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บทสรุปผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตรซาวด์ทางการแพทย์ 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับอนุมัติหลักสูตร

จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ

มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิค และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อลดภาระของรังสีแพทย์และเพิ่มโอกาสในการเข้า

รับการตรวจของผู้ป่วยให้เท่าเทียมและทันท่วงทีสามารถ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความสามารถและ

ศักยภาพในการวิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์  

สำหรับผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ในปี

การศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามคู่มือการ

ประกันการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ผลการดำเนินงาน ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 3.41 คะแนน  

การประเมินผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2  N/A N/A N/A 
องค์ประกอบที่ 3  3 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  3 3.46 ดี 
องค์ประกอบที่ 5  4 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 3.41 ดี 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 จึงยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 



จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอัลตราซาวด์ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน

และเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลทุกระดับและสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ  

2. หลักสูตรได้มาตรฐานระดับสากลที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโมแนส ประเทศ

ออสเตรเลียในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนสอน อาทิ การได้รับถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรม เนื้อหาและ

บทเรียน สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 

3. อาจารย์ผู ้สอนเป็นอาจารย์รังสีแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำอัลตราซาวด์ในระบบ

ร่างกายนั้น ๆ และอาจารย์รังสีเทคนิค โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากแผนกรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วม

รักษา ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แผนกรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (AIMC), 

แผนกรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ , แผนกรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 

โรงพยาบาลกรุงเทพ, แผนกสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและทางคลินิก โดยได้ฝึกปฏิบัติกับทั้งผู้ป่วยจริง ผู้ป่วยจำลอง 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแผนกรังสีวินิจฉัยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และแผนกสูตินรีเวช

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ หุ่นผู้ป่วยจำลอง (Simulator) ซึ่งสามารถแสดงพยาธิสภาพต่าง ๆ ได้ 

(Pathology) และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ฟิสิกส์พ้ืนฐาน (Phantom) 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีความสมบูรณ์และทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์และแหล่ง

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียน (Sono-simulator) และมีระบบติดตามการเรียนและความเข้าใจ

ของนักเรียน  

7. มีการจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าอบรมทางวิชาการ (Short course) ที่มีวิทยากรที ่เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เชี ่ยวชาญในสาขาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอัลตราซาวด์ระบบต่าง ๆ 

 

 



จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ยังขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ควรส่งเสริม และพัฒนาให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอน การประกัน

คุณภาพหลักสูตร  รวมถึงการดำเนินการตามระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และส่งเสริมการผลิตผล

งานวิจัยและสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรผลักดันให้เป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
5. สถานที่ฝึกงานทางคลินิกยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และประเภทผู้ป่วยสำหรับการฝึกตรวจทางคลินิกไม่

หลากหลาย 

 
 



 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์   

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้แก่ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ

พระราชทานนาม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559  โดยเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูงทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เป็น

ศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับ

องค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุด คือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 

ภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิต

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำอัลตราซาวด์ เพื่อเป็นนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพทีข่าดแคลน และมี

ความจำเป็นต่อวงการสาธารณสุขอย่างยิง่ ทั้งในโรงพยาบาล และสถานประกอบการทางด้านสาธารณสุข และส่งผลให้

การให้บริการที่ไม่ทั่วถึงและเท่าเทียม ล่าช้า และผู้ป่วยบางรายต้องรอเข้ารับบริการเป็นเวลานานทำให้ไม่ได้รับการ

รักษาอย่างทันท่วงที   กอปรกับในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางรังสีวินิจฉัยได้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่น

เสียงความถี่สูง หรือการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพอัลตราซาวด์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการตรวจวิธีหนึ่งทีม่ีประโยชนม์ากในการ

ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคในขั้นต้น รวมทั้งในการติดตามการรักษาโรคได้เป็ นอย่างดียิ่ง โรงเรียนนักอัลตรา

ซาวด์ทางการแพทย์จึงได้ตั้งพันธกิจสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาดังกล่าว ให้มี

มาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสามารถนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

และสามารถปฏิบัติการทางอัลตราซาวด์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และกอปรด้วย

พระวิสัยทัศน์ ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ  ให้ดำเนินโครงการสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์ ซึ่ งเป็นโครงการศูนย์
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การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง

รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นสถาบันในการรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีศักยภาพระดับสากล  วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่

ผลผลิตบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และนักพัฒนา โดยมีความรู้ความสามารถที่เป็นสากล และมีการนำไปใช้

พัฒนาชนบทและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้  ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรจึงกำหนดให้สอดคล้อง

กับพระวิสัยทัศน์ของ องค์ประธานที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เป็นองค์ประธาน และทรงมุ่งเน้น

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการสนับสนุน

และสอดคล้องนโยบายของประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความพอเพียง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 โดยไดร้ับ

อนุมัติหลักสูตรโดยสภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และได้รับ

อนุมัติหลักสูตร ซึ ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แก้ไข

เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา) จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  
 

1.3 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
  1. ควรผลักดันให้เป็นวิชาชพีที่มีใบประกอบโรค
ศิลปะ 

     ทางคณะเทคโนโลยีว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพได้มี
นโยบายที่จะผลักดันให้โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทาง
การแพทย์เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิต
บุคลากรซึ่งนำไปสู่การผลักดันให้มีใบประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต 

  2. การวางระบบและแนวทางเพ่ือพัฒนาให้บัณฑิตมี 
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     หลักสูตรมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.2558 โดย
จัดทำมคอ.3 - มคอ.7 เสนอต่อกรรมการวิทยาลัย 
และมีการนิเทศงานและประสานงานเรื่องการควบคุม
คุณภาพวิชาการของหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยลัยโม
แนช ประเทศออสเตรเล ีย  (โครงการ Train the 
trainer) 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  1. มีการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในช่วง

ที ่
     เนื ่องจากนักศึกษาในปีการศึกษาที ่ผ ่านมา มี
จำนวนไม่มาก โดยทั้งหมดได้รับการดูแลภายใต้ ผศ.
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
นักศึกษายังไม่มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้คำแนะนำ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชา 

นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล หากจำนวนนักศึกษาเกิน 5 
คน ทางหลักสูตรจะพิจารณามอบหมายอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ิมข้ึนต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่ 
สูงขึ้นและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและสนับสนุน 
เข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งวิชาการ 

     ทางคณะเทคโนโลยีฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำหลักสูตรเข้าสู ่กระบวนการขอตำแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น โดยในปีที ่ผ่านมามีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
ท่าน คือ ผศ.นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล  
     อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเอ้ือต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  1. ควรกำหนดขั ้นตอนแนวทางการประเม ินให้

ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติ 
     มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและจัดทำ
มคอ.3 และมคอ.4 ที่สอดคล้องกับมคอ.2 และมีการดู
ภาพรวมของ Program learning outcomes (PLOs) 
ซึ่งจะมีการประเมินนักศึกษาในทักษะต่าง ๆ ในทุกมิต ิ
     ม ีการทวนสอบผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตาม
มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ควรมีการกำกับติดตามความเพียงพอและความ

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
     มีการทบทวนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและจัดหางบประมาณเพิ ่มเติมเพื ่อซื ้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หุ่นจำลองการตรวจเต้านม
และหุ่นจำลองการตรวจอัณฑะเพศชาย ซึ่งเป็นการ
ตรวจอัลตราซาวด์ที่นักศึกษามีโอกาสได้ทำน้อย 
     เพิ่มการประเมินประสบการณ์การให้การตรวจอัล
ตราซาวด์ของนักศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ทางคลินิก 
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2. อาจารย์ประจำหลักสูตร 
2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 พญ.ชนิสา โชติพานิช รอง
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2543 
2539 

2 ดร.นพ.วิวัฒน์ จนัเจริญฐานะ อาจารย ์ พบ.แพทยศาสตร์ 
วว.อายุรศาสตร์ทั่วไป 
วว.อายุรศาสตร์โรคไต 
วท.ม.อายุรศาสตร์ 
วท.ด.อายุรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
แพทยสภา 
แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2546 
2552 
2554 
2554 
2557 

3 นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษส์กุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2552 
2546 
2552 

4 ดร.ปฐมาภรณ์ โมล ี อาจารย ์ วท.บ.รังสีเทคนิค 
วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ 
ปร.ด.อายุรศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2549 
2552 
2558 

 
2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ศาสตราจารย ์ พบ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2524 
2 พญ.ชนิสา โชติพานิช รอง

ศาสตราจารย ์
วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2543 
2539 

3 นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษส์กุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2552 
2546 
2552 

4 พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิต รังสีวิทยา 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
2551 
2552 

5 พญ.อัญชิสา คุณาวุฒ ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2554 
2551 
2554 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

6 พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร 
 

อาจารย ์ ป.บัณฑิตรังสีร ่วมรักษา
ของลำตัว 
ป.บัณฑิตชั้นสูงรังสีวิทยา
รังสีวินิจฉัย 
ป.บัณฑิตฟิสิกส์การแพทย์ 
วว.รังสีวิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2554 
 

2552 
 

2550 
2550 

2546 

7 พญ.ศิรฉัตร วิทยากร อาจารย ์ วว.อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ลำตัว 
ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
 

