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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษารุนที่ 1 ในปการศึกษา 2560 และเพ่ือใหเปนการประกันคุณภาพของการจัด

การศึกษาวาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ จึงไดดําเนินการ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ กับองคประกอบ

คุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาและเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการบริหาร

หลักสูตร  

 ขอขอบคุณอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสาขาวิชารังสีเทคนิคทุกทานที่รวมมือใหขอมูล ขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในครั้งนี้จน

สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 ตามท่ีไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณเปนไปตามพระปณิธานขององคประธาน

สถาบันที่ทรงมุงเนนใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาบุคลากรที่

มีความสามารถใหแกประเทศ  

 คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬา

ภรณ จึงไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคข้ึนเพ่ือเปนการเสริมสรางการทํางานของ

องคกรใหครบวงจรท้ังดานการวิจัย การบริการทางการแพทย ที่มีการคิดคนและสรางองคความรูใหมผาน

กระบวนการวิจัยที่ทันสมัยและไดมาตรฐานสากลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือชวยแกปญหาการขาด

แคลนบุคลากรดานรังสีเทคนิค และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

สามารถถายทอดความรูและสรางองคความรูใหมไดอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรม 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 1 ผาน ผาน 

องคประกอบที่ 2  N/A N/A N/A 

องคประกอบที่ 3  3 3.67 ด ี

องคประกอบที่ 4  3 2.56 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 5  4 3.50 ด ี

องคประกอบที่ 6 1 3 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 11 3.24 ด ี

หมายเหตุ : N/A หมายถึง หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 เริ่มใชเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2560 ยังอยู

ในระหวางดําเนินการ จึงยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศกึษา 

 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. เปนหลักสูตรวิชาชีพขาดแคลน และตองมีการสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับใบประกอบโรคศลิปะ  

2. มีโรงพยาบาลจุฬาภรณท่ีเปนแหลงฝกงานหลัก และการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ครบท้ังสาม

สาขาวิชา ไดแก สาขารังสีวินิจฉยั สาขาวิชารังสีรักษา สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร รวมถึงศนูยไซโคลตรอน

และเพทสแกนแหงชาต ิ

3. สถานฝกปฏิบัติงานทางคลินิกมีเครื่องมือครบทุกเครื่องมือและเปนเครื่องมือที่มีความทันสมัยมีเทคโนโลยี

ระดับสูงทั้งสามสาขาวิชา 
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4. คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานทางคลินิก

ครบทั้งสามสาขาวิชาและครบทุกเครื่องมือ 

5.  มีระบบบริหารที่สนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการ  

 

จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. อาคารสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และหองปฏิบัติการยังไมเสร็จสมบูรณ 

2. คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทซึ่งจะตองมีการจัดสงบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

ตามความจําเปน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. อาจารยรุนใหมยังไมมีประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน เทคนิคการถายทอด

ความรู ซึ่งจะตองจัดโครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัย หรือจัดสงบุคลากรไป

อบรมในหัวขอที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก 

4. อาจารยบางสวนมีแผนลาศึกษาตอ จําเปนตองมีการวางแผนในการจัดสรรอาจารยใหศึกษาตออยางเปน

ระบบ รวมถึงการรับสมัครตําแหนงอาจารยใหมเพ่ือทดแทนตําแหนงดังกลาว โดยไมมีผลกระทบตอการ

จัดการศึกษาของหลักสูตร 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

1.2 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เกิดจากการรวมหนวยงานภายใตมูลนิธิจุฬาภรณ ไดแก โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษาใน

กํากับของรัฐบาล โดยศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มีพระ

วินิจฉัยเห็นชอบใหรวมหนวยงานดังกลาว และพระราชทานนาม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ" โดยกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 19 

มกราคม 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติในวาระ

รับหลักการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และไดลงมติในวาระ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนน 151-0 

เสียงโดยไดประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  19 มกราคม 2559ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เปน

สถาบันการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการแพทยชั้นนําของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ชั้นสูงทําการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและนําผลการวิจัยไปประยุกตใช เผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การแพทย การสาธารณสุข และใหบริการทางการแพทยเปนศูนยกลางความรวมมือของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งทํางานประสานกับองคการระหวาง

ประเทศ มีเปาหมายสูงสุดคือการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

เริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุนแรกในปการศกึษา 2560   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ถือเปนหนึ่งในกลุมหลักสูตรแรกเริ่มของราชวิทยาลัยที่

ไดรับการพิจารณาใหดําเนินการเปดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดผานการอนุมัติหลักสูตรโดยคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬา

ภรณ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และไดผานการพิจารณาเห็นชอบใหการ

รับรองสถาบันจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลใหบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เปนผูมีสิทธิขอสอบความรู

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขารังสีเทคนิค 
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1.3. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

- ควรมีการหารือเรื่อง การวางแผนการรองรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป เชน กําหนดเวลาที่จะ

รับอาจารยเพ่ิม หรือเรื่องความพรอมสถานที่ จัดการ

เรียนการสอน 

 

 

- หลักสูตรเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร        

ป 2564 

 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- ควรเพ่ิมเติมกิจกรรม เชน วิชาการ/วิชาชีพ/วิจัย 

และสวนของทักษะในศตวรรษที่ 21 

- ควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนํา

วิชาชีพที่ทางหลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาเขาไปรายงาน 

 

 

- เตรียมโครงการคลินิกวิจัยรังสีเทคนิคเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการทําวิจัยที่มีคุณภาพสําหรับนักศึกษารวม

ไปถึงคณาจารยในปการศึกษา 2562 

- เตรียมโครงการปจฉิมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพรอม

ใหนักศึกษาสําหรับการมีความพรอมทางดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพกอนที่จะออกไป

ประกอบวิชาชีพ  ในปการศึกษา 2563 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา ควรมีรายงานสรุปจํานวนเรื่องรองเรียน, 

ประเภทของเรื่องท่ีรองเรียนและการแกไขปญหาเรื่อง

รองเรียน 

 

- เปดชองทางใหสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานทาง 

rt@pccms.ac.th และ Social media ใหนักศึกษาสง

ปญหาเรื่องรองเรียนมายังหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 

- เปนเรื่องเรงดวนที่ควรตองพิจารณาในหลักสูตรและ

หารือกับผูบริหารระดับสถาบันในการหาวิธีรับอาจารย

ใหมใหไดผล เพราะนอกจากจะสงผลกับคะแนน

ประเมินคุณภาพภายในแลว ยังมีผลกระทบกับจํานวน

อาจารยที่ปฏิบัติงานในระหวางท่ีมีอาจารยในหลักสูตร

ลาไปศึกษาตอ 

- การอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ควรไป

อบรมท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนนอกเหนือจากการอบรมโดย

คณะแพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องจากหัวขอการอบรมสวนใหญจะเนนไปทาง 

 

- หลักสูตรกําลังดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมอีก 2 

ทาน เพ่ือรองรับกรณีมีอาจารยลาศึกษาตอ 

- มีการประกาศรับอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ิมอีก 3 ตําแหนง 

- หลักสูตรมีการสนับสนุนใหอบรมและการพัฒนาดาน

การศกึษาสําหรับอาจารยประจําหลักสูตร 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

Medical Education ซึ่งอาจไมสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 

