอาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ รวมทั้ งจะตองมีคุณสมบัติ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2) หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรไีด 

3) ในกรณีท่ีจะเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอก จะพิจารณาคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑฯ 

และดําเนินการนําเสนอขออนุมัติ/แตงตั้งตามแนวทาง/ข้ันตอนท่ีราชวิทยาลัยกําหนด 

2) การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือกําหนดเนื้อหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อมุงเนนผลการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชาและหลักสูตร รวมทั้งสอดคลองกับ

เน้ือหาและผลการเรียนรู และไดจัดใหมีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา เพื่อ

ติดตามการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.3 

3) การดําเนินการกําหนดผูสอน 

กอนการเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษา จะพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบ และ

จากนั้นจะมอบหมายใหผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดผูสอนในแตละหัวขอการเรียนของทุกรายวิชาที่

เปดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยมีขอพิจารณาถึงคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4) การประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณากําหนดผูสอนตามเกณฑฯ เมื่อไดจัดการเรียนการ

สอนแลว จะมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา จากนั้นจะนําผลการประเมินดังกลาวมารวมในการ

พิจารณาในการกําหนดผูสอนในการสอนคร้ังตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 

5) การปรับปรุงกระบวนการกําหนดผูสอน 

- 

2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่กํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

1) กําหนดและแจงปฏิทินกิจกรรมการศึกษาประจําภาคการศึกษา ซึ่งจะระบุกําหนดการสง 

มคอ.3 / มคอ.4 อยางชัดเจน รวมทั้งเมื่อใกลถึงกําหนดสิ้นสุดการสง จะมีการแจงเตือนโดย

หมวดงานการบริการการศึกษา  

2) กํากับ ติดตามใหผูรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดทําและนําสงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 

/ มคอ.4) ใหครบทุกรายวิชาโดยมีกําหนดสงลวงหนากอนการเปดภาคการศึกษาอยางนอย 

15 วัน 

3) ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนดําเนินการสอนตามตารางเรียนที่กําหนด และรายงานผลการ

เรียน ปญหาอุปสรรค (ถามี) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ 

4) หลักสูตรฯ กําหนดใหมีการประเมินการสอนในทุกรายวิชา โดยจะนําผลการประเมิน เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงการสอนตอไป  

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) กอนเปดภาค

การศึกษาครบถวนทุกรายวิชา โดยในภาคการศึกษา 2/2562 จํานวน 7 รายวิชา และภาคฤดูรอน/

2562 จํานวน 2 รายวิชา 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ในภาคฤดูรอน/2562 หลักสูตรฯ กําหนดแผนการเรียนใหนักศึกษาเรียนรายวิชา จภฉพ 201 

ซึ่งการประเมินแนวปฏิบัติและงานวิจัย ความหมาย ประเภทของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย

รูปแบบและการออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย นําผลการวิจัยไปประยุกต โดย

เนนการการวิจัยในสาขาของผูเรียนระบบขอมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ขอมูลดานคลินิก การใชระบบ

ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหเปนประโยชนตอระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ

ประเมินและเพื่อชี้ประเด็นปญหาสุขภาพโดยอาศัยขอมูลโดยเนนการการวิจัยในสาขาของผูเรียน  
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เอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

5.2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 5.2 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู 

คณะ/หลักสูตร กําหนดระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดไวใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ในขอที่ 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

- ผลการเรียนรูและวิธีการประเมิน 

- รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน 

การดําเนินการประเมินผลการเรียนรู 

1) ในระหวางการเรียนการสอนแตละวิชาผูสอนจะมีการประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนด/ 

ตกลงกับนักศึกษา ซึ่งจะปรากฏใน มคอ.3 

2) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสรุปผลการเรียนของนักศึกษา และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน เพ่ือประเมินและวัดผล

นักศึกษา กอนสรุปผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษาแตละภาคเรียน 

3) กําหนดใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยทุกรายวิชา ใน มคอ.5 หมวดท่ี 5 

การประเมินรายวิชา โดยทางหมวดงานการบริการการศึกษาจะทําการประเมินคุณภาพการสอนของ

อาจารยผูสอนทุกคนในรายวิชานั้นๆ และทุกรายวิชา ในชวงกอนสอบปลายภาคของรายวิชาน้ันๆ 

หลังจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดสงผลการเรียน (เกรด) แลว จะแจงใหผลการประเมินคุณภาพ