2550 
2547 

 
3. อาจารย์ผู้สอน  
 3.1 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 พญ.ชนิสา โชติพานิช รอง
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2 นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษส์กุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิต รังสีวิทยา 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 พญ.อัญชิสา คุณาวุฒ ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5 พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร 
 

อาจารย ์ ป.บัณฑิตรังสีร ่วมรักษา
ของลำตัว 
ป.บัณฑิตชั้นสูงรังสีวิทยา
รังสีวินิจฉัย 
ป.บัณฑิตฟิสิกส์การแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

วว.รังสีวิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6 พญ.ศิรฉัตร วิทยากร อาจารย ์ วว.อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ลำตัว 
ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
พบ.แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
3.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Radiology-
Medical Physics 
วท.ม.ฟิสิกส์การแพทย ์
วท.บ.รังสีเทคนิค 

University of Texas Health 
Science Center at San Antonio 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 รศ.พญ.นัทธยา  ปทัมภาสพงษ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วว.อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสงู 
วว.รังสัวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 อ.นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกุล อาจารย ์ วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

4 อ.พญ.สารพร  บำรุงชาต ิ อาจารย ์ วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

5 ผศ.พญ.วราพัฒน์  วิระยะวา
นิช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 อ.นพ.นรฤทธิ์  ล้วนจำเริญ อาจารย ์ วว.เวชศาสตร์ฝีน้ฟ ู
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

7 ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ  กันตถาวร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
พบ.แพททยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

8 อ.พญ.พิมพกา  ชวนะเวสน ์ อาจารย ์ พบ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

วว.สาขาสตูิศาสตร์และนรี
เวชวิทยา 

9 ผศ.นพ.เกษม  เรืองรองมรกต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วว.สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

10 รศ.พญ.ธารางรัตน์  หาญ
ประเสริฐพงษ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

วว.สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

11 อ.พญ.อรสา  เหมะจันทร อาจารย ์ วว.สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรี 
นครินทรวิโรฒ 

12 อ.นพ.มนต์ชัย  สนัติภาพ อาจารย ์ วว.สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 
พบ.แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13 อ.พญ.วนนนีย์  หมื่นนุช อาจารย ์ วว.รังสีวินิจฉัย 
พบ.แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14 นายภัทร แจ้งศิริเจริญ อาจารย ์ ศศม.รัฐศาสตร์ 
นบ.นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

 
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

4.1 โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

4.2 แผนกสูตินรีวิทยา ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

4.3 แผนกสูตินรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.4 แผนกรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

4.5 ศุนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน 

4.6 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที ่2 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 
 
องค์ประกอบที่ 1   การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

  - ไม่น้อยกว่า 3 คนตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
  - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
  - ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1) 

✓  1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่เป็น รศ. ขึน้
ไป 
  - มีว ุฒิการศึกษาในสาขาที ่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2) 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2.1) 

✓  1.1-2 ประวัติอาจารย์และ
เอกสารแสดงหลักฐานคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 
 
1.1-2.1 ผลงานวิชาการ
ย้อนหลังของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 ปี 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 

  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่เป็น รศ. ขึ้น
ไป 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2) 
  - มีว ุฒิการศึกษาในสาขาที ่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2) 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2)  
(1.1-3 มคอ.2) 

✓  1.1-2 ประวัติอาจารย์และ
เอกสารแสดงหลักฐานคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 
1.1-3 มคอ.2 
 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 
 

อาจารย์ประจำ 
  - วุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  - มีว ุฒิการศึกษาในสาขาที ่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 
 
 

✓  1.1-2 ประวัติอาจารย์และ
เอกสารแสดงหลักฐานคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 
1.1-3 มคอ.2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

อาจารย์พิเศษ 
  -  ว ุฒ ิปร ิญญาโทหร ือเท ียบเท ่ า ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาของรายวิชาที่สอน 
  - มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  -  มีชั ่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายว ิชา โดยม ีอาจารย ์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2)  
(1.1-3 มคอ.2) 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาอิสระ 

กรณีนักศึกษาเข้ามาด้วยหลักสูตรเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558 
5.1 อาจารย์ประจำ 
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 

✓  1.1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
  - มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  - หากไม่มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์
ตามที ่กำหนดจะต ้องม ีความร ู ้ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หร ือการค้นคว ้าอ ิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.
ทราบ  
1.1-4 คำสั ่งแต่งต ั ้งอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

อาจารย์ประจำ 
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  - มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั ้งตำแหน่งว ิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

✓  1.1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1.1-5 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
1.1- 6 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
  - ม ีผลงานทางว ิชาการที ่ ได ้ร ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  - หากไม่มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์
ตามที ่กำหนดจะต ้องม ีความร ู ้ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หร ือการค้นคว ้าอ ิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.
ทราบ  
1.1-4 คำสั ่งแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์ 
1 . 1 - 5  ประว ั ต ิ อ าจ า รย ์ท ี ่ ป ร ึ กษา
วิทยานิพนธ์ 
1.1- 6 คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

7. คุณสมบัติของ
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 3 
คน ประธานผู ้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่
เป ็นที ่ปร ึกษาว ิทยานิพนธ์หล ัก หรือ 
วิทยานิพนธ์ร่วม 
 
 
 
 

✓  1.1-6 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

กรณีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  1. ต้องเป็นผู ้ที ่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหร ือข ั ้นต ่ำปร ิญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม ่ต ่ำกว ่า  รศ. ในสาขาว ิชาน ั ้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  1. มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
  2. มีผลงานทางวิชาการที ่ได้ร ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  * หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที ่กำหนดจะต้องมีความรู ้ ความ
เชี ่ยวชาญและประสบการณ์ส ูงเป็นที่
ยอมร ับซึ ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระโดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และ
แจ้ง กกอ. ทราบ 
1.1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
ต ้องได ้ร ับการยอมร ับให ้ต ีพ ิมพ ์เป็น
วารสารระดับชาติหรือ นานาชาติ ที ่มี
คุณภาพ ตามประกาศของ สกอ. 
 

✓  1.1-7 เอกสารตอบรับผลงาน
ตีพิมพ์ของนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

พิจารณา เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ สกอ.หรือนำเสนอต ่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ 
1.1-7 เอกสารตอบรับผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
* หากเป็นที่ปรึกษาทั้งสองประเภท ให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 
คน เทียบเท่ากับนักศึกษา 3 คน 
* หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ตำแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
มีตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป 1 
คน ต่อ นักศึกษา 10 คน 
1.1-4 คำสั ่งแต่งตั ้งอาจารย์ที่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์ 

✓  1.1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเป็น
หลักสูตรเพิ่งเปิดเมื่อปี 2561 จึงยังไม่มี
การปรับปรุงหลักสูตร 

 ✓ ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรเพ่ิงเปิด
เมื่อปี 2561 จึงยังไม่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรลุ 

 
หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) ไม่มี
การประเมินตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา แต่
จะมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวน 2 คน จึงไมไ่ด้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีดังนี้ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด N/A 
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
N/A 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

N/A 

5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

6 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

 
วิธีการคำนวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด
= 𝑁/𝐴 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  2 . 1  ค ุณภาพบ ัณฑ ิ ตตามก รอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษา
แห่งชาติ 

N/A N/A N/A N/A 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ 
ผลการดำเนินงาน 
  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ สรุปผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  
  อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรได้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. จัดทำโครงการ Journal club เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านการวิจัย โดยมีหัวข้อ
การบรรยายที่ครอบคลุมตั้งแต่ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพิ่มเติมจากในหลักสูตร และนักศึกษาสามารถทบทวนผ่านระบบ
ออนไลน์ได ้

2. นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน 
เนื่องด้วยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ในสาขา
ต่าง ๆ เช่น รังสีแพทย์ และสูติ-นรีแพทย์ ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ใน
ด้านสัทภาพการแพทย์ได้หลากหลาย 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน (Teacher assistant) ประจำสาขาสัทภาพการแพทย์ 
2. เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) 
3. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้นสังกัดทีส่งมาเรียน 
4. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนในงานอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 
5. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ในบริษัทเครื่องมือแพทย์ 
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วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     x 100 = N/A 

 จำนวนผูส้ำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

 N/A 
    x 100 = N/A 

 N/A 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ต่อผู้สำเร็จการศึกษา x 5 = คะแนนที่ได้ 
 40 

 
 N/A 

x 5 = N/A 
 40 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 2.2 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2560 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A N/A N/A N/A 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มีการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา 
ดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

การรับนักศึกษา ระบบและกลไกดำเนินการ 

หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาส ัทภาพ

การแพทย์ ได้มีการรับสมัครนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ตาม มคอ.2 โดยมีขั้นตอนใน

การรับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1-1 ประกาศรับสมัคร 

3.1-2 ประกาศการ

กำหนดเลขรหัส

นักศึกษา 

3.1-3 ประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

นักศึกษา 

3.1-4 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3.1-5 รูปภาพปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 

3.1-6 มติสภาที่อนุมัติ

การเปิดหลักสูตร 1 ปี 

3.1-9 แบบประเมินการ

สอบสัมภาษณ์ คัดเลือก

บุคคลบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

1. การวางแผนการรับนักศึกษา  
1.1 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