- ควรพัฒนาเรื่องการเรียนการสอน โดยขอใหไป

สังเกตการณหรือรวมฝกสอนกับอาจารยของสถาบันท่ี

มีการเรียนการสอนอยูแลว 

- ควรพัฒนาความรู ความสามารถในดานการวิจัยให

มากขึ้น 

ตัวบงชี้ 4.2. คุณภาพอาจารย 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- ความรวมมือกับอาจารยหลักสูตรอ่ืนเพื่อรวมกันใน

การทําผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิจัยและวิชาการของอาจารยยังมีไมมาก 

ควรเรงพัฒนาความรูในดานการวิจัยใหมากขึ้น 

- อาจารยประจําหลักสูตรแจงวามีผลงานเพ่ิมหลังจาก

รอบประเมิน ดังนั้นอาจจะตองเลือกรอบประเมินให

แนชัดวาจะเปนปการศกึษาหรือปปฏิทินและทําการ

วางแผนผลิตผลงานในอนาคต 

 

 

- หลักสูตรมีการสงอาจารยเพ่ือไปสังเกตการณสอน ที่

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดลทุกวันศุกรของสัปดาห 

- หลักสูตรมีการสนับสนุนใหมีการอบรมดานการวิจัย

ของอาจารยประจําหลักสูตร 

- หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและ

ดําเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาความรูดานการวิจัย 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- ควรมีการเตรียมตัวและพัฒนาอาจารยรวมสอนของ

โรงพยาบาลจุฬาภรณใหมีความพรอมและสราง

มาตรฐานในการเรียนการสอน 

- ควรเริ่มหารือเพ่ือเตรียมการและตรวจสอบความ

พรอมดานสถานที่และอุปกรณที่จะรองรับนักศึกษา

หลังจากที่เสร็จสิ้นการเรียนกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- เนื่องจากในปการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 

จะมีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยฯ จึงควรใหมี

การจัดการดานสถานที่อุปกรณ หองปฏิบัติการและสิ่ง

 

- อาคารเรียน ประกอบดวย 

1. โรงเรียนนักอัลตราซาวดทางการแพทย  

2. หนวยรังสีวินิจฉัย (หอง X-ray)  

อาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ  

- แหลงสืบคนความรู ประกอบดวย  

1. หอสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร  

3. หองสมุดชั้น 5 อาคารศูนยการแพทยมะเร็ง

วิทยาลัยจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

 

- เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน 

ครุภัณฑหลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิค ประกอบดวย 

1. เครื่องมือทางดานรังสีวินิจฉัย  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

อํานวยความสะดวกตางๆ เนื่องจากในเวลานั้นจะมี

นักศึกษาจากหลายหลักสูตรเขามาพรอมๆ กัน 

2. เครื่องมือทางดานรังสีรักษา 

3. เครื่องมือทางดานเวชศาสตรนิวเคลียร 

 

2. อาจารยประจําหลักสูตร 

2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปที่

จบ 

1 นายปรเมษฐ วงษา อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรรงัส)ี 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2 นายมนตชัย พลไกร อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2549 

3 นางสุทธิรกัษ ตั้งเรืองเกียรต ิ อาจารย วท.ม. (รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548 

 

2540 

4 นายกิตติพล เดชะวรกุล อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 

2551 

5 นางณภัทร ฤทธิลํ้์าเลิศ อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 

2549 

 

2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปที่

จบ 

1 นายปรเมษฐ วงษา อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรรงัส)ี 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2 นายมนตชัย พลไกร อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2549 

3 นางสุทธิรกัษ ตั้งเรืองเกียรต ิ อาจารย วท.ม. (รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548 

 

2540 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปที่

จบ 

4 นายกิตติพล  เดชะวรกุล อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 

2551 

5 นางณภัทร ฤทธิลํ้์าเลิศ อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 

2549 

 

3. อาจารยผูสอน  

 3.1 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 นายปรเมษฐ วงษา อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรรงัส)ี 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นายมนตชัย พลไกร อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นางสุทธิรกัษ ตั้งเรือง

เกียรติ 

อาจารย วท.ม. (รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 นายกิตติพล เดชะวรกุล อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นางณภัทร ฤทธิลํ้์าเลิศ อาจารย วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นายแสงอุทิศ ทองสวัสดิ ์ อาจารย วท.ม. (ฟสิกสการแพทย) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 นางสาวอัจฉรา พรมดวง อาจารย วท.ม. (ฟสิกสการแพทย) 

วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 ดร.สพญ.วรณชิ หินทอง อาจารย ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9 ดร.สุเมธ อมรยิ่งเจริญ อาจารย ปร.ด. (พิษวิทยาสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (ชีววิทยาคลินิกและอณู

วิทยาทางการแพทย) 

สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

10 ดร.นสพ.พีรุทย เชียรวิชัย อาจารย ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) 

สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11 นพ.วิสุทธิ์ ล้ําเลิศธน อาจารย พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นพ.ธีรภทัร อึ้งตระกูล อาจารย วท.ม. (อายุรศาสตร) 

พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

13 นพ.บัญชร ศิริพงศปรีดา อาจารย พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14 นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร อาจารย พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 พญ.ศศิกาญจน จําจด อาจารย พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

16 พญ.วทันยา ใจวงศ อาจารย วท.บ. (วิสัญญีวิทยา) 

พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

17 ดร.อุชุพล เรืองศร ี อาจารย Ph.D. (Physics) 

 

B.S.(Physics and 

Mathematics) 

Massachusetts Institute of 

Technology, USA 

Carnegie Mellon University, 

USA 

18 ดร.จุฑาพร สังวาลเล็ก อาจารย Ph.D. (Bioengineering) 

M.Eng. (Bioengineering) 

วท.บ. (พันธุศาสตร) 

Osaka University, Japan 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19 ดร.ดนุพล นันทจิต อาจารย Ph.D. (Health Sciences) 

B.A. (Biological Sciences) 

Purdue University, USA 

University of Chicago, USA 

20 ทพ.จักรพันธุ สามไพบลูย อาจารย ท.บ. (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 ดร.ทศพร เฟองรอด อาจารย Ph.D. 

(Electrical Engineering) 

M.Phil. (Medical Physics) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

University of Newcastle, 

Australia 

University of Newcastle, 

Australia 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบงั 

22 ดร.วัชราภรณ ตันโชติศรี

นนท 

อาจารย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร

และสารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

วท.บ. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

23 *ดร.อรปรียา ทรัพย

ทวีวัฒน 

อาจารย หลังปริญญาเอก (จุลชวีวทิยาทาง

การแพทย) 

ปร.ด. (จุลชีววทิยาทาง

การแพทย) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

24 *ดร.ศศิธร โชติวุฒิมนตร ี อาจารย Dr.rer.nat. (Biology) 

 

M.Sc. (Biotechnology) 

 

B.Sc. (Biotechnology) 

Ruprecht-Karls University of 

Heidlberg, Germany 

Mannheim University of 

Applied Sciences, Germany 

Mannheim University of 

Applied Sciences, Germany 

25 *ดร.รจนภร พูลมานะอสุาหะ

กุล 

อาจารย Ph.D. (Immunology and 

Microbail Pathogenesis) 

วท.บ. (ชีววทิยา) 

Thomas Jefferson University, 

USA 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษา 2560 จะนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานคณะ ถึงวันท่ี 31