การสอนของอาจารยผูสอนทุกทานใหกับผูรับผิดชอบรายวิชาทราบ และจัดทําสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการสอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

คณะ/หลักสูตรฯ กําหนดระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

- กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กําหนดใหมีหนาที่จัดทํา

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรยีนรูในทุกภาคการศึกษา 

- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยผูสอน ผานการรายงานท่ี

ระบุไวใน มคอ.5 ซึ่งจะระบุวิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน ผลผลการประเมินไว 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวิเคราะหผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาที่รวบรวมไวใน มคอ.5 ของทุกรายวิชา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยทําหนาที่ ดังนี ้

1. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีเปด

การเรียนการสอน เปนประจําทุกปการศึกษา  

2. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. กําหนดรายวิชาที่จะดําเนินการตรวจสอบ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา ท้ังนี้รายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจะกําหนดจากรายวิชาท่ีมีผลการเรียนผิดปกติ 

หรอืรายวิชาที่มีการรองขอ หรอืการเลือกโดยการสุม 

4. กําหนดรายวิชาที่จะดําเนินการตรวจสอบ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา ท้ังนี้รายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจะกําหนดจากรายวิชาท่ีมีผลการเรียนผิดปกติ 

หรอืรายวิชาที่มีการรองขอ หรอืการเลือกโดยการสุม 

5. ดําเนินการทวนสอบใหแลวเสร็จภายใน 60 วันหลังจากการสอบภาคสุดทายของป

การศึกษานั้นๆ สิ้นสุด 

3. การกํากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) 

โรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีการกํากับ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) ดงันี้ 

1) กําหนดและแจงปฏิทินกิจกรรมการศึกษาประจําภาคการศึกษา ซึ่งจะระบุกําหนดการสง 

มคอ.5 / มคอ.6 อยางชัดเจน รวมทั้งเมื่อใกลถึงกําหนดสิ้นสุดการสงเอกสาร จะมีการแจง

เตือนโดยหมวดงานการบริการการศกึษา  

2) กํากับ ติดตามใหผูรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดทําและนําสง รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม มคอ.5 / มคอ.6 (ถา

มี) ใหครบทุกรายวิชา โดยมีกําหนดภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุใน 

มคอ.2 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดําเนินงานตามแผน และติดตามการดําเนินงานตามตัว

บงชี ้และประเมินผลตามตัวบงชี้ท่ีระบุใน มคอ.2 อยางนอยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจะรวบรวมและวิเคราะหรายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และการดําเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ จากนั้นจะจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ มีการกํากับประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 ,มคอ.6) และรายงานดําเนินผล

การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมินผลตามตัวบงชี้ที่ระบุใน มคอ.2 
 

เอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

5.3-01 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5.3-02 คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู 

5.3-03 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู หลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย) 

5.3-05 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 2 รายวิชา 

5.3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย) 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 5.3 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.3 การประเมินผูเรยีน ระดับ 2 ระดับ 2 2 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตวับงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 5 

 

ดัชนีตัวบงช้ี (KPI) ผลการดําเนนิงาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เลือก 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

มีอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย

รอยละ 80 (จากจํานวน 5 คน) มีสวน

รวมในการการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร จํานวน 4 ครั้ง 

   - คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- เอกสารรายงาน

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา โดยอยูระหวางการ

พิ จ า รณา รั บ ทร า บ/ เ ห็ นช อ บจ า ก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

   - รายละเอียดหลักสูตร 

(มคอ.2)  

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3 ครบทกุรายวิชากอนการเปดสอน

ในแตล ะภาคกา รศึ กษา  โดยภาค

การศึกษาท่ี  2/2562 มี มคอ.3 จํานวน 

7 รายวิช า  และภาคฤ ดูร อน/2562 

จํานวน 2 รายวิชา 

   - รายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) 

4. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการ

ดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให

ครบทุกรายวิชา โดยภาคการศึกษา โดย

ภาคการศึกษาท่ี  2/2562 มี มคอ.3 

   - รายงานผลการ

ดําเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) 
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ดัชนีตัวบงช้ี (KPI) ผลการดําเนนิงาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เลือก 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

จํานวน 7 รายวิชา และภาคฤดูรอน/

2562 จํานวน 2 รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังส้ินสุดป

การศึกษา 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง ส้ินสุดป

การศึกษา  

   - รายงานผลการ

ดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) รอยละ 33.33 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