กำหนดจำนวนผู ้ร ับสมัคร ค ุณสมบัต ิ และ

กำหนดวันเวลาการรับสมัคร 
1.2 การคัดเลือกผู ้สมัครกลุ ่มที ่ 1 และกลุ ่มที ่ 2 

เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์และทัศนคติที่

เหมาะสมกบัการเป็นอาจารย์ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ 

2. การกำหนดจำนวนการรับเข้าและคุณสมบัต ิของ

นักศึกษา  
จำนวนรับเข้าศึกษา 

จำนวน 20 คน โดยแบ่งจำนวนการเข้าศึกษาดังนี้ 

ประเภทท่ีรับ 

  กลุ่มที่ 1  ผู้สมัครทุนอาจารย์ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์

ทางการแพทย์ จำนวน 10 คน 

  กลุ่มท่ี 2  ผู้สมัครทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 10 

คน  

      คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      คุณสมบัติท่ัวไป 

  1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

  2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นทุพพลภาพไร้ความสามารถ 

สุขภาพจิตสมบูรณ์และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

  3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้น

แต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น

ลหุโทษ 

  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อราชวิทยาลัย

ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของราชวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป

อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

ค ุณสมบ ัต ิ เฉพาะหล ั กส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณ ฑิต 

สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิคหรือ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 

  3. ไม่เป็นผู้มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

การดำเนินงานตามระบบและกลไก 

    1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการประกาศผลการ

รับสมัคร 

   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตรและเกณฑ์

การร ับสม ัคร ผ ่านส ื ่อต ่าง ๆ เช ่น เว ็บไซต ์ของว ิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ เพจ Facebook  

และเมื่อสิ้นสุดเวลาการรับสมัครได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มี

ส ิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ผ่านทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยว ิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจ ุฬาภรณ์ และเพจ 

Facebook 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

    2. การสอบข้อเขียน 

   สอบข้อเขียนเกี ่ยวกับกายวิภาคเบื ้องต้น ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานและทัศนคติเก่ียวกับอัลตราซาวด์ทางการแพทย์  

3. การสอบสัมภาษณ์ 

    การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากทัศนคติและความพร้อม
ในการเป็นนักศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
3.1-9 แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    4. ผลการรับสมัคร 

       ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีเป้าหมายในการรับ

นักศึกษา 20 คน โดยมีผลการรับนักศึกษาดังนี้ มีผู ้สมัครเข้า

ศึกษา 18  คน มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จำนวน 

7 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 คน ยืนยันเข้าศึกษา 5 คน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามแผนการรับนักศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

3.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    4. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

       มีผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาจำนวน 5 คน 

3.1-2 ประกาศการกำหนดเลขรหัสนักศึกษา 

3.1-3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

    5. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

       วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ 

3.1-5 รูปภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประเมินกระบวนการ 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ทำการประเมินผลและ

พิจารณากระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

กระบวนการในการร ับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไปให ้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

  1. จำนวนของผู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าศ ึกษาต่ำกว ่าเกณฑ์ท ี ่กำหนด 

คณะกรรมการบร ิหารหล ักสูตรลงความเห ็นว ่า เน ื ่องจาก

สภาวการณ์ที่นักศึกษาเลือกเรียนต่อปริญญาโท (สายวิชาการ) 

น้อยลงและมักจะเลือกศึกษาในสายวิชาชีพต่อยอดมากกว่า  

  2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรของผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ตรงตาม

เกณฑ์ที ่กำหนด เนื ่องจากเป็นสาขาใหม่และกลุ่มเป้าหมายที่

หลักสูตรต้องการ คือ นักรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพขาดแคลน

และมีรายได้ดี ทำให้นักรังสีการแพทย์เลือกที่จะทำงานมากกว่า

เรียนต่อในสาขานี้ 

  3. เกณฑ์การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษาต่อในกลุ่มที ่ 1 และ 2 ไม่

ชัดเจน 

 การปรับปรุงกระบวนการ 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ทำการลงมติเพื ่อแก้ไข

ปัญหาข้างต้น ดังนี้ 

  1. จำนวนของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทาง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ลงมตวิ่า 

• เพิ ่มการประชาสัมพันธ์ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อาทิ เช่น  

Roadshow ณ สถาบันท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

• มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี เพื ่อเป็นทางเลือก

สำหรับผู ้ที ่อยากศึกษาต่อโดยมีการเก็บเป็นธนาคารเครดิต 

สามารถเทียบรายวิชาเพื ่อศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ได้ 
3.1-6 มติสภาที่อนุมัติการเปิดหลักสูตร 1 ปี 

• ผลักดันหลักสูตรสัทภาพการแพทย์ให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

  2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรของผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ตรงตาม

เกณฑ์ที ่กำหนด ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการ

ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยผู ้สมัครจะต้องมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา  

  3. เกณฑ์การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษาต่อในกลุ่มที ่ 1 และ 2 ไม่

ชัดเจน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเกณฑ์การ

คัดเลือกนักศึกษาตามมาตรฐาน 

3.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้า

ศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-requisite) 

   เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานด้านกายวิภาคและอัลตราซาวด์

ทางการแพทย์ที่ไม่เท่ากัน ทางหลักสูตรจึงเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยจัดการปฐมนิเทศเพ่ือแนะแนวทางใน

การเรียนอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ดังนี้ 

  - คอร์สเรียนอัลตราซาวด์ออนไลน์ หลักสูตร “การอัลตรา

ซาวด ์ช ่องท ้องส ่วนบนเบ ื ้ องต ้น” ภาคบรรยาย (Basic 

Ultrasound in Upper Abdomen (Lecture) บนโปรแกรม My 

Course Vile (CU MOOC) เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านกายวิภาค

และอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ให้แก่นักศึกษา 

3.1-7 รูปโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 

3.1-8 โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมอบรม  

3.1-7 รูปโครงการที่

นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 

3.1-8 โครงการที่

นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

การควบคุม 

การดูแลการ 

ให้คำปรึกษา 

วิชาการและ 

แนะแนวแก่

นักศึกษา 

ปริญญาโท 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 

       หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาส ัทภาพ

การแพทย์ มีระบบการ่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาโท ดังนี้ 

1. การแต่งต ั ้งอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาและอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา

วิทยานิพนธ์ 
2. การให้คำปรึกษากับนักศึกษา 

3.2-1 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การดำเนินงานตามระบบและกลไก 

    1. การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เนื่องจากจำนวน

นักศึกษาในหลักสูตรมีจำนวนไม่มากนัก ทางหลักสูตรลงความเห็น

ว่าให้อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์รับผิดชอบให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ 

แก่นักศึกษาด้วย 

    2. การให้คำปรึกษากับนักศึกษา ดังนี้ 

  - มีระบบการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  - คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดระบบและขั้นตอนการควบคุม

การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปร ึกษา

วิทยานิพนธ์ทั้งจากภายในและภายนอก 

  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะมีการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนการทำวิจัยประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดระบบ ขั ้นตอน และ

กำหนดเวลา (ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์) ในการทำวิทยานิพนธ์ 

3.2-1 ประกาศแต่งตั้ง

อาจารย ์ท ี ่ ปร ึ กษา

วิทยานิพนธ์ 

3.2-2 โครงการอบรม  

JOURNAL CLUB 

เพ่ิมโครงการ 

Research 

Methodology and 

Design  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ครั้งที่ 

5/2563 ระเบียบ

วาระท่ี 3 

 

3.2-3 แบบประเมิน

โครงการ 

 

-  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

โ ค ร ง ก า ร  Journal 

club 

- แบบประเมินความ

พึงพอใจต่อระบบให้

คำปรึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

  - มีโครงการอบรมเพื ่อพัฒนานักศึกษาในการทำวิจัย ได้แก่ 

โครงการ Research Methodology and Design และ Endnote  

ร่วมกับมีโครงการ Journal club ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้การอ่านงานวิจัย และ Appraise paper    

   - สร้างช่องทางติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในที่ปรึกษา 

เพื ่อใช้ในการปรึกษาปัญหาวิชาการและแนะปัญหาอื ่น ๆ ที ่มี

ผลกระทบกับการเรียน เช่น Line เป็นต้น 

3.2-2 โครงการอบรม  JOURNAL CLUB เพ่ิมโครงการ Research 

Methodology and Design  

.3.2-2- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 

5/2563 ระเบียบวาระที่ 3 

การประเมินกระบวนการ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการให้

คำปรึกษา มีระดับคะแนนเท่ากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน 

3.2-3 แบบประเมินโครงการ (- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบให้คำปรึกษา) 

- ผลการประเมินโครงการ Journal club มีระดับคะแนน 4.00 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

3.2-3 แบบประเมินโครงการ (Journal Club) 

การปรับปรุงกระบวนการ 

       จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการ

ให้คำปรึกษา มีเกณฑ์อยู ่ในระดับ ดี และไม่มีข้อเสนอแนะจาก

นักศึกษา 

      - มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นปีแรก -> มีระบบการดูแลนักศึกษา

และปฏิทินวิทยานิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

      - มีโครงการส่งเสริมการทำวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์

เพ่ิมข้ึน โดยการหาเครือข่ายเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกับจำนวนนักศึกษา

ที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นในอนาคต เช ่น การทำความร ่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข ผ่านศูนย์ประสานความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กับกระทรวงสาธารณสุข 

การพัฒนา 

ศักยภาพ

นักศึกษาและ

การเสริมสร้าง

ทักษะการ

เรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 

21 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ ใน

ศตวรรษท่ี 21 ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิต

ให้เป็นครูผู้สร้าง โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

การดำเนินงานตามระบบและกลไก  

      การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเสริมทักษะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์เป็น