กรกฎาคม 2561 

* หมายถึง ปฏิบัติงาน 6 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

 

3.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 ดร.นภาพงษ พงษนภางค ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Radiology-Medical 

Physics)  

 

วท.ม. (ฟสิกสการแพทย)        

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)               

University of Texas Health 

Science Center at San 

Antonio 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ดร.นวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม อาจารย Ph.D. (Medical Radiation 

Physics)   

วท.ม. (ฟสิกสการแพทย)        

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)              

University of Wollongong 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

3 ดร.ยุทธพล  วิเชียรอินทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Information 

Science)  

M.S. (Information 

System)  

วท.ม. (การจัดการ

สารสนเทศ)  

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)         

University of Hawaii at 

Manoa 

University of Hawaii at 

Manoa 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ดร.วิวัฒน โอวศิริกุล อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมชีวเวช)   

วท.ม. (รังสีเทคนิค)         

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)         

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ดร.ทิพวิมล  มีไชย อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมชีวเวช)   

วท.ม. (รังสีเทคนิค)         

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)         

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ดร.ธวัชชัย  เอกจีน อาจารย ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  

วท.ม. (รังสีเทคนิค)          

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)          

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

7  ดร.วรนุช   เอ่ียมปา อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)   

   

วท.ม. (รังสีเทคนิค)          

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)          

สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง                             

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 ดร.ไขแสง  เหมทิวากร อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)     

 

วท.ม. (รังสีเทคนิค)          

วท.บ. (รงัสีเทคนิค)          

สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง                             

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

4.1 มหาวิทยาลัยมหิดล – ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

4.2 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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สวนที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา2560 

 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

พิจารณา เอกสาร หลักฐานประกอบ 

ครบ ไมครบ

1. จํานวน

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

[ ] อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุด

ปจจุบัน) เปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

1. อาจารยปรเมษฐ   วงษา 

2. อาจารยมนตชัย พลไกร 

3. อาจารยสุทธิรักษ ตั้งเรืองเกียรติ 

4. อาจารยณภัทร  ฤทธิ์ล้ําเลิศ 

5. อาจารยกิตติพล เดชะวรกุล 

[   ] อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑ เนื่องจากระบุสาเหตุ

................ 

1. [   ] มีอาจารยผูรับผิดชอบซ้ํากับ

หลกัสูตรอ่ืน คือ ระบ.ุ....... 

2. [   ] อาจารยผูรับผิดชอบไมเปน

ปจจุบัน เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน ลา

ศึกษาตอ คือ ระบุ........ 

3. [   ] อื่นๆ ระบุ........ 

    1.1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

2. คุณสมบัติ

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

[ ] อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

[   ] อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร...........

คน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

  1.1-2 ประวัติอาจารย    

และเอกสารแสดงหลักฐาน

คุณวุฒิของอาจารย 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

พิจารณา เอกสาร หลักฐานประกอบ 

ครบ ไมครบ

หลักสูตร คือ  

ชื่อ-สกุล................................. 

เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

3. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

[  ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มี

คุณวุฒิ (1.1-2) หรือดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร (1.1-3) 

[   ] อาจารยประจําหลักสูตร...........คน มี

คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ  

ชื่อ-สกุล................................. 

เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

  1.1-2 เอกสารแสดงหลักฐาน

คุณวุฒิของอาจารย 

1.1-3 มคอ.2  

 

4. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

 

[ ] อาจารยผูสอนหรืออาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 23.5

คน (1.1-4) และเปนไปตามเกณฑ  

[   ] อาจารยผูสอนหรืออาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม

เปนไปตามเกณฑ เนื่องจาก ระบุ

.............................. 

  1.1-4 เอกสารแสดงขอมูลของ

อาจารยผูสอน 

 

10. การปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

 

[   ] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.25...... 

(ปรับปรุงไมเกิน 5 ป) 

[] ไมมีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจาก

เพ่ิงเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

   หลักสูตรใหมที่ไดรับการรับรองสถาบัน 

(1 . 1 -5 ) และ ได รั บทราบการอนุ มั ติ

หลักสูตรจาก สกอ. (1.1-6) 

   

 

  1.1-5 หนังสือรับรองสถาบัน  

การศกึษาสาขาวิชารังสีเทคนิค

จากสํานักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ 

1.1-6 หนังสือรับทราบการ

อนุมัติหลักสูตรจากสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน    ผาน    

   ไมผาน 

   ผาน    

   ไมผาน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
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องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิคมีดังนี้ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ที ่ รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 0 

2 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด N/A 

3 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด N/A 

4 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

0 

5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

6 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A 

7 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

8 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A 

9 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาเอกตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

10 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท  เอก  

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

 

 

วิธีการคํานวณ 

 0 x 100 = N/A  

 0     
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของ

หลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิคมีดังนี้ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

วันที่สํารวจ ................... N/A................. 

ที ่ รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 0 

2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 0 

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 0 

4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 

5 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาท่ีมีงานทํากอนเขาศกึษา 0 

6 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 0 

7 จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 

8 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 

9 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 

วิธีการคํานวณ  

1. คาํนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 0     x 100 = N/A 

 0     

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 0 x 100 = N/A 

 100     
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

N/A N/A N/A N/A 
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา  

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการดําเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ดังตอไปนี้  

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การรับนักศึกษา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดวิเคราะหความตองการ

ของตลาดแรงงาน และแนวโนนความตองการทักษะวิชาชีพในอนาคต โดยมีการ

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้  

     1. การวางแผนการรับนกัศึกษา 

      กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคไดประชุม

รวมกันเพ่ือกําหนดจํานวนเปาหมายจํานวนการรับนักศึกษา โดยคํานึงถึงสัดสวนของ

อาจารยตอจํานวนนักศึกษา และคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอนของหลักสูตร (3.1-1) โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้   

1.1 อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนการรับนักศึกษาเพ่ือเสนอตอ

กรรมการบริหารหลักสูตร (3.1-1) วาระที่ 2.1 และ (3.1-2) 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของหลักสูตร (3.1-1) 

วาระที่ 2.2 

1.3 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอในสาขาวิชารังสีเทคนิค (3.1-3) พรอมทั้งจัดทํา

ประกาศการรับสมัครและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา 

 

 

3.1-1 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ ครั้งท่ี 1/2559 

3.1-2 แผนยุทธศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค 

3.1-3 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร

เขาศึกษาตอในสาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุขประจําป

การศกึษา 2560 

     2. การกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา  

     สําหรับจํานวนนักศึกษาที่เปดรับเปนรุนแรกในปการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดกําหนดจํานวนรับนักศึกษา จํานวน 40 

คน และใชระบบรับตรงเพียงอยางเดียว โดยไมไดเขารวมระบบแอดมิชชั่น 

(Admission) ไดแบงการรับออกเปน 2 กลุม (3.1-4) ไดแก  

2.1 ประเภทรับตรงจากนักเรียนโรงเรียนทั่วไป จํานวน 36 คน  

2.2 โควตากลุมนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ จํานวน 

4 คน  

 

 

3.1-4 ประกาศวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ เรื่อง การรับสมัคร

บุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข ประจําป

การศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

     3. การกําหนดเกณฑการรับสมัครของนักศึกษา  

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดการกําหนดเกณฑการรับ

นักศึกษาที่สะทอนถึงปรัชญา วิสัยทัศน  ของหลักสูตร โดยเปนไปตามเกณฑ

คุณสมบัติที่ปรากฏใน มคอ.2 โดยแบงเกณฑการรับนักศึกษาไดดังนี้ 

3.1 ประเภทรับตรงจากโรงเรียนทั่วไป จํานวน 36 คน พิจารณาจาก

แผนการเรียน GPAX (20%) ผลการสอบขอเขียนในรายวิชาความถนัด

ทั่วไป (GAT) 30% และรายวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร 50% 

3.2 ประเภทรับตรงจากกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 4 คน 

พิจารณาจากแผนการเรียน GPAX (20%) ผลการสอบขอเขียนในรายวิชา

ความถนัดทั่วไป (GAT) 30% และรายวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร 50% 

      โดยคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครสอบเขาศึกษาตอ ตองเปนผูที่มีสัญชาติไทย 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเปนผูที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

และนักเรียนกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตองไดรับการรับรองการสอบ

คัดเลือกจากผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (3.1-4) 

 

3.1-1 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ ครั้งท่ี 1/2559 

3.1-4 ประกาศวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ เรื่อง การรับสมัคร

บุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข ประจําป

การศกึษา 2560 

     4. การประชาสัมพันธการรับสมัคร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธ

ขอมูลหลักสูตร เกณฑการรับสมัคร ผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซตของวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ (3.1-5) และ เพจ Facebook หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (3.1-6) เปนตน และเมื่อสิ้นสุดเวลารับ

สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดดําเนินการประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ และเพจ Facebook หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชารังสีเทคนิค     

 

3.1-5 เว็บไซตวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ 

http://www.pccms.ac.th 

3.1-6 เพจ Facebook รังสี

เทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทย    เจาฟาจุฬาภรณ              

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

     5. การสอบสัมภาษณ 

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารั งสี เทคนิค  เสนอชื่อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ (3.1-7) พรอมกับกําหนดวันสอบสัมภาษณตอ

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณเพื่อดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

3.1-7 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

ผูสมัครเขาศึกษาตอใน

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะ

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขประจําปการศึกษา 

2560 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

5.2 นักศึกษาเขารับการตรวจรางกาย สอบสัมภาษณและทดสอบจิตวิทยา

ตามวันและเวลาที่กําหนด (3.1-8) เมื่อดําเนินเสร็จสิ้นหลักสูตรจึงประกาศ

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ และเพจ Facebook หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค (3.1-9) 

3.1-8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

เขาสอบสัมภาษณและตรวจ

รางกายสาขาวิชารังสีเทคนิค 

คณะแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข ประจําปการศกึษา 

2560 

3.1-9 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

เขาศึกษาตอในสาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุขประจําป

การศกึษา 2560 

    6. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

          6.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณประกาศขึ้นทะเบียนนักศึกษาประจําปการศึกษา 

2560 (3.1-10) ผานทางเว็ปไซต 

6.2 นักศึกษาใหมดําเนินการข้ึนทะเบียนตามประกาศ ตามปฏิทินการศึกษา 

(3.1-11) โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้  

6 .2 .1 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู มีสิทธิ เข าศึกษาผานระบบ

อินเตอรเน็ต 

6.2.2 นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือ

เคานเตอรเซอรวิส 

6.2.3 นักศึกษายืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาตอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

6.2.4 นักศึกษารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผาน

ระบบอินเตอรเน็ต) 

6.2.5 นักศึกษาใหมทุกคนรายงานตัวเพ่ือเขาหอพักนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล (เนื่องจากนักศึกษาในชั้นปที่  1 และ 2 ตอง

ทําการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล) 

6.2.6 นักศึกษามอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเอง

อีกครั้งหนึ่ง) 

 

3.1-10 ประกาศการขึ้น

ทะเบียนนักศึกษา ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ 2560 

3.1-11 ปฏิทินการศึกษาและ

กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ป

การศกึษา 2560 

 

    7. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

7.1 นักศึกษาใหม เข ารวมกิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม กับทาง

มหาวิทยาลัยมหิดลเ พ่ือชี้แจงระบบการเรียนของนักศึกษา แนะนํา

หนวยงานภายใน  

 

3.1-12 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมในปการศึกษา 

2560 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

7.2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับ

นักศึกษาใหมทุกคน เพ่ือชี้แจงอัตลักษณของราชวิทยาลัยและแนะนํา

หนวยงานตางๆของราชวิทยาลัย  

7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมเพื่อสรางความรูจักระหวางอาจารยและนักศึกษาใหมอีกทั้ง

เปนการละลายพฤติกรรมระหวางนักศึกษาดวยกัน 

 

     8. การประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิคไดประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ในการประเมินและพิจารณากระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น พบวา ควรมีการปรับขอคําถามในการสัมภาษณใหมีจํานวนขอ

ที่นอยลง แตยังคงครอบคลุมถึงอัตลักษณของนักศึกษาที่พึ่งประสงคอยางครบถวน 

และเพ่ิมเวลาในการสอบสัมภาษณใหมากขึ้นดวย (3.1-13) วาระ 2.5 

 

3.1-13 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2561 

 

     9. การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป   

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคไดนําผลจากการประชุมไป

ปรับใชในการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ตามคําแนะนําจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (3.1-13) 

9.1 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้  

9.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคไดประชุมเพ่ือ

วางแผนในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 

พรอมกับจัดทําแผนยุทธศาสตร (3.1-2) และแผนการดําเนินงานฯ 

(3.1-14) สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

9.1.2 จัดทําคูมือระบบอาจารยที่ปรึกษา (3.1-15) เนื่องจากในการ

เรียนการสอนชั้นปที่ 1 และ 2 นักศึกษาตองเรียนรวมกับนักศึกษารังสี

เทคนิค ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ทําใหยากตอการดูแล

นักศึกษา ดังนั้นระบบอาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทในการชวยเหลือ

และดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึงและทันทวงที  

9.1.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 เพ่ือชี้แจง

ระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ ของราชวิทยาลัย อีกทั้งเปนการสราง

จิตสํานึกที่ดีตอสถาบัน และสรางความรูจักคุนเคยระหวางอาจารยและ

นักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกันเอง 

 

3.1-13 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2561 

3.1-2 แผนยุทธศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค  

3.1-14 แผนการดําเนินงาน

เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ฉ.1 

พ.ศ. 2560 - 2564 

3.1-15 คูมือระบบอาจารยที่

ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

3.1-12 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมในปการศึกษา 

2560 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.1การรับนักศึกษา ระดับ 3 ระดับ 4 4 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร หลักฐาน

ประกอบ 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

ปริญญาตร ี

      ในปการศกึษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได

ดําเนินการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดานการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดดําเนินการจัดทําคูมือ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา (3.1-15) เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาของ

อาจารยที่ปรึกษา 

     สําหรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือกํากับดูแลและติดตามนักศึกษา 

หลักสูตรฯ ไดเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรตอวิทยาลัยวิทยาศาสตร

 

 

3.1-15 คูมืออาจารยที่

ปรึกษา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รังสีเทคนิค  

3.2-1 คําสั่งราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ  เรื่ อง แตงตั้ ง