2561 โดยในภาคการศึกษา 2/2562 ทวน

สอบ 2 รายวิชา ไดแก 

1. จภวพ ๑๐๑ วิทยาศาสตรการแพทย

พ้ืนฐาน 

2. จภวพ ๑๐๓ วิทยาศาสตรการแพทยใน

ระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ 

   - รายงานทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

หลักสูตรเริ่มดําเนินการเปดการสอนในป

การศึกษา 2562 เปนปแรก จึงยังไมมี 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

    

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนาํดานการจัด 

การเรียนการสอน 

ไมมีการรับอาจารยใหม     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง 

 

อาจารยประจําไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และวิชาชีพ และ/หรือวิชาชีพ 

ดังน้ี 

 

 

   - รายละเอียดการ

พัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพของ

อาจารยประจํา 
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ดัชนีตัวบงช้ี (KPI) ผลการดําเนนิงาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เลือก 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

การบริหารสูความเปนเลิศตาม

แนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ประจ าป 2563 TQA Training 

Program 2020 

ผศ.พญ.รพีพร  โรจนแสงเรือง 

1. การบริหารสูความเปนเลิศ

ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ ประจ าป 2563 

TQA Training Program 

2020 

2. ประชุมวิชาการ การแพทย

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 

3. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ EdPEx (Educatio

n Criteria for Performance 

Excellence) กับการพัฒนา

กระบวนการทํางานสูความ

เปนเลิศ 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“AUN-QA 

Implementation and Gap 

Analysis 

5. เขารวมประชุมและนําเสนอ

โปสเตอรใน the 18th 

International Conference 

on Emergency Medicine, 

Seoul, Korea. 12-15 มิย

2019 

6. ฝกอบรมหลักสูตรPHTLSใน

การดูแลผูบาดเจ็บตั้งแตท่ีเกิด

เหตุจนถึงนําสงหองฉุกเฉิน ใน

วันท่ี 26-27 กันยายน 2562 

ณ คณะแพทยศาสตรพระ

มงกุฎ 
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ดัชนีตัวบงช้ี (KPI) ผลการดําเนนิงาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เลือก 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

อ.พ.อ.นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม 

1. ประชุมวิชาการ การแพทย

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“AUN-QA 

Implementation and Gap 

Analysis 

อ.นพ.ภุมรินทร  แซล่ิม 

1. ประชุมวิชาการ การแพทย

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 

อ.น.ต.หญิง พญ.วราลี  อภินิเวศ 

1. ประชุมวิชาการ การแพทย

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“AUN-QA 

Implementation and Gap 

Analysis 

อ.พญ.เกศินี  แซเฮง 

1. ประชุมวิชาการ การแพทย

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๓ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“AUN-QA 

Implementation and Gap 

Analysis 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชพี ดังน้ี 

นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ 

1. การบริหารสูความเปนเลิศตาม

แนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

   - รายละเอียดการ

พัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพของ

บุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 
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ดัชนีตัวบงช้ี (KPI) ผลการดําเนนิงาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เลือก 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

ประจําป 2563 TQA Training 

Program 2020 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหาร

คุณภาพและดําเนินงานตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ EdPEx 

3. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ EdPEx (Education 

Criteria for Performance 

Excellence) กับการพัฒนา

กระบวนการทํางานสูความเปนเลิศ 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis 

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรเริ่มดําเนินการเปดการสอนในป

การศึกษา 2562 เปนปแรก จึงยังไมมี 

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม 

    

12. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑติท่ีมีตอบัณฑิต

ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรเริ่มดําเนินการเปดการสอนในป

การศึกษา 2561 เปนปแรก จึงยังไมมี 

บัณฑิตใหม 

    

13. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอคณุภาพการ

สอนของอาจารยเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนน

เต็มท่ี 5.00 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย ไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.31 

จากคะแนนเต็มท่ี 5.00 

    

14. รอยละ90 ของผูเรยีน

สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาในวงรอบของ

หลักสูตร 

หลักสูตรเริ่มดําเนินการเปดการสอนในป

การศึกษา 2562 เปนปแรก จึงยังไมมี

ผูสําเร็จการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 5.4 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

รอยละ 80 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

 วิธีคํานวณ   

(1) จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการไดจรงิ 
= 9 

(2) 

จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ตองดําเนินการในปการศึกษา 

2562 

= 9 

(3) 

รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1)/(2) x 100 
= 100 % 

หมายเหตุ: โดยดูจากจํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 

หมวด 7 ขอ 7 
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องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีที่ 6.1  สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

ผลการดําเนนิงาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) มีระบบและขั้นตอนการ

ดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีจํานวนที่

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอการดําเนินงานของหลักสูตร ซึ่งมีประเด็นการสํารวจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อ

ประเมินการดําเนินงาน จากนั้นหลักสูตร โดยโรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทยจะไดนําผลการประเมินมา

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการดําเนินงานตามระบบ 

ดังน้ี 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/

คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน

การแพทย (ตอเนื่อง) มีการกําหนดแนวทางดานระบบ

การดําเนินงานในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  และ

กําหนดกลไกการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยมีระบบการ

ดําเนินงานดังแสดงตามผังขั้นตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากําหนด

และเตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดและเตรียมความพรอมสิ่ง

สนับสนุนสิ่งเรยีนรู ไดแก 

1.1 ความพรอมดานกายภาพ : หองเรียน 

หองปฏิบัติการ หองเรยีนรูดวยตนเอง WIFI  

1.2 ความพรอมของ อุปกรณ  เทคโนโลยี  

ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู : อุปกรณการเรียน เครื่อง

คอมพิวเตอร หองสมุด หนังสือ ตํารา ฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน โปรแกรมสําหรับการทาํวิจัย 

2. จากขอ 1 หากพบวาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูดาน

ใดที่ ยั งไมมี  หรือไม เ พียงพอหรือไม เหมาะสม จะ

ดําเนินการดังนี้ 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

2.1 กรณีที่ 1 : ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อจัดหา/จัดเตรียม อาทิ WIFI หองสมุด 

รวมทั้งฐานขอมลู/วารสารเพ่ือการสืบคน 

2.2 กรณีที่ 2 : หากพบวาไมมี ไมเพียงพอ 

หรือไมเหมาะสม หลักสูตรฯ นําขอมูลมาวางแผน 

พิจารณาเพ่ือเสนอแผนความตองการการปรับปรุงทาง

กายภาพหรือจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ จัดทําแผน

งบประมาณสําหรับการจัดซื้อ ตอโรงเรียนนักฉุกเฉิน

การแพทย/คณะ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจางเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามแผน

ที่กําหนด/ไดรบัจัดสรรงบประมาณ 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดําเนินการ

สํารวจ/ประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา

ตอการดําเนินงานหลักสูตร ที่มีประเด็นสอบถามดาน

ความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ในดานตางๆ โดยผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย

และนักศึกษา มีคาเทากับ 4.12 และ 4.64 (จากคะแนน

เต็ม 5.00) ตามลําดับ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผล

ประเมินที่ไดจากขอ 4 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา

และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากําหนด

และเตรยีมความพรอมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  

  

   

หลักสูตร เสนอแผน

ความตองการตอ

โรงเรยีนนักฉุกเฉิน

การแพทย/คณะ เพ่ือ

พิจารณาขอจัดสรร

งบประมาณจัดซ้ือ 

หลักสูตร โดยโรงเรียน

นักฉุกเฉินการแพทย/

คณะ ประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพื่อจัดหา/จัดสรร 

  

 

   

หลักสูตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณและ

ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  

   

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินความ

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  

 

   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผล

ประเมินเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  

  

   

ระบบและกลไกการจัดหาและเตรียมความพรอมส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 
 

2. จํานวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน

การแพทย (ตอเนื่อง) มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน โดย

กอนเร่ิมเปดการจัดการเรียนการสอน ไดมีการจัดเตรียม

ความพรอมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ไดแก 

1. หองสมุด/ฐานขอมูลสําหรับการสืบคน (ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ) 

2. หองบรรยายทางวิชาการ 

3. หองปฏิบัติการ Simulation 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

4. หองปฏิบัติการ 

5. หองพัก/หองเรียนรูดวยตนเอง/หองประชุมกลุมยอย 

6. หนังสือ/ตํารา สําหรบัการเรียน 

7. หุนจําลองการฝกปฏิบัติ 

8. โสตทัศนปูกรณ : ชุดเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

9. หองสมุด แบบ Digital Library (ตํารา หนังสือ 

ฐานขอมูล) ที่ทันสมัยและสามารถรองรับการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัยของนักศึกษา

และอาจารย 

เมื่อทําการสํารวจ/ประเมินความเพียงพอและ

เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดเสนอแผนจัดซื้อ

เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีใชในการเรยีนเพ่ิมเติม ไดแก 

1. รถบรรทุกหกลอบรรทุกอุปกรณการศึกษาและ

ฝกอบรมเคลื่อนที่ 

2. หุนฝกจําลองสถานการณชวยฟนคืนชีพขั้น

พ้ืนฐานผูใหญพรอมจอแสดงผลการฝกบนตัว

หุน 

3. หุนฝกจําลองสถานการณชวยฟนคืนชีพขั้น

พ้ืนฐานเด็กพรอมจอแสดงผลการฝกบนตัวหุน 

4. หุนฝกจําลองสถานการณชวยฟนคืนชีพขั้น

พ้ืนฐานทารก 

5. หุนฝกจําลองสถานการณชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

ผูใหญ พรอมระบบจําลองสถานการณ 

(Simman Essential) 

6. หุนฝกจําลองสถานการณชวยฟนคืนชีพขั้นสูงผู

ใหญ พรอมระบบจําลองสถานการณ 

(Simman 3 G) 

7. หุนจําลองสวนศีรษะสําหรับใสทอทางเดิน

หายใจ 

8. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติแบบใช

ฝกอบรม 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

9. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา (Manual 

Defibrillator) 

10. เสาน้ําเกลือ  

11. หูฟงทางการแพทยขนาดใหญ 

12. หูฟงทางการแพทยขนาดทารก 

13. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท ขอตอ

โลหะแบบตั้งโตะ 

14. กระเปาออกเหตุ 

15. ชุดชวยหายใจชนิดมือบีบ ชนิด 3 ขนาด 

)ผูใหญ  เด็กโต ทารก) 

16. ชุดสองหลอดลมคอ 

17. ชุดกระดานรองหลัง 

18. ปลอกดามคอชนิดแข็ง ชนิดปรบัขนาดได 

19. อุปกรณวิทยุสื่อสารประจํารถ 

แตเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร 

โดยยายหลักสูตรจากเดิมมาสังกัดคณะฯ รวมทั้งเกิด

สถานการการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จึงทําใหการจัดซื้อเกิดความลาชา แตอยางไรก็ตาม

หลักสูตรก็สามารถจัดหาอุปกรณ/เคร่ืองมือเพื่อทําการ

เรียนการสอนไดอยางพอเพียง โดยไดรับความรวมมือ

จากศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณและ

หนวยงานเครือขายตางๆ อาทิ คณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในการใหยืมอุปกรณ/เครื่องมือ 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน

การแพทย (ตอเนื่อง) มีขั้นตอนและกระบวนการ

ปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ นําผลการสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอการดําเนินงานของหลักสูตรใน

ประเด็นดานการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งมี

ผลการประเมินของอาจารย เทากับ 4.12 และของ
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาเทากับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 5.00 มาใชใน

การวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูใหเพียงพอตอความตองการในปการศึกษา

ตอไป  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณา

ผลการประเมินจากขอ 1 และเสนอแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวบรวมความตองการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติมจากอาจารยประจํา

หลักสูตร จากนั้นจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและแผน

เสนอความตองการครุภัณฑ-เครื่องมืออุปกรณ/ปรับปรุง

กายภาพเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัด

จาง 

 

เอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน 

6.1-01 รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 

6.1-02 สมุดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6.1-03 แบบประเมินตอการดําเนินงานของหลักสูตรในประเด็นดานการใหบริการสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูของอาจารย 

6.1-04 แบบประเมินตอการดําเนินงานของหลักสูตรในประเด็นดานการใหบริการสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ี 6.1 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ 3  ระดับ 3  3 คะแนน บรรลุ 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) 
 

ตาราง 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 

 จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย 

(ตอเน่ือง) เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด มีผลการ

ประเมินสรุปไดดังนี้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
หนวยนับ ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากบัมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
ผาน 

 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 1 หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย N/A N/A  

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ N/A N/A  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 2 N/A  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน 3.00 3.00  

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนน 3.00 3.00  

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับนักศึกษา คะแนน 3.00 3.00  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 3 3.00 ระดับคณุภาพ

ปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย คะแนน 3.00 3.00  

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คณุภาพอาจารย   3.89  

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 100 5.00  

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 20 1.67  
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เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
หนวยนับ ผลลัพธ คะแนน 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