ครูผู้สร้าง ดังนี้ 

 1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา):  

  - หลักสูตรการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

มหาวิทยาลัยโมแนชมาปรับใช้ คือ Integrating Science and 

Practice หรือ ISAP ศึกษาจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจำลองแบบ Case 

based learning program ในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

  - จภอต 512 อัลตราซาวด์เบื้องต้น (CHUS 512 Introduction 

to Ultrasound) และ 

  - จภอต 514 การตรวจสแกนและการถ่ายภาพอัลตราซาวด์ 

(CHUS 514 Ultrasound Scanning)  

  - หลักสูตรมีการเพิ่มเติมส่งเสริมกระบวนการ Critical thinking 

โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ป่วยจริง และไปค้นคว้าหาความรู้

จากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือ และนำมานำเสนอโดย Oral 

3.2-4 เอกสารขอส่ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

จากมหาวิทยาลัยโม

แนช 

3.2-5 มคอ.2 

3.2-6 ตัวอย่าง ISAP 

3.2-7 ภาพนักศึกษา

ร ่ ว ม อ อ ก ต ร ว จ ที่  

ThaiPBS ว ั นท ี ่  2 0 

มกราคม 2563 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

PowerPoint presentation คนละ 1 - 2 เรื่องต่อสัปดาห์ และให้

เพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกับอาจารย์ร่วมอภิปราย 

3.2-6 ตัวอย่าง ISAP 

2. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้า

ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) และ 

Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน

ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)  

  - หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยโมแนช และได้มี

การส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัลตราซาวด์ และนักวิชาการศึกษา เพื่อ

มาสอนนักเรียนในหลักสูตร   

  - มีโครงการส่งนักเรียนของมหาวิทยาลัยโมแนชมาศึกษาดูงาน

ด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่โรงเรียน ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือ และการเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน 

3.2-4 เอกสารขอส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโมแนช 

  - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Communications 

โดยหลักสูตรใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการ

เรียนการสอน 

 3. Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ

สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ):   

  - หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้

ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือศึกษาและหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (SDL) และใช้ในการหาข้อมูลงานวิจัยตามฐานข้อมูล

งานวิจัย (Research data base) ทั้งจากวารสารภายในประเทศ

และระดับนานาชาติ 

  - มีห้องสมุดออนไลน์เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนและ

การทำวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

4.Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ

เรียนรู้):  

    หลักสูตรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะทางคลินิก เพื่อใช้ในการ

ทำงานจริง โดยปูพื้นฐานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และในภาค

การศึกษาท่ี 2 จะเป็นรายวิชาทางคลินิกที่ครอบคลุมทักษะทางอัล

ตราดซาวด์ทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ดังนี้ 

  - จภอต 512 อัลตราซาวด์เบื้องต้น (CHUS 512 Introduction 

to Ultrasound)  

  - จภอต 514 การตรวจสแกนและการถ่ายภาพอัลตราซาวด์ 

(CHUS 514 Ultrasound Scanning) 

  - จภอต 522 การตรวจอัลตราซาวด์ช ่องท้อง (CHUS 522 

Abdominal Sonography) 

  - จภอต 523 การตรวจอัลตราซาวด์ของระบบสืบพันธุ์ (CHUS 

523 Reproductive Sonography)  

  - จภอต 524 การอัลตราซาวด์ทางส ูต ิศาสตร์ (CHUS 524 

Obstetric Sonography) 

  - จภอต 525 การตรวจอัลตราซาวด์ของเต้านม ต่อมไทรอยด์ 

ศ ี รษะและลำคอ  (CHUS 525  Sonography of the breast, 

thyroid, head and neck) 

  - จภอต 526 การตรวจอัลตราซาวด์ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

(CHUS 526 Musculoskeletal ultrasonography) 

  - จภอต 527 การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดและการถ่ายภาพ

ห ล ั ง ผ ่ า ต ั ด  (CHUS 527 Sonographic vascular and post 

operative imaging) 

3.2-5 มคอ.2 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.กิจกรรมในการพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของครูผู้สร้าง : 

   มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโมแนช ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือในการ

พัฒนาหลักสูตรสัทภาพการแพทย์ มาเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรและ

อบรมอาจารย์เพื่อพัฒนาการสอนให้ตรงกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร

ที ่ต้องการสร้างครูผู ้สร้าง โดยวางแผนการพัฒนาอาจารย์และ

นักศึกษาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบ ซึ่งมีกิจกรรมที่ผ่าน

มา ดังนี้ 

  - จ ัดโครงการ Train the trainer MSK ultrasound ร ่วมกับ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันทางการแพทย์ และ 

Monash University (Sonographer Mr.Vinh Trinh) เม ื ่ อวั นที่  

14 - 15 มกราคม 2563 

  - จัดโครงการ Train the trainer Vascular ultrasound โดย

โรงเร ียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Monash University (Sonographer 

Mr.Vinh Trinh) เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 

     

   เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้มีส่วนในการสอนผู้มาเข้าร่วม

อบรมของภายใน และภายนอกโรงเรียน ยกตัวอย่างเช่น 

  - ร่วมสอนอัลตราซาวด์ช่องท้อง ให้แก่พยาบาลและแพทย์ผู้สนใจ

ในงาน การฝึกอบรมนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 7 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก 

  -  ร ่ ว ม ช ่ ว ย ส อ น  Carotid Doppler US workshop for 

Sonographer ณ โรงพญาไท 2 วันที่ 7 กันยายน 2562 และใน

งาน  Comprehensive technique and protocol for Imaging 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

of total Vascular System จัดโดย DITP ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 

2562 

  - ร่วมช่วยสอนโครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

เฉล ิมพระเกียรต ิเน ื ่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธ ีบรม

ราชาภิเษก รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 จัด

โดยโรงเร ียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.2-3 แบบประเมินโครงการ 

  - ร่วมออกหน่วยตรวจอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานสตรี ช่องท้อง และ

ต่อมไทรอยด์ ที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันที่ 20 มกราคม 2563 

3.2-7 ภาพนักศึกษาร่วมออกตรวจที่ ThaiPBS วันที่ 20 มกราคม 

2563 

การประเมินกระบวนการ 

  สามารถทำอัลตราซาวด์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ 

1. มีการแนะนำตนเองกับผู้รับการตรวจพร้อมทั้งสอบถามความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

2. มีการจัดเตรียมท่าสำหรับการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

3. เทคนิคจับหัวตรวจอัลตราซาวด์ถูกต้องเหมาะสม 

4. สามารถอ่านภาพอัลตราซาวด์ตามหลักเกณฑที่กำหนดในแต่ละ

หัวข้อได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.2-3 ตัวอย่างแบบประเมินการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

  เนื ่องจากโรงเร ียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์และคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดให้บริการอัลตราซาวด์ไม่ครบทุก

สาขาที่เปิดสอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาคู่ความร่วมมือกับ

สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ในบางสาขาเพิ่มเติม 

เช่น อัลตราซาวด์กระดูกและข้อ อัลตราซาวด์หลอดเลือด อัลตรา
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ซาวด์ทางสูติศาสตร์ เพื ่อเป็นแหล่งฝึกงานและเพิ ่มทักษะของ

นักศึกษา ตลอดจนเพิ่มโอกาสความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบัน

ร่วมสอน  

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

 2562  

ผลการประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4  4 คะแนน บรรลุ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

 ในป ีการศ ึกษา  2562 หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต 

สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ได้ดำเนินการควบคุม ดูแลและให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการ

ดำเนินการของหลักสูตรโดยรวม เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการจัดการของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ 4 

3.3-1  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

3.3-1  แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร 

การคงอยู่ของ 

นักศึกษา 

การคงอยู่ของนักศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 : คงอยู่ 2 คน (ร้อยละ 40) ลาออก 3 คน (1 คนลาออก 

เนื่องจากสาขาไม่ตรงกับความชอบ, 1 คนลาออกเพราะผลการ
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 1 คนลาออกเพราะมีภาวะ

โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ) 

ชั้นปีที่ 2 : คงอยู่ 2 คน (ร้อยละ 66.67) ลาออก 1 คน (ลาออก

เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด) 

การสำเร็จการศึกษา : นักศึกษารุ่นแรกอยู่ระหว่างการศึกษา จึงยัง

ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวน

รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จำนวนท่ีลาออก

และคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา 2562 

2562 2564 2565 

2561 3    1 

2562 5    3 

2563 20    -  
การสำเร็จการ 

ศึกษา 

การสำเร ็จการศึกษา  : น ักศ ึกษาร ุ ่นแรกอยู ่ระหว่างการทำ

วิทยานิพนธ์ จึงยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา และเนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้การประชุมวิชาการต่าง 

ๆ ถูกเลื ่อนออกไป ส่งผลให้นักศึกษาการตอบรับการตีพิมพ์ใน

วารสารการประชุมวิชาการล่าช้า ซึ่งในขณะนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