อาจารยที่ปรึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

รั ง สี เ ท ค นิ ค  ป ร ะ จํ า ป

การศกึษา 2560 

3.1-6 เพจ Facebook 

รังสีเทคนิค วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทย 

เจาฟาจุฬาภรณ ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ 

3.2-2 แบบประเมิน

อาจารยที่ปรึกษาโดย

นักศึกษา 

3.1-13 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครั้งที่ 

1/2561 วาระ 1.2 

3.2-3 รายงานผลการ

ประเมินความพึงใจการให

คําปรึกษาของอาจารยที่

ปรึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2560 
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ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร หลักฐาน

ประกอบ 

การแพทยจุฬาภรณ เพ่ือดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (3.2-1) ในอัตราสวน 

1:5 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรมและโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบ

นักศึกษา เพ่ือพบปะพูดคุย ใหคําปรึกษากับนักศึกษา รับฟงปญหาดานตาง ๆ 

เพ่ือแกไขปญหาไดทันทวงที ในการกํากับติดตามนักศึกษา ไดสรางชองทางการ

ติดตอทางอิเล็กทรอนิกส และโซเชียลมีเดีย (3.1-6) ของสํานักงานหลักสูตรเพื่อ

ใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารใหนักศึกษาทราบ นอกจากนี ้

ยังแนะนําใหอาจารยที่ปรึกษาสรางชองทางติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษา

ในที่ปรึกษาดวย เชน Line เปนตน เพ่ือชวยแกไขปญหาใหนักศึกษาหรือ

ดําเนินการดานตางๆ หากมีเหตุเรงดวน หรือจําเปน 

2. การประเมินอาจารยที่ปรึกษา 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคไดจัดทําแบบประเมินการ

ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา ในแตละภาคการศึกษา (3.2-2) และนําผลท่ี

ไดเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (3.1-13) และที่ประชุมอาจารย

ประจําหลักสูตร เพื่อสรุปผลการประเมิน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหและหา

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใหคําปรึกษา ซึ่งจากผลการประเมินอาจารยที่

ปรึกษาโดยนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีผูทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจตอ “การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา” จากผูตอบแบบ

ประเมินทั้งสิ้น 35 คน คิดเปนรอยละ 94.59 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดซึ่งมีผล

การประเมินรายบุคคลดังเอกสารแนบที่ 3.2-3 และประจําภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2560 มีนักศึกษาตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 32 คน คิดเปนรอยละ 

86.50 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดซึ่งมีผลการประเมินการใหคําปรึกษาของ

อาจารยที่ปรึกษารายบุคคลดังเอกสารแนบที่ 3.2-4 

       นอกจากนี้ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดสงเสริมใหนักศึกษารับ

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ระดับปริญญาตรี ประเภทผลการเรียนดีเดน ประจําป

การศกึษา ๒๕๖๐ (3.2-5) สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน โดยมีเกรดเฉลี่ย

เกิน 3.50 ข้ึนไป ซึ่งในปการศึกษานี้ มีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาทั้งหมด 

จํานวน 27 คน และมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลน

ทุนทรัพยอีกจํานวน 6 ราย (3.2-6) 

 

3.2-4 รายงานผลการ

ประเมินความพึงใจการให

คําปรึกษาของอาจารยที่

ปรึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2560 

3.2-5 ประกาศราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ เรื่อง 

รับสมัครนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดีเดนเพ่ือคดัเลือก

ใหรับรางวัลทุนการศึกษา 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

ประจําปการศึกษา 2560 

3.2-6 ประกาศราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ เรื่อง 

รับสมัครนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดีแตขาดแคลน

ทุนทรัพย เพื่อคัดเลือกให

รับรางวัลทุนการศึกษา 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

ประจําปการศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร หลักฐาน

ประกอบ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 

     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้

     1. การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

      อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน (3.2-7) เพื่อวางแผนในการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาในการศึกษา 2560 

และมีการจัดสรรดงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา พรอมท้ังเขียน

โครงการตาง ๆ ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2-8) 

      2. การดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและการประเมินการโครงการ 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดกําหนดใหอาจารย

ผูดูแลงานกิจการนักศึกษาของหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ และดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตามแผนการจัดกิจกรรมที่วางไว และนอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับสวนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณอีก

ดวย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตละโครงการ หลักสูตรฯ ไดจัดทํา

แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนานักศึกษาโครงการตางๆ 

เพ่ือนําผลที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไปอีกดวย (3.2-9) 

      สําหรับปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิคไดกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใหเปนไป

ตามที่หลักสูตรกําหนดเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก 

2.1 โครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2560 (3.2-10) โดยหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดขึ้นรวมกับหลักสูตรอื่นๆ ของ

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เพื่อใหนักศึกษาไดแสดง

ความเคารพ ความกตัญูตอคณาจารย อีกทั้งเปนการอนุรักษประเพณีอันดี

งามของไทย และเปนการทํากิจกรรมรวมกันกับคณาจารย ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 

16 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่

เขารวมโครงการ พบวา อยูในระดับด ี 

 2.2 โครงการรังสีรักษวัฒนธรรม (3.2-11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรูอยางมี

 

 

3.2-7 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตร

วาระพิเศษ/2560 

3.2-8 แผนการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา ปการศึกษา 

2560 

3.2-9 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ครั้งท่ี 4 /2561 

3.2-10 โครงการไหวครู 

ประจําปการศึกษา 2560 

และรายงานสรุปผล

โครงการ 

3.2-11 โครงการรังสีรักษ

วัฒนธรรมและรายงาน

ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการ 

 3.2-12 โครงการจิตอาสา

จุฬาภรณเ พ่ือชุมชนและ

รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ 

3.2-13 โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานตและพบ

อาจารยที่ปรึกษาและ

รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ 

3.2-14 โครงการการอบรม

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ



25 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร หลักฐาน

ประกอบ 

คุณภาพ ในดานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษาได

เรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนนอกสถานที่  จัดขึ้นในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2560 ณ เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลจาการจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมคิดเปนคาเฉลี่ย 4.19 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังสอดแทรก 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใหนักศึกษาจัดทําคลิปวีดีโอเผยแพรวิถีชีวิตชุมชนอีกดวย 

 2.3 โครงการจิตอาสาจุฬาภรณเพื่อชุมชน (3.2-12) ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้น

ใของคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดานสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม ปลูกฝงจิตสาธารณะใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี

ตอสังคม ตนเองและผูอ่ืน อีกทั้งรูจักการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวม 

โดยจัดข้ึนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี จากผลการประเมินความความพึงพอใจของโครงการพบวา 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 2.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและพบอาจารยที่ปรึกษา (3.2-13) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดจัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพื่อ

พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดานสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมโดยปลูกฝงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีที่ดีงามของ

ไทย อีกทั้งเพ่ือรักษาและอนุรักษประเพณีสงกรานตของไทยใหคงอยูสืบไป 

เชน การใหนักศึกษารดน้ําขอพรจากคณาจารยเพ่ือเปนการแสดงความ

เคารพนับถือ ความกตัญู เปนตน และเปนโอกาสอันดีที่อาจารยท่ีปรึกษาได

พบปะพูดคยุและใหคําแนะนําแกนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหาและชวยสงเสริม

นักศึกษาใหสามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสมใน โดยโครงการจัดข้ึนในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ 

อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลการประเมินความความพึง

พอใจของโครงการพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม อยูใน

ระดับ มากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

2.5 โครงการการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข (3.2-14) หลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษาเขา

การศึกษาภายใน คณะ

แพทยศ าส ตร แ ละกา ร

สาธารณสุข 

3.2-15 โครงการปฏิบัติ

ธรรม นําชีวิตและรายงาน

สรุป 

3.2-9 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ครั้งท่ี 4 /2561 
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ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร หลักฐาน

ประกอบ 

รวมกิจกรรมดังกลาวเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดานทักษะความรู และทักษะทางปญญา ใหนักศึกษาเกิดความรูและความ

เขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของกับนักศึกษา โดยจัดข้ึน

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล จาก

ผลการประเมินความความพึงพอใจของโครงการพบวา ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.20 จากคะแนน

เต็ม 5.00 คะแนน 

2.6 โครงการปฏิบัติธรรม นําชีวิต (3.2-15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิคสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เพ่ือเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และเพ่ือใหเกิดแนวทางในการปรับตัว 

การแกปญหา และความพรอมดานจิตใจ โดยจัดข้ึนในระหวางวันที่ 25-27 

พฤษภาคม 2561 ณ สถานปฎิบัติธรรม เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการพบวา ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.89   

     3. การสรุปผลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

      อาจารยผูรับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปโครงการรวมถึงวิเคราะหผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และจัดประชุมอาจารยภายใน

หลักสูตรเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการวิเคราะห และหาแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมในปการศกึษาถัดไป 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมาย  
ผลการประเมิน

ตนเอง 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

     ในปการศกึษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได

ดําเนินการควบคุม ดูแลนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจตอหลักสูตร 

มีความพรอมทางการเรียนรู และสามารถสําเร็จการศึกษาภายใตหลักสูตรรังสี

เทคนิค โดยสํารวจผลที่เกิดกับนักศึกษาดังตวับงชี้ ตอไปนี้คอื 

การคงอยู 

     ดวยหลักสูตรรังสีเทคนิคไดเปดรับนักศกึษารุนแรกในปการศึกษา 2560 และ

ไดทําการประเมินดานผลที่เกิดกับนักศึกษาเปนปแรก เมื่อวิเคราะหอัตราการคง

อยูของนักศึกษาในหลักสูตรพบวา จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ทั้งสอง

ภาคการศึกษา ที่ลาออกไปคิดเปนรอยละ 0.00 หรือกลาวไดวาจํานวนนักศึกษา

คงอยู เทากับรอยละ 100 และขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 

2564 เปนดังนี ้

 

 

การสําเร็จการศึกษา 

     หลักสูตรรังสีเทคนิคไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2560 ซึ่ง

ปจจุบันนักศึกษารุนแรกอยูระหวางการศกึษา 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

     นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค มีระดับความ

พึงพอใจตอการดําเนินงานของหลักสูตร (3.3-1) โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับ 

4.40 จากคะแนนเต็ม 5.00 สําหรับนักศึกษาชั้นปที ่1 ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาสาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จะไดนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวเขา

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการ

ดําเนินงานของหลักสูตรในปการศกึษาถัดไป  

ป

การศึกษา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

จํานวนที่ลาออก

และคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 2560 
2563 2564 2565 2566 

2560 37 X    - 

2561 40  x   - 

3 . 3 -1  แบ บประ เมิ นแล ะ

รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรประจําปการศึกษา 

2560 

3.3-2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(Email) ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค rt@pccms.ac.th 
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    นอกจากนี้ในการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ไดดําเนินการสรางชองทางการเรียนรองเรียนผาน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (3.3-2) มาที่ rt@pccms.ac.th ไดโดยตรงหาก

นักศึกษามีขอรองเรียนตอหลักสูตร ทางหลักสูตรจะไดนําขอรองเรียนทั้งหมดเขา

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาขอรองเรียนของนักศึกษาเพื่อ

หาวิธีแกไขหรือชวยเหลือนักศึกษาตอไป สําหรับในปการศึกษาที่ผานมาทาง

หลักสูตรพบวา ไมมีขอรองเรียนใด ๆ จากนักศึกษาที่รองเรียนผานชองทางท่ีได

แจงนักศึกษาไวและรายงานผลตอที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พรอมหา

แนวทางในการดําเนินการพัฒนา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3 ระดับ 3  3 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ระบบการรับอาจารยใหม 

      หลักสูตรรังสีเทคนิคใชระบบกลไกการรับอาจารยใหม โดยหลักสูตรมี

กระบวนการดําเนินการ ดังนี ้

- รับอาจารยใหมตามแผนอัตรากําลัง หรือแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร

และคณะ (4.1-1) 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาอัตรากําลัง

อาจารยและภาระงานของอาจารยที่รับผิดชอบในปจจุบัน รวมถึงภาระงานที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต โดยกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนงตามความตองการของ

หลักสูตร (4.1-2) 

- หลักสูตรทําบันทึกขอความถึงคณะและวิทยาลัยฯ เพื่อขอรับอาจารยใหม 

และกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ตองการ (4.1-3) เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ

ดําเนินการรับสมัคร 

- หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร และ

กรรมการคัดเลือก เพ่ือดําเนินการสอบสัมภาษณพรอมทั้งประมวลผลการ

คัดเลือกและจัดสงผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจุอาจารยใหม 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการรับ

อาจารยและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร (4.1-4) 

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคใชระบบและกลไกการ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี ้

- หลักสูตรมีการดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและประชุม

รวมกันของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการเสนอรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร (4.1-5) 

- หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรไปยังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือดําเนินการตอไป 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 

เหมาะสมของคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร เม่ือถูกตองครบถวน ทําการ

 

4.1-1 แผนยุทธศาสตร

หลักสูตรรังสีเทคนิค คณะ

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทย  

เจาฟาจุฬาภรณ          

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

4.1-3 การกําหนดภาระงาน

ของอาจารยในหลักสูตร 

4.1-4 รายงานการประชุม

เรื่องการรับอาจารยใหม 

การกําหนดคุณสมบัติ 

เกณฑการคัดเลือก และ

ประกาศรบัสมัครอาจารย 

4.1-5 คําสั่งแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

สรุปรายชื่อเพื่อใหคณบดีและราชวิทยาลัยอนุมัติตามลําดับ  จากนั้นราช

วิทยาลัยดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอไป 

- กรณีหลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย กลาวคือ มีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 1 ทาน หลักสูตรไดดําเนินการประชุม

รวมกันเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยใหมวามีความเหมาะสมหรือไม 

จากนั้นหลักสูตรดําเนินการทําบันทึกขอความเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะ เพื่อขออนุมัติดําเนินการตอไปตามลําดับ 

 
 

ระบบการบริหารอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการดําเนินงานบริหาร

อาจารยในหลักสูตรโดยยึดตามโครงสรางหนวยงานของราชวิทยาลัย (4.1-7) 

และโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งไดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกําหนด

นโยบายและแนวทางการบริหารหลักสูตร (4.1-2) กําหนดระบบและกลไกการ

บริหาร (4.1-6) โดยพิจารณาวิเคราะหภาระงาน อัตรากําลังของอาจารยประจํา

หลักสูตร และแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร เพ่ือใหอาจารยรับรูบทบาทหนาท่ี