รอยละ 28 5.00  

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย คะแนน 3.00 3.00  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 4 3.29 ระดับคณุภาพ

ดี 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน 2.00 2.00  

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน 3.00 3.00  

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน คะแนน 2.00 2.00  

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 5.00 5.00  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 5 3.00 ระดับคณุภาพ

ปานกลาง 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู คะแนน 3.00 3.00  

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 6 3.00 ระดับคณุภาพ

ปานกลาง 

คาเฉลี่ยทุกตัวบงช้ี องคประกอบ 3-6 3.07 ระดับคณุภาพ

ดี 
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ตาราง 2 ผลวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 
คะแนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกํากบั

มาตรฐาน 

ผาน 

 

 ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

- - - - - N/A 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00, 

3.00, 

3.00 

- - 3.00 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 3.00 

3.89 

3.00 

- - 3.29 ระดับคุณภาพ 

ดี 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 2.00 3.00, 

2.00, 

5.00,  

- 3.00 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

องคประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

รวม 11 7 4 -    

ผลการประเมิน 2.98 3.25 - 3.07 ระดับคุณภาพ 

ดี 

หมายเหตุ   :   ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2-6  

0.00-2.00 ระดับคุณภาพนอย  

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี  

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพฒันา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. เปนหลักสูตร“ฉุกเฉินการแพทย (ตอเน่ือง)” เปนสาขาวิชาชีพในสาขาขาดแคลนของประเทศ

ไทย ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคม ในปจจุบันที่ยังไมมีวิชาชีพเฉพาะที่ปฏิบัติหนาที่ในการดูแล

ผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล  

2. อาจารยผูสอนเปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานวิชาและฉุกเฉิน

การแพทย 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ยังขาดแคลนอาจารยประจําและอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน 

2. การวางระบบและแนวทางเพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยางเปนระบบ 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีประสบการณดานฉุกเฉิน

การแพทย 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ยังขาดแคลนอาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ควรสงเสริม และพัฒนาใหอาจารยมีความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอน เทคนิค

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การประกันคุณภาพหลักสูตร  รวมถึงการ

ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร 

3. ควรสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และสงเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยและสนับสนนุการเขาสูกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. การเรียนการสอนมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกร/หนวยงาน/ทั้งในและนอกราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ  

2. มีการออกแบบจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรู ทักษะและใหสามารถปฏิบัติไดจริง  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรกําหนดระบบ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินผูเรียนที่ครอบคลุม ครบถวนทุกมิติ โดย

วิธีการ/เคร่ืองมือที่เชื่อถือได 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตร ไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดอยางเพียงพอและเหมาะสม ทั้งดานกายภาพและ

เคร่ืองมือ/อุปกรณสําหรบัการเรียน  

2. สถานพยาบาลชั้นนําของรัฐเปนแหลงฝกปฏิบัติและฝกงานของนักศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในสวนเคร่ืองมือ/อุปกรณที่จัดเตรยีมยังไมเพียงพอและเหมาะสม 

2. อาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีปฏิบัติการ อยูในระหวางดําเนินการ

ยังไมแลวเสร็จ 
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สวนที่ 4 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ลําดับที่ ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1 
จํา

นว
นห

ลัก
สูต

ร 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด 1 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑติ   

4 - ---ระดับปริญญาโท   

5 - ---ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง   

6 - ---ระดับปริญญาเอก   

7 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
รน

อก
ที่ตั้

ง จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   

8 - ---ระดับปริญญาตรี   

9 - ---ระดับ ป.บัณฑติ   

10 - ---ระดับปริญญาโท   

11 - ---ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง   

12 - ---ระดับปริญญาเอก   

13 

จํา
นว

นน
ักศึ

กษ
า 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา   

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 29 

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   

16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   

17 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   

18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

19 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มต

าํแ
หน

งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะค
ุณ

วุฒิ
กา

รศึ
กษ

า 

  

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ 1 

20 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
  

21 
−   −−−จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ วุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเทา 
  

22 
− −−−จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

1 

23 −  −−−จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย   

24 
−  −−−จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา 
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ลําดับที่ ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

25 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจํ

าแ
นก

ตา
มต

าํแ
หน

งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะคุ
ณ

วุฒิ
กา

รศึ
กษ

า 

−  −−−จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปรญิญาโท หรอืเทียบเทา 

  