จำนวน 1 คนได้รับการตอบรับการส่งผลงานวิจัยเพื ่อตีพิมพ์ใน

หน ังส ือประมวลผลการประช ุมทางว ิชาการ (Conference 

proceeding) แล้ว และอีก 1 คนอยู่ในระหว่างการแก้ไขบทคัดย่อ

เพ่ือส่งตีพิมพ์ 3.3-2 เอกสารการตอบรับการตีพิมพ์ของนักศึกษา 

3.3-2 เอกสารการตอบรับ

การตีพิมพ์ของนักศึกษา 

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา

และการจัดการ 

ข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 

ระบบและกลไกในการดำเนินงาน 

   คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดทําระบบและกลไก

การดําเนินงานเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หากมีข้อ

ร ้องเร ียนจากช ่องทางราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์หน ้าเว ็บไซต์ 

www.cra.ac.th แสดงดังภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
การดำเนินการตามระบบและกลไก  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ ได้

แนะนำช่องทางร้องเรียนปัญหาของนักศึกษาที่ทางราชวิทยาลัยจัด

ไว้ บนหน้าเว็บไซต์ www.cra.ac.th เพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียน

ของนักศึกษา และหากเกิดข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะดำเนินการตาม

กลไกข้างต้น 

การประเม ินกระบวนการและการปร ับปร ุงและพ ัฒนา

กระบวนการ 

นอกจากช่องทางการร้องเรียนผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้าเว็บไซต์ www.cra.ac.th คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

ให้มีการทำแบบสอบถามไม่แสดงชื่อ และเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน

ผ่านทางกิจการนักศึกษาของคณะ เช่น การร้องเรียนผ่านทางหน้า

เว็บไซต์คณะ เป็นต้น 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 ระดับ2  2 คะแนน น้อย 
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องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ระบบการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
(1) ระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสัท
ภาพการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระบบกลไก
การรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ระบบการรับอาจารย์ 
- รับอาจารย์ตามแผนอัตรากำลัง หรือแผนพัฒนาบุคลากรของ

หลักสูตรและคณะ  
- หลักสูตรทำบันทึกข้อความถึงคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับอาจารย์ใหม่และ
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการ  เพื่ออนุมัติและพิจารณา
อนุมัติและดำเนินการรับสมัคร 

- หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
และกรรมาการคัดเลือก เพื ่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื ่อรับ
อาจารย์ใหม่ 

-  ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานและสมรรถนะโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื ่อสรุปและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
ดำเนินงานตามระบบกลไก 
  - ในปีการศึกษา 2562 มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 
ท่าน คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   
4.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

4.1-1 คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
4.1-3 หลักฐานการ
ยื่นเสนออนุมัติสาขา
ขาดแคลน 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

    - ในปีการศึกษา 2562 มีการรับสมัครอาจารย์ผู้สอนแต่ยังไม่
สามารถรับสมัครอาจารย์ใหม่ได้เนื่องจากสาขาสัทภาพการแพทย์
เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางและสาขาขาดแคลน 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการการรับสมัครโดยจัดสรรทุน
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อสำเร็จการศึกษาก็สามารถบรรจุ
เป็นอาจารย์ได้และหลังจากนั้นก็ส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษา
ต่อไป 

- ระบบการรับสมัครและบรรจุเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาสัทภาพการแพทย์ 
การประเมินกระบวนการ 

ในปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์ที่เป็นบุคลากรภายนอกราชวิทยาลัย
สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ เนื่องจากบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์สอนด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ได้มีจำกัด ได้แก่ 
รังสีแพทย์ และนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็น
วิชาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง ทำให้ยากต่อการตัดสินใจย้ายมาเป็น
อาจารย์ 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

- ในปีการศึกษา 2562 มีการรับสมัครอาจารย์ผู ้สอนแต่ยังไม่
สามารถรับสมัครอาจารย์ใหม่ได้เนื่องจากสาขาสัทภาพการแพทย์
เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางและสาขาขาดแคลน ทางคณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำเรื ่องเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เพื่อพิจารณาให้อาจารย์ในสาขาสัทภาพการแพทย์เป็นสาขาขาด
แคลน และอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ในสาขานี้ 
เพื่อให้การสรรหาอาจารย์ได้ง่ายขึ้น 4.1-3 หลักฐานการยื่นเสนอ
อนุมัติสาขาขาดแคลน 

- ทางหลักสูตรได้พิจารณาหารังสีแพทย์ที่สังกัดศูนย์ภาพรังสี
วินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน (DITP) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
มาร่วมเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้กับหลักสูตรเพ่ิมเติม 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

เพ่ือลดการขาดแคลนอาจารย์ ซึ่งจะช่วยสอนทักษะทางคลินิกให้กับ
นักศึกษาของหลักสูตร 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการการรับสมัครโดยจัดสรรทุน
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถ
บรรจุเป็นอาจารย์ได้และหลังจากนั้นก็ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การศึกษาต่อไป 

การบริหาร
อาจารย ์
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการดำเนินงานบริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์
ภาระงานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภาระงานอื่น 
ๆ อาทิ เช่น การดูแลพัฒนานักศึกษา งานบริหารงานส่วนกลางของ
คณะ อัตรากำลังอาจารย์ประจำหลักสูตรและแผนปฏิบัติงานของ
หลักสูตรเพื่อให้อาจารย์รับรู้รับทราบถึงบทบบาทหน้าที่ รวมทั้ง
วางแผนดำเนินงานของหลักสูตรระยะยาวเป็นระยะ ๆ มีการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
ดำเนินงานตามระบบกลไก 

1. มีการวางแผนอัตรากำลังด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบริหาร
หลักสูตร 

2. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และมีคู่มืออาจารย์ใหม่เพื่อให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบและมีความรู ้ความ
เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

3. กำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับ
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างชัดเจนรวมทั้ง
มอบหมายความรับผิดชอบรายวิชาที่ตรงและสอดคล้องกับคุณวุฒิ

4.1-4 โครงสร้างการ
บริหารคณะ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
4.1-5  แผนพัฒนา
บุคลากร คณะ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ของอาจารย์ รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบการจัดโครงการต่าง 
ๆ ตามหลักสูตร 

4. กำหนดให้จัดมีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อชี้แนะและร่วมทีมการสอน
แบบ Team Teaching ให้กับอาจารย์ใหม่ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษาดูงาน การเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ 

6. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
7. มีการวางแผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ช่วยสอน (Teacher 

Assistant) 
การประเมินกระบวนการ 
  เนื่องจากหลักสูตรสัทภาพการแพทย์เป็นหลักสูตรเชี่ยวชาญ
เฉพาะและเป็นสาขาขาดแคลนทำให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรบาง
ท่านไม่ได้สังกัด ในส่วนของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์
ซึ่งนอกจากจะมีภาระงานด้านการสอนแล้ว ยังมีภาระงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดทำให้การบริหารงานด้านอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการสอนยังมีประสิทธิภาพไม่ค่อย
เต็มที ่แต่ในส่วนของการผลิตผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกท่าน มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 3 
ท่าน 
การปรับปรุงกระบวนการ 

- จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
เป็นรายบุคคล มีการสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยและการ
นำเสนอผลงานวิชาการในระดับคณะ 

- สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประกัน
คุณภาพ 

4.1-4 โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
4.1-5  แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีว ิทยาศาสตร์

สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     หล ักส ูตรม ีความร ่วมม ือในการพัฒนาหล ักส ูตรร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโม
แนชได้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือ ติดตาม และพัฒนาหลักสูตร 
ตามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดย
ครอบคลุมในช่วงปี 2560 – 2563 ซึ่งมีการประชุมแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นผ่านระบบ Tele conference 1- 2 เดือนต่อครั้งและ
มาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรปีละ 1-2 
ครั ้ง และมีการนำผู ้เชี ่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์สาขาต่าง ๆ มา
แนะนำการสอนให้แก่อาจารย์ประจำปีละ 1-2 ครั ้ง (โครงการ 
Train the trainer) 
4.1-6 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
-  ส ัญญาความร ่วมม ือระหว ่างราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ ์กับ
มหาวิทยาลัยโมแนช 
 
- ตัวอย่างสื่อการสอน  https://youtu.be/i3p_jbLoKf8  
https://youtu.be/rXZlN3C0e2Q 
 
การประเมินกระบวนการ 
    ผลการประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย อยู่ในระดับคะแนนดีถึงดี
มาก โดยสาระสำคัญ คือ ทางหลักสูตรได้องค์ความรู้ในการจัดการ

4.1-6 การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
- สัญญาความร่วมมือ
ระหว่างราชวิทยาลัย
จ ุ ฬ า ภ ร ณ ์ กั บ
มหาวิทยาลัยโมแนช-  
 
- ตัวอย่างสื่อการสอน 
https://youtu.be/i
3p_jbLoKf8  
https://youtu.be/r
XZlN3C0e2Q 
 
-โครงการ Train the 
trainer การอ ัลตรา
ซาวด ์ ร ะบบหลอด
เลือด 
-โครงการ Train the 
Trainer การอ ัลตรา
ซาวด์ระบบกล้ามเนื้อ 
 

https://youtu.be/rXZlN3C0e2Q
https://youtu.be/rXZlN3C0e2Q
https://youtu.be/rXZlN3C0e2Q
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ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