และปฏิบัติงานของหลักสูตรอยางท่ัวถึง วางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรใน

4.1-6 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนาอาจารย 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสี
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ระยะยาว โดยมีการประชุมเปนระยะๆ เพื่อติดตามและประเมินกระบวนการ

บริหาร โดยนําผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

 

 

เทคนิค คณะแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

4.1-7 โครงสรางการบริหาร

ราชวิทยาลัยฯ และคณะ

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินการดังนี ้

- หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

(4.1-8) มาวิ เคราะห เพื่อหาแนวทางปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานของหลักสูตรตอไป 

- หลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (4.1-9)  ระดับ

หลักสูตรมาพิจารณารวมกันเก่ียวกับการสงเสริมหรือพัฒนาอาจารย  

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารยของหลักสูตร โดยสงเสริม สนับสนุนให

อาจารยทุกคนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเอง (4.1-10)  โดยเขารวมการอบรม

4.1-8 แบบประเมินความ

พึงพอใจและผลประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย

ตอการบริหารหลักสูตร 

4.1-9 แผนการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 

4.1-10 ตารางการอบรม

ภายใน/ภายนอกของ

อาจารยหลักสูตรวิทยา
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ในโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap 

Analysis รุนที่ 2, โครงการอบรม Outcome-based Education สําหรับผูสอน

รุนที่ 1 (เอกสารแนบ 4.1-10) เปนตน  เพ่ือนําความรูมาใชในการวางแผนและ

ปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รังสีเทคนิค 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ 3  ระดับ 3  3 คะแนน บรรล ุ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จํานวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวน 0 คน  

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

      คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่มีวุฒิปริญญาเอก เทากับ 0% 

เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 ดังนั้น คะแนนที่ไดเทากับ 0 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ 

ดังนี้ 

      วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 0 
x 100 = 0% 

 5 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 0 
x 5 = 0 คะแนน 

 0 

     ท้ังนี้ หลักสูตรไดมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคุณวุฒิ

ตามเกณฑที่กําหนด ไดแก 

4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

คณะแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ 

4 .2-1 ประกาศรับสมัคร

อาจารยวุฒิปริญญาเอก 
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     1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรศกึษาตอในหลักสูตรปริญญาเอก 

(4.1-2) 

     2. ประกาศรับสมัครอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มเติม (4.2-1) 

 

 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

20 % รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรลุ 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

      คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค (4.1-5) ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 0% เม่ือเทียบรอยละของ

อาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 ดังนั้น คะแนนที่ไดเทากับ 0 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี ้ 

     วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 0 
x 100 = 0% 

 5 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 0 
x 5 = 0 คะแนน 

 0 
 

4.1-5 คําสั่งแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

30 % รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรลุ 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

     คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มี

ผลงานวิชาการเทากับ 24% เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําที่มีผลงานทางวิชาการ

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น คะแนนที่ไดเทากับ 6 คะแนน  

      ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ในป พ.ศ. 2560 มีดังนี้ (4.2-2) 
น้ําหนัก ชื่องานวิจัย ผูวิจัย แหลงท่ีเผยแพร 

1 1. Ultrasound 

Surveillance for 

Cholangiocarcinoma in an 

Endemic Area Provided 

Survival Benefit.  

Siripongsakun S 

,Vidhyarkorn S 

,Charuswattanakul S 

,Mekraksakit P 

,Yodkhunnathum N 

,Sungkasubun P 

,Tangruangkiat 

S ,RitlumlertN,Sricharunrat 

T ,Jaroenpatarapesaj 

S1,Soonklang K, Euwarakul 

Ch. 

Journal of 

Gastroenterology and 

Hepatology. 2017 

0.2 2. Ultrasonography 

Detection of Liver Lesion: 

Comparison between 

Radiologists vs 

Sonographer. 

นางสุทธิรักษ ตั้งเรืองเกียรต ิ

นางณภัทร ฤทธิ์ล้ําเลิศ 

24thAnnualMeeting,Thai 

societyof Radiological 

Technology 

 

     โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 1.2 
X 100 = 24 

 5 

 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 24 
X 5 = 6 

 20 
 

4.2-2 ผลงานทีไ่ดรับการ

ตีพิมพป พ.ศ. 2560 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

20 % รอยละ 24 5 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

อัตราการคงอยูของอาจารย 

     อัตราการคงอยูของอาจารยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มี

อัตราการคงอยูของอาจารย ดังนี้ 

การแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

อัตราการคงอยูของอาจารย 

แตละปการศึกษา 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563  

2559 5      

2560  5     

จากตาราง พบวามีจํานวนอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตรคงอยู จํานวน 5 

คน (4.1-5) ตามเกณฑมาตรฐานการบริหารหลักสูตร (1.1-3) และอัตรากําลังอาจารย

ประจําหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชารังสี

เทคนิค 

ความพึงพอใจของอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรเพ่ือหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยประจํา

หลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง ทําใหการหารือการจัดการ

เรียนการสอน การกําหนดผูสอน การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร (4.1-7) การ

ดําเนินงานตามหนาที่ การจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษาดังนี้  

ปการศึกษา 
ผลการประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลการ

เปรียบเทียบ 

2560 ภาคการศึกษา 1 3.40 N/A 

2560 ภาคการศึกษา 2 3.68 ดีขึ้น 

2561 N/A N/A 

 

4.1-5 คําสั่งแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 

1.1-3 เลมหลักสูตร มคอ.2 

 

 

 

 

4.1-7 แบบประเมินความพึง

พอใจและผลประเมินความ

พึงพอใจของอาจารยตอการ

บริหารหลักสตูร 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

หลักสูตรมีกระบวนการในการดาํเนินงาน ดงันี ้

- หลักสูตรจัดทําแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหกับอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานตอบแบบสอบถาม 

- วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

- นําขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหแลวมาพิจารณารวมกันในหลักสูตรเพื่อเสนอแนะ 

หรือหาแนวทางแกไขปรับปรงุตอไป 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ระดับ 3  ระดับ 3  3 คะแนน บรรล ุ
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องคประกอบที ่5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

       
แผนผงัการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

 

      กระบวนการออกแบบหลักสูตรเปนไปตามแผนผังการจัดการหลักสูตร

การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน (5.1-1) และสาระรายวิชาใน

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารังสี (5.1-2) มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เพ่ือ

ออกแบบรายวิชาและหนวยกิตใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพ

รั ง สี เทคนิ ค กํ าหนด (มคอ .1 )  ( 5. 1-3 )  และออกแบบใหบัณฑิ ต มี

คุณสมบัติเฉพาะเปนไปตามปรัชญาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (มคอ.2) 

(1.1-3) โดยไดรับการประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพรังสี

เทคนิค (5.1-4) มีระบบการการประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรชัดเจน 

5.1-1 แผนผังการจัดการหลักสูตร

การเรียนการสอนและการประเมิน

ผูเรียน 

5.1-2 เอกสารรายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชารังสี

เทคนิคครั้งท่ี 1/2558 

5.1-3 มคอ.1 

1.1-3 มคอ.2 

5.1-4 หนังสือรับรอง

สถาบันการศึกษาสาขาวิชารังสี

เทคนิคจากสํานักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.1-5 รายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร  

(Self-Assessment Report)  