26 
−  −−−จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 
  

27 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  
1 

28 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา 
  

29 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปรญิญาโท หรอืเทียบเทา 

  

30 
− −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 

1 

31 −  −−−จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   

32 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา 

  

33 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปรญิญาโท หรอืเทียบเทา 
  

34 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 
  

35 −  −−−จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

36 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา

ตรี หรือเทียบเทา 
  

37 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทา 

  

38 
−  −−−จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเทา 
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ลําดับที่ ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

39 

ผล
งา

นท
าง

วิข
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หลั
กสู

ตร
 

−  −−−จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 

40 
−  −−−บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
3 

41 

−  −−−บทสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยู ใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง

ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศารฉบับ

สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  ห รือ ในวารสา รทางวิ ช ากา ร ระดับชาติที่ ไ ม อยู ใ น

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง

ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

1 

42 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

43 
−  −−−บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
  

44 

−  −−−บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
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ลําดับที่ ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

45 

ผล
งา

นท
าง

วิข
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หลั
กสู

ตร
 

−  −−−บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  

46 - - --ผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร   

47 
−  −−−ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
  

48 
−  −−−ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
  

49 
−  −−−ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 
  

50 
−  −−−ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมนิผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
  

51 

−  −−−ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมนิตําแหนงทางวิชาการ 

  

52 
−  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรอืผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
  

53 −  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

54 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

55 
−  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  

56 
−  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซยีน 
  

57 −  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ   

58 −  −−−จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ

การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 
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ลําดับที่ ชุดขอมูล ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

59 
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   

60 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา

ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
  

61 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ

รวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
  

62 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   

63 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา   

64 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว   

65 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   

66 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   

67 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร   

68 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
  

69 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
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จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

โทท่ีไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
  

71 -----จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

72 
−  −−−จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

73 

-----จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เป น ป ร ะก า ศ ให ท ร า บทั่ ว ไ ปแ ล ะแ จ ง  ก . พ . อ . / กก อ .  ท ร า บ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

  

74 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

75 
-----จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
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−   −−−จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เป น ป ร ะก า ศ ให ท ร า บทั่ ว ไ ปแ ล ะแ จ ง  ก . พ . อ . / กก อ .  ท ร า บ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

  

77 

-----จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

78 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

79 
-----จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรอืผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
  

80 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   
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- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

82 
-----จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  

83 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

84 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

85 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 
  

86 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญา

เอกที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
  

87 
-----จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  
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จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เป น ป ร ะก า ศ ให ท ร า บทั่ ว ไ ปแ ล ะแ จ ง  ก . พ . อ . / กก อ .  ท ร า บ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

  

89 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

90 
−  −−−จํานวนบทความที่ ตี พิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
  

91 

−  −−−จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เป น ป ร ะก า ศ ให ท ร า บทั่ ว ไ ปแ ล ะแ จ ง  ก . พ . อ . / กก อ .  ท ร า บ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

  

92 

−  −−−จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

93 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

94 
−  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 
  

95 −  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

96 −  −−−จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   
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−  −−− จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  

98 
−  −−− จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซยีน 
  

99 −  −−− จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 
  

101 

นกั
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มเ
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าเ
ทีย

บเ
ทา

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 20.14 

102 - ---ระดับอนุปริญญา   

103 - ---ระดับปริญญาตรี 20.14 

104 - ---ระดับ ป.บัณฑติ   

105 - ---ระดับปริญญาโท   

106 - ---ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   

107 - ---ระดับปริญญาเอก   

108 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน   

109 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

110 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

111 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   

112 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

113 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

114 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)   

115 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

116 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

117 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)   

118 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

119 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

120 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ   

121 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
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- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    

123 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   

124 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

125 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     
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จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย   

127 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

128 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

129 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

130 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ 

  

131 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

132 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

133 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

134 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

135 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

136 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  
  

137 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

138 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
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 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1 

140 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

141 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

142 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  

143 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

144 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

145 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร   

146 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

147 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

148 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
  

149 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

150 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

151 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ   

152 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

153 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

154 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน   

155 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

156 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
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ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
  

158 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

159 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

160 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมนิตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรบัการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ 

  

161 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

162 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

163 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
  

164 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

165 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

166 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน   

167 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

168 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

169 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ   

170 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

171 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

172 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

173 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

174 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

175 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

176 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   

177 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

178 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   

179 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

180 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ   

181 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

182 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 2562 80 

 