เรียนการสอนที่นำมาใช้ได้จริง เช่น หลักสูตรสามารถผลิตสื่อการ
สอนหลังได้รับการอบรม 
4.1-6 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
-โครงการ Train the trainer การอัลตราซาวด์ระบบหลอดเลือด 
-โครงการ Train the Trainer การอัลตราซาวด์ระบบกล้ามเนื้อ 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
     เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอัลตราซาวด์จาก
มหาวิทยาลัยโมแนชเหมาะสมแล้ว ทางหลักสูตรจึงมีแผนพัฒนา
อาจารย์ในด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดย
สนับสนุนให้อาจารย์มีการทำวิจัยและสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์
ประจำหลักสูตร โดยมีแผนส่งอาจารย์เข้าอบรมการขอตำแหน่งทาง
วิชาการท่ีจัดโดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     มีแผนพัฒนาอาจารย์โดยการส่งนักศึกษาทุนอาจารย์ที่กำลังจะ
จบปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโมแนช 
ประเทศออสเตรเลีย 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสัทภาพการแพทย์ จำนวน 7 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 คน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับ 100% เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั ้น คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 
คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 
วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

x 100 
 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทั้งหมด 
 

 
 7  

x 100 
 7  

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
x 5 = 100 คะแนน  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ี
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปริญญาเอกเป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

4.2.1-1 คุณวุฒิอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
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ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ค ่าร ้อยละของอาจารย ์ประจำหล ักส ูตร ว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต 

สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 71.42% เมื่อ
เทียบร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.46  คะแนน โดย
แสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้  
วิธีการคำนวณ 
เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่
กำหนดให้เป้นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
x 100 = 71.42 % 

 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  x 5 = 4.46 คะแนน  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ี
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

4.2.1-1 คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 71.42  4.46 คะแนน บรรลุ 

 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลงานวิชาการเท่ากับ 40% เมื่อเทียบ

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีผลงานทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
ดังนั้น คะแนนที่ได้เท่ากับ 57.1 คะแนน  

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาในปี 
พ.ศ. 2562 – 2563  มีดังนี้  
     1. ผศ.นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล  
    (พ.ศ.2562) Siripongsakun S, Sapthanakorn W, Mekraksakit P, 
Vichitpunt S, Chonyuen S, Seetasarn J, et al. Premalignant lesions of 
cholangiocarcinoma: characteristics on ultrasonography and MRI. 
Abdom Radiol (NY). 2019 Jun;44(6):2133-46. 
     2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 
- Comparison of visceral fat volume and visceral fat area at 
umbilical level assessed by multislice computed tomography 2019  
Ongjirasiri S , Noinark C , Kamtasila S , Laothamatas J 
 - อนุสิทธิบัตร สารทึบรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์ 

1.00 Premalignant lesions 
of cholangiocarcinoma 

ผศ.นพ.สุรเชษฎ์  
สิริพงษ์สกุล  

Abdominal 
Radiology 

0.80 - Comparison of 
visceral fat volume 
and visceral fat area 
at umbilical level 

ศ.พญ.จิรพร 
เหล่าธรรมทัศน์ 

J Med Assoc 
Thai 2019 

4 . 2 . 3 - 1   ผ ล ง าน
ตีพิมพ์อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075267593&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=729ee9f598659f9296863626e876b130&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602384044%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
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assessed by multislice 
computed 
tomography 

0.40 อนุสิทธิบัตร สารทึบรังสี
เพ่ือการถ่ายภาพทาง
การแพทย์ 

ศ.พญ.จิรพร 
เหล่าธรรมทัศน์ 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 
  1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
 ผลร่วมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

X 5   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 31.43

40
 × 5 = 3.93 

 
4.2.3-1  ผลงานตีพิมพ์อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 31.43  3.93 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

x 100 = 31.43 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075267593&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=729ee9f598659f9296863626e876b130&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602384044%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075267593&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=729ee9f598659f9296863626e876b130&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602384044%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075267593&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=729ee9f598659f9296863626e876b130&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602384044%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3 ระดับ3  3 คะแนน บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

การคงอยู่ของ
อาจารย ์
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มีอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ดังนี้ 
  ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 66.66 
  ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
4.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร 

4.3-1 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร 
 
 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำที่
มีต่อบริหารหลักสูตร 3 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลมาตรฐาน
หลักสูตร อาจารย์ และการจัดการเรียนการสอน ในทุกปีการศึกษา
และนำผลประเมินมาจัดแผนพัฒนาต่อไป 
  - หลักสูตรจัดทำแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามให้กับ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านตอบแบบสอบถาม 
  - วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  - นำข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วมาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตร
เพ่ือเสนอแนะหาแนวทางแก้ไข 

การบริหารจัดการหลักสูตร ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 4.00 มาก 
ด้านการคัดเลือก และการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ 

4.00 มาก 

การจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผล 4.00 มาก 
รวม 4.00 มาก  
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

การออกแบบ 
หลักสูตร 
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาส ัทภาพ
การแพทย์ มีหลักการและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจะช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางด้านอัลตราซาวด์ทาง
การแพทย์รวมทั ้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที ่ม ีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ทางด้านอัล
ตราซาวด์และสามารถถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางครูผู้สร้างเพ่ือ
พัฒนาองค์กรความรู้รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและสามารถ
นำความร ู ้ท ั ้ งหมดไปปฏ ิบ ัต ิ งานได ้อย ่างม ีค ุณภาพตาม
มาตรฐ านสากลและสอดคล ้ อ ง ก ั บม าตรฐ านค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือผลิตและพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศ
เพ่ือทุกชีวิต (Be Excellent for Lives) 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (ครูผู้สร้าง) ได้อย่างมีระบบ 
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู ้มีสมรรถนะด้านงานวิจัย มี
ทักษะในการเขียนบาทความ/รายงานเชิงวิชาการ 
  4. เพื ่อผล ิตมหาบัณฑิตท ี ่ม ีท ักษะการใช ้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยและนำเสนอทาง
วิชาการด้วยวาจาทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  
หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาดังนี้ 

5.1-1 มคอ.3 
5.1-2 มคอ. 2 
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  1 .  ทำความร ่วมม ือก ับมหาว ิทยาล ัยโมแนช (Monash 
University) ประเทศออสเตรเลียในการพัฒนาหลักสูตร 
  2. การพัฒนาหลักสูตร จัดทำ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 
โดยออกแบบโครงสร้างและรายวิชาที ่ม ีมาตรฐานเดียวกับ 
Monash University ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่จำนวนรายวิชา ชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการสอนสื่อการสอน การวัดและ
การประเมินผล นอกจากนั้นยังมีการประสานความร่วมมือในการ
จัดอบรมและแนะนำการสอนจากผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู ้เช ี ่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยโมแนช แต่อย่างไรก็ตามจะพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทด้านวิชาชีพการอัลตราซาวด์ของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ ้าฟ้าจ ุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมถึง
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชา่ติ 
(TQF)  
  3. วิพากษ์หลักสูตรเพื ่อพิจารณารายวิชามาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ให ้เป็นไปตามวิชาการ และวิชาชีพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที ่ พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  4. ปรับปรุงรายละเอียด มคอ.2 ตามท่ีเสนอแนะ 
ดำเนินงานตามระบบกลไก 
     หลักสูตรมีการแบ่งโครงสร้างการเรียนรู้ตามรายวิชาพื้นฐาน 
สำหรับการเรียนต่อยอด รายวิชาหลักที่ต้องเรียนรู้ซึ ่งจำเป็น
สำหรับวิชาชีพ และรายวิชาอัลตราซาวด์ชั้นสูง  
5.1-1 มคอ.3 
5.1-2 มคอ. 2 

การปรับปรุงหลัก 
สูตรให้ทันสมัย
ตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น 
ๆ 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
   การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
นั้น ๆ  มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านอัลตราซาวด์ โดยมีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มีการรับ
นักศึกษารุ่นแรกในปี 2561 จึงไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร แต่มี
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 การปรับแผนการสอนให้เป้นไปตามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 หลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์รวมทั้งมีการจัดทำ
บทเรียนออนไลน์มากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการจากผลการประเมิน) 

 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

กา รกำหน ด
ผู้สอน 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     การกำหนดผู้สอน และการเตรียมพร้อมอาจารย์ผู้สอน  
คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดหาและกำหนดอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติ และแต่งตั้งอาจารย์  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนศึกษาเนื้อหาและ
แนวทางการสอนจากเอกสารของมหาวิทยาลัยโมแนช และร่วม
ประชุมเพ่ือจัดทำแผนการสอน มคอ.3 (มคอ.3) และมคอ.4 (มคอ.
4) ให้มีความสอดคล้องกับมคอ.2 
มีการส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความเชี่ยวชาญในการสอน จากการส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
5.2-3 ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรสัทภาพการแพทย์
กับมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย 
ดำเนินงานตามระบบกลไก 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณากำหนดผู้สอนตาม
เกณฑ์ เมื่อได้จัดการเรียนการสอนแล้วจะมีการประเมินการสอน

5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 
5.2-3 ข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนา
หลักสูตรสัทภาพ
การแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยโมแนช 
ประเทศออสเตรเลีย 
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โดยนักศึกษาจากนั้นจะนำผลการประเมินดังกล่าวมาร่วมในการ
พิจารณากำหนดผู้สอนในการสอนครั้งต่อไป 
การประเมินผลกระบวนการ 
    ในปีนี้ยังไม่มีผู้มาสมัครเป็นอาจารย์เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะ
หลักสูตรจึงแก้ปัญหาด้วยการรับนักศึกษา และ ให้ทุนการศึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นอาจารย์และมีการผลักดันให้อาจารย์ใน
หลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการ 

การกำกับ 
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
จัดทำแผน 
การเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ 
มคอ.4) และ
การจัดการ
เรียนการสอน 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ กำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งมีการแจ้งเตือนกำหนดส่ง 
   2. กำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาจัดทำนำส่ง
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ให้ครบทุกรายวิชาโดยมี
กำหนดส่งล่วงหน้าก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน 
    3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนดำเนินการสอนตามตาราง
เรียนที่กำหนดและรายงานผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี) 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ 
     4. หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินการสอนในทุกรายวิชาโดย
นำผลการประเมินหาแนวทางการปรับปรุงการสอนต่อไป  
การปรับปรุงกระบวนการ 
     นักเรียน Feedback ในเรื่องมีจำนวนผู้ป่วยและกรณีศึกษาน้อย  
มีโครงการเฉลิมพระเกียรติในการตรวจอัลตราซาวด์ฟรี เพื ่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ป่วยมากขึ้น 
5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 
5.2-4 โครงการบรืการ ตรวจอัลตราซาวด์ให้แก่บุคคลทั่วไป 

5.2-1 มคอ.3 
5.2-2 มคอ.4 
5.2-4 โครงการบรืการ 
ตรวจอัลตราซาวด์ให้แก่
บุคคลทั่วไป 

การจัดการ
เรียนการสอน
ในระดับ
ปริญญาโทที่มี
การบูรณาการ

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เลือกหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร และได้รับคำแนะนำในการทำวิจัยและ
วิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
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กับการวิจัย 
การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

วิทยานิพนธ์ และผ่านการนำเสนอ Proposal แล้ว โดยหัวข้อที่
ได้รับอนุมัติได้แก่ 
1. การประเมินความถูกต้อง และความเชื่อมั่น การตรวจอัลตรา
ซาวด์ประเมินอายุครรภ์ โดยนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 
เปรียบเทียบกับสูติแพทย์ ของ นางสุรภา ไหรัญพิจิตร 
2. ประสิทธิภาพของการวัดไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
โดยเทคนิคการลดทอนคลื่นเสียงความถี่สูงจากอัลตราซาวด์และ
เทคนิคการลดทอนคลื่นเสียงความถี่สูงจากไฟโบรสแกน 
ของ นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์ 
        การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (รศ.พญ. ชนิสา โชติพานิช) 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล และ
อาจารย์ภายนอกผู้เชี่ยวชาญ (ดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร) เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
การทำวิจัยของนักศึกษา  
           การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรมีการจัดช่วงเวลาและคาบเรียนที่ส่งเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบไปด้วย Journal club 
และ Topic review   และมีระบบติดตามผู้เรียนในการทำวิจัยและ
วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย เดือนละ 
1 - 2 ครั้ง 
            หลักสูตรมีบริการวิชาการทางสังคม โดยส่งเสริมให้
นักศึกษาร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวด์แก่บุคคลทั่วไป ผ่าน 
“โครงการบริการตรวจอัลตราซาวด์ให้แก่บุคคลทั่วไป เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลราชาภิเษก”  
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3 ระดับ 3  3 คะแนน บรรลุ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2. การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 3. การประเมินผลกระบวนการ 4. การปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน) 

 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

การประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
  - คณะกรรมการมีการกำหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินนักศึกษาตาม มคอ.3 (มคอ.3) โดยได้รับเอกสารและ
วิธีการประเมินมาจากมหาวิทยาลัยโมแนช และมีการปรับการ
ประเมินและการวัดผลผู้เรียนโดยมติการประชุมของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
  - มีการสรุปผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและมีการ
ประชุมคณาจารย์ทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ผู้คุมภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินและวัดผลนักศึกษา 
ก่อนสรุปเกรดของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน (เอกสารสรุปผล
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562) 

 

การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียน 
รู้ของนักศึกษา 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
  หลักสูตรกำหนดระบบและกลไกตรวจสอบกรประเมินผลการ
เรียนรู้ดังนี้ 
  - กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร มีหน้าที่จัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ระหว่างปีการศึกษา 
 
 

5.3-2 มคอ.5  
5.3-3 คำสั ่งกรรมการ
ทวนสอบ 
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ดำเนินงานตามระบบกลไก 
    มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
การรายงานที่ระบุไว้ใน มคอ.5 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การปรับปรุงกระบวนการ 
     มีการสรุปผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั ้นปีและมีการ
ประชุมคณาจารย์ทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ผู ้คุมภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินและวัดผลนักศึกษา 
ก่อนสรุปเกรดของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักเรียนชั้นปีที่ 1 มี
ผลการเรียนภาคทฤษฎีที่ดีในภาคเรียนที่ 1 และภาคปฏิบัติที่
พอใช้ เกรดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 -> มีนักเรียนที่
ขอรับทุน 2 ท่าน ผ่านเกณฑ์การให้ทุนเพียง 1 คน 

พบว่านักเรียนทำข้อสอบปรนัยได้ในเกณฑ์ดี แต่การสอบ
อัตนัยยังไม่ดีเท่าที่ควร -> มีการพิจารณาแนะนำการเรียนการ
สอนการเขียนสอบแบบอัตนัยในภาคการศึกษาถัดไป 
5.3-2 มคอ.5  
5.3-3 คำสั่งกรรมการทวนสอบ 

การกำกับการ
ประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
ประเมินหลัก 
สูตร (มคอ.5  
มคอ.6 และ  
มคอ.7) 
 

ระบบและกลไกการดำเนินงาน 
     หลักสูตรได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร 
ทำหน้าที่กำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 
    คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสำนักงานคณบดีเป็น
หน่วยงานที่ประสานการขอทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
โดยนักศึกษาที่กำหนดหัวข้องานวิจัยแล้วสามารถติดต่อฝ่ายวิจัย
ของคณะ เพ่ือประสานงานขออนุมัติจริยธรรมการทำวิจัยในคน 
หรือในกรณีท่ีงานวิจัยต้องใช้งบประมาณ ฝ่ายวิจัยของคณะจะ
เป็นผู้ประสานและดำเนินงานให้ 
ดำเนินงานตามระบบกลไก 
  - กำหนดปฏิทินกิจกรรมการศึกษาประจำภาคการศึกษาซ่ึง
กำหนดระบุส่ง มคอ.5 และมคอ.6 อย่างชัดเจน 
  - กำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดทำแผน
นำส่งรายงานผลการดำเนินงาน 

5.3-4 มคอ.5 6 7 
5.3-5 คู่มือการทำ
วิทยานิพนธ์ 
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  - วางแผนดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดใน มคอ.2 
  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  
5.3-4 มคอ.5 6 7 
5.3-5 คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ 
5.3-6 สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากับ 0 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากบั 4.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากบั 4.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากบั 4.75 
มีการดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่ 
เลือก 

(1) อาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพ่ือวาง 
แผนติดตามและ
ทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 5 
คน (5.4-1) 
1.2 ในการจัดประชุม 5 ครั้ง (5.4-2) 

ดังนี้ 
 ทุกครั ้งที ่มีการประชุมจะมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

✓   5.4.1.1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
 

(2) มีรายละเอียด
ของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ

[  ] กรณีมี มคอ.1 (5.4-3) 
[  ] มคอ.2 (5.4-4) สอดคล้องกับ  
     มคอ.1 
[  ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

✓    5.4.2.1  มคอ.2  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่ 
เลือก 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่ง 
ชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้ามี) 

[✓ ] กรณีไม่มี มคอ.1 
[✓ ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 

TQF 
[  ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ 

TQF 
 

(3) มีรายละเอียด
ของรายวิชาและราย 
ละเอียดของประสบ 
การณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
(5.4-5) 
 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาโดยภาค
การศึกษาท่ี 2/2561จำนวน 6 
รายวิชา และภาคฤดูร้อน 1 วิชา 
 
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(มคอ.4 ถ้ามี) 
[รายละเอียดผลการดำเนินงาน] 
 

✓   5.4.3-1 มคอ.3 
5.4.3-2 มคอ.4 
 

(4) จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของรายวิชาและ
รายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาค 
สนาม(ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) (5.4-6) 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบ มคอ.5ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชาภาคการศึกษา 2/2562 
จำนวน 6 รายวิชา และภาคฤดูร้อน 1 
วิชา 
 
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้า
มี) 

✓   5.4.4.1 มคอ.5  
 
 
5.4.4.2 มคอ.6  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่ 
เลือก 

[รายละเอียดผลการดำเนินงาน] 
(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

✓ มี มคอ.7 (5.4-7) 
[  ] ไม่มี มคอ.7 
 

✓   5.4.5.1 มคอ.7 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนัก- 
ศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

อธิบายผลการดำเนินงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (5.4.6-1) 
มีการจัดการทวนสอบผกลสัมฤทธิ์ โดย
ภาคการศ ึ กษาท ี ่  1  ทวนสอบ 2 
รายวิชา 
  1.การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอ
ในครรภ์กายวิภาคศาสตร์และพยาธิ
สรีระวิทยา  
  2. การอัลตราซาวด์เบี้องต้น 
ภาคการศึกษาท่ี 2   
  1.การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง  
  2.การตรวจอัลตราซาวด์ของเต้านม 
ต่อมไทรอยด์ ศีรษะและลำคอ 
 
 

✓   5 .4 .6 .1  สร ุปการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของน ักศ ึกษาตาม
มาต ร ฐ านผลกา ร
เรียนรู้ 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานที่

[   ] มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
✓ ไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดำเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปีที่แล้ว 

✓   5.4.7.1 มคอ.7  
ปีที่แล้ว 
5.4.7.2  มคอ.7  
ปีที่ประเมิน 
5.4.7.3 มคอ.5  
ปีที่แล้ว 
5.4.7.4  มคอ.3  
ปีที่ประเมิน 
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่ 
เลือก 

รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

✓ มีอาจารย์ใหม่ 
      - อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น

อาจารย์ในคณะจึงไม่มีอาจารย์ใหม่ 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ – คน 
หมายเหตุ เนื่องจากอาจารย์ใหม่ดำรง
ตำแหน่งคณบดี จึงไม่ได้จัดการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

  ✓  

(9)  อาจารย์ประจำ
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

  - มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 1 คน 
1. รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช 

      ได้รับการพัฒนาเรื่อง โครงการ
พัฒนาอาจารย์ Active Learning 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 
18,21 และ 24 มิถุนายน 2562 

 
 

 

✓   5.4.9-2รายละเอียด
การพัฒนาวิชาการ
แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ข อ ง
อาจารย์ประจำ 

(10) จำนวน
บุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

[ ✓] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

1. นายแพทย์ศิวัช  ภูมิวัฒน์ 
    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง KCR 

 
 
 
 
 

✓ ❑ ❑ 5.4.10.1 รายงาน
การเข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความ 
พึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ 

[ ✓]  มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ 

✓ ❑   
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่ 
เลือก 

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ 2 คน 

- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 2 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 5 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ 

 
(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตาม
เกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ ......  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้คะแนน...... 
 [ ✓]  ยังไม่มีบัณฑิตจบใหม่ 

❑ ❑ ✓  

 

 วิธีการคำนวณ 

(1)  
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง 

= 10 

(2)  
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2562 

= 11 

(3)  
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 90.9% 

* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
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การประเมินตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

อธิบายผลการดำเนินงานที่แสดงถึง 
(1.ระบบและกลไก 2.การนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
3.การประเมินผลกระบวนการ 4.การปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการจากผลการประเมิน) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ระบบการ
ดำเนินงาน
ของ
ภาควิชา/
คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วน
ร่วมของ
อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มี
การกำหนดแนวทางด้านระบบการดำเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และกำหนดกลไกการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตร เพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา โดยมีระบบการดำเนินงานดังแสดงตามผังขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1-1 งบประมาณท่ี
ได้รับการอนุมัติให้ซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา 
 
6.1-2 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ ร้อยละ 
80 

ระดับร้อยละ 
90.9  

5 คะแนน บรรลุ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดและเตรียมความพร้อมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตร เสนอแผนความต้องการต่อ
โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทาง

การแพทย์/คณะ เพื่อพิจารณาขอ
จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ 

หลักสูตร โดยโรงเรียนนักอัลตรา
ซาวด์ทางการแพทย์/คณะ 
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดหา/จัดสรร 

หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
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    1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดและเตรียม
ความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด
และเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ได้แก่ 

    1.1 ความพร้อมด้านกายภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง WIFI 

1.2 ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่เอื ้อต่อ
การเร ียนรู้ : อุปกรณ์การเร ียน เคร ื ่องคอมพิว เตอร์ 
เครื่องอัลตราซาวด์ ห้องสมุด หนังสือ ตำรา ฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้น โปรแกรมสำหรับทำสถิติ หุ ่นจำลองการฝึก
ปฏิบัติ โปรแกรมจำลองการใช้งานอัลตราซาวด์  บทเรียน
ออนไลน์ Moodle CRA 

2. จากข้อ 1 หากพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านใดที่ไม่ยังไม่มี 
หรือไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม จะดำเนินการดังนี้ 

2.1 กรณีที ่ 1 : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพ่ือ
จัดหา/จัดเตรียม อาทิ WIFI ห้องสมุด รวมทั้งฐานข้อมูล/วารสารเพ่ือ
การสืบค้น 

2.2 กรณีที่ 2 : หากพบว่าไม่มี ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม 
หลักสูตรฯนำข้อมูลมาวางแผน พิจารณาเพื่อเสนอแผนความต้องการ
การปรับปรุงทางกายภาพหรือจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ จัดทำแผน
งบประมาณสำหรับการจัดซื ้อต่อโรงเร ียนนักอัลตราซาวด ์ทาง
การแพทย/์คณะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือ
จัดหาสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้ตามแผนที ่กำหนด/ได้ร ับจัดสรร
งบประมาณ 

4. คณะกรรมการบริหาหลักสูตรฯ ดำเนินการสำรวจ/ประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการดำเนินงานหลักสูตร ที่
มีประเด็นสอบถามด้านความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 4.40 และ 4.20 (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ตามลำดับ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลประเมินที่ได้จากข้อ     
4 เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

จำนวนสิ่ง
สนับ 
สนุนการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มี
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
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เรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

เรียนการสอน โดยการจัดหาอุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ได้แก่ 

1. ห้องเรียน/ห้องสัมมนา 1 ห้อง 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
3. ห้องพัก/ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง/ห้องประชุมกลุ่มย่อย 1 ห้อง 
4. หนังสือ/ตำรา สำหรับการเรียน 
5. เครื่องอัลตราซาวด์ 8 เครื่อง 

- ตั ้งที ่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ : 5 
เครื่อง 

- ตั้งที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี : 2 เครื่อง 

- ตั้งที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ : 1 เครื่อง 
6. หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติ/หัวตรวจจำลอง 
7. โปรแกรมจำลองการใช ้งานอ ัลตราซาวด ์ (Ultrasound 

Simulator Software) 
8. โสตทัศนูปกรณ์ : ชุดเครื ่องเสียง เครื ่องฉายภาพ เครื ่อง

คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบ Notebook  
9. ห้องสมุดแบบ Digital Library (ตำรา หนังสือ ฐานข้อมูล) ที่

ทันสมัย และสามารถรองรับการเร ียนการสอนและการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ 

10. เครื่องสำรองไฟ 
11. เครื่องฉายภาพทึบแสง (Digital Visualizer) 
12. เครื่องโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) 
13. ฮาร์ดดิสแบบพกพา ขนาด 5 TB 
14. ทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาตั้ง 
15. กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาตั้ง ล้อเลื่อน (2 หน้า หมุนได้) 
16. เตียงผู้ป่วย 
17. ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีสำหรับห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เมื่อทำการสำรวจ/ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าควรจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. หุ่นจำลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์ระบบเต้านม 
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2. หุ่นจำลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์อัณฑะ 
3. หุ่นจำลองฝึกการตรวจอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานสตรี 
4. เครื่องพิมพ์ผลแบบความร้อนสำหรับเครื่องอัลตราซาว 
5. ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน (Studio) 

กระบวนการ
ปรับปรุงตาม
ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ มี
ขั ้นตอนและกระบวนการการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.  หลักสูตรฯ นำผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อการดำเนินงานของหลักสูตรในประเด็นด้านการให้บริการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีผลการประเมินของอาจารย์เท่ากับ 4.40 
และของนักศึกษาเท่ากับ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5.00 มาใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ให้
เพียงพอต่อความต้องการในปีการศึกษาต่อไป 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมพิจารณาผลการประเมิน
จากข้อ 1 และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวบรวมความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
อาจารย์ประจำหลักสูตร จากนั้นจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงและแผน
เสนอความต้องการครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์/ปรับปรุงกายภาพ
เพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3.  จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังมีการเสนอความต้องการ
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์
และนักศึกษาอีกด้วย 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน บรรลุ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรสัทภาพทางการแพทย์และช่วยพัฒนาคุณภาพงาน

บริการด้านสาธารณสุขของประเทศได้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตรมีคุณวุฒิและผลงานวิจัย

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

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

2. ไม่พบการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดพ้ืนฐานด้านจำนวนความหลากหลายของผู้ป่วยและรอย
โรคที่จำเป็น สำหรับการเรียนรู้ในรายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาการฝึกงานคลินิก ทำให้ไม่ สามารถ
ประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์  คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
หน่วยนับ ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย N/A N/A  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโททีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ N/A N/A  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 N/A  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนน 4.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน 2.00 2.00 น้อย 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   4.46 ดีมาก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 100 5.00 ดีมาก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 50 4.46 ดีมาก 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
หน่วยนับ ผลลัพธ ์ คะแนน 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

ร้อยละ 100 3.93 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 3.46 ระดับคุณภาพ

ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน คะแนน 3.00 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ คะแนน 3.00 3.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยสำหรับการประเมินคุรภาพภายใน 3.41 ระดับคุณภาพ
ดี 
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ตาราง 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ผ่าน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - - - N/A 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.49 - - 3.49 ระดับคณุภาพ 

ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67  - 3.50 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

รวม 11 7 4 -  ระดับคุณภาพดี  
ผลการประเมิน 3.19 4.00 - 3.41 ระดับคุณภาพดี  

หมายเหตุ   :   ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6  
0.00-2.00 ระดับคุณภาพน้อย  
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี  
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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