รอบ 6 เดือน 

5.1-6 แผนการดําเนินงานหลักสูตร

(action plan) ขอ2 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

(5.1-5) ตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2557 ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มี Action plan การดําเนินงานของหลักสูตร (5.1-

6) เพ่ือวางแผนการจัดการหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

      มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของ

เทคโนโลยีดานรังสีเทคนิคโดยจะจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

ทั้งนี้หลักสูตรเปนหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษารุนแรกในป 2560 จึงยังไมมี

การปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมาย2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การกําหนดผูสอน 

- มีการประชุมเพ่ือกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือกําหนดผูสอนตาม

ความเชี่ยวชาญและสาขาตางๆ คือ รังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร 

(5.2-1) (5.2-2) 

- ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 (5.2-3 ) และ มคอ.4 (5.2-4) 

ใหเปนไปตาม มคอ.2 

5. 2-1 ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร

ป ระชุ มอ า จ า รย ป ระ จํ า

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารังสี

เทคนิคครั้งที่ 1/2560 

5.2-2 ผูประสานงานคณะ

วิทยและคณะสังคมศาสตร 

5.2-3 มคอ.3 

5.2-4 มคอ.4 

การเตรียมพรอมอาจารยผูสอน 

- มีการคํานวณจํานวนอาจารยและแผนการรับอาจารยแตละปใหสอดคลองกับ

จํานวนนักศึกษา (5.1-6) 

- ในชวงแรกมีการจัดใหอาจารยไปสังเกตการณสอนที่มหิดล (5.2-5) เพื่อนํามาใชใน

การสอนที่หลักสูตรมีการจัดใหอาจารยเขาอบรบหลักสูตรทักษะที่เก่ียวกับการสอน 

5.1-6 แผนการดาํเนินงาน

หลักสตูร (action plan) ขอ 3 

5.2-5 หนังสือบันทึกขอความ

ขออนุญาตเขารวม

สังเกตการณสอนคณะเทคนิค

การแพทย ม.มหิดลศาลายา 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)

การจัดการเรียนการสอน 

 
แผนผังการกํากับตดิตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรยีนรูการจดัการเรียนการสอน 

 

- มีแผนการดําเนินการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู

การจัดการเรียนการสอน (5.2-6) โดยทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอน (5.2-7) เมื่อสิ้นสุดเทอมการศกึษา 

- มีการแจงอาจารยผูสอนใหทราบในรายวิชาที่รับผิดชอบถึงผลความพึงพอใจ

ในการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาประเมินมา 

- มีการติดตามอาจารยผูสอนใหสงแผนการศึกษากอนในแตละภาคการศึกษา 

5.2-6 แผนผังการกํากับ

ติดตามและตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรูการ

จัดการเรียนการสอน 

5.2-7 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจดานการ

จัดการเรียนการสอนชั้นป

ที ่1/2560 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี

- มีการประชุมสถาบันผูผลิตนักรังสีเทคนิคท่ัวประเทศ (5.2-8) เพ่ือหาขอตกลง

 

5.2-8 หนังสือขออนุมัติเขา

ร ว ม โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

รวมกันในการสงเด็กฝกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการตางๆเพ่ือใหสถาน

ประกอบการสามารถจัดสรรสถานท่ีและผูดูแลนักศึกษาได 

การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนดานการบริการวิชาการทางสังคมโดยมีการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสรางภาพอัลตราซาวดเพ่ือการเรียน

การสอน (5.2-9) เพ่ือใหผูสอนไดนําความรูดานอัลตราซาวดไปประยุกตใชในงาน

ทางการแพทยได และโครงการเชิงปฏิบัติการโปรแกรมParticle and Heavy ion 

Transport code System (5.2-10) สามารถนําไปประยุกตใชในงานดานรังสีรักษา

และงานดานฟสิกสได 

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให

เขากับวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใหนักศึกษาจัดทําสื่อการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมภายหลังการจัดโครงการโครงการรังสีรักษวัฒนธรรมไทย“กิจกรรม

เที่ยวเกาะเกร็ด”(5.2-11) 

สถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขา

รังสีเทคนิคครั้งท่ี 16 

5.2-9 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ

สรางภาพอัลตราซาวดเพ่ือ

การเรียนการสอน 

5.2-10 หนังสือขออนุมัติ

โครงการเชิงปฏิบัติการ

โปรแกรม Particle and 

Heavy ion Transport 

code System. 

5.2-11 หนังสือขออนุมัติ

โครงการรังสีรักษ

วัฒนธรรมไทย“กิจกรรม

เที่ยวเกาะเกร็ด” 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมาย2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที ่5.3 การประเมินผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

- กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑการประเมินตาม มคอ.3 (5.2-3) ให

สอดคลองตามรายวิชาใน มคอ.2 (Curriculum Mapping) 

- มีการประเมินผูเรียนใหเปนไปตาม มคอ.3 โดยมีการจัดการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ ์(5.3-1) ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางนอยรอยละ

5.2-3 มคอ.3 

5.3-1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

5.3-2 สรุปรายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
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ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา (5.3-2) 

- มีการสรุปผลการเรียนนักศึกษาแตละชั้นปและการประชุมอาจารยใน

การประเมินผลการเรียนกอนสรุปเกรดของนักศึกษาแตละภาคการศึกษา 

(5.3-3) 

รังสีเทคนิค ครั้งที ่3/2561 วาระ

ที ่3.3 

5.3-3 ใบสรุปผลรายวิชาที่เปด

สอนในปการศึกษา 2560 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

- มีการประเมินการสอนโดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอน (5.3-3) เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทําการ

ปรับปรุงการสอนในเทอมถัดไป 

- มีการกําหนดใหอาจารยผูสอนทํา มคอ.5 (5.3-4) และสงตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

- มีแผนการประชุมใหอาจารยรวมทํา มคอ.7 (5.3-5) เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน (5.3-2 วาระที ่3.4) 

 

5.2-7 สรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจดานการจัดการเรียนการ

สอนชั้นปท่ี 1 ป 2560 

5.3-4 มคอ.5 

5.3-5 มคอ.7 

การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

     หลักสูตรรังสีเทคนิคเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจึงไมมีเกณฑในการ

ประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมาย2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.3 การประเมินผูเรียน ระดับ 3 ระดับ 3 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 5 
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ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

(1) อาจารยประจํา

หลักสตูรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตามและ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสตูร 

1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังสิ้น 5 คน 

(5.4-1) 

1.2 ในการจัดประชุม 4 ครั้ง (5.4-2) ดังนี ้

- ครั้งที่ 3/2560 วันท่ี 29 สิงหาคมพ.ศ.2560

ณ หองประชุมช้ัน 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

- ครั้งที่  1/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.

2561 สถานท่ีหองพักอาจารย 915 อาคาร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

- ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ.

2561 สถานท่ีหองพักอาจารย 915 อาคาร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

-ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.

2561 สถานท่ีหองพักอาจารย 915 อาคาร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

     ทุกครั้งท่ีมีการประชุมจะมีอาจารยประจํา

หลักสูตรเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ80 

   5 .4 -1คํ าสั่ ง แต งตั้ ง ร าย ช่ือ

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

5.4-2 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสตูรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รังสีเทคนิคครั้งท่ี 

- ครั้งท่ี 3/2560 

- ครั้งท่ี 1/2561 

- ครั้งท่ี 2/2561 

- ครั้งท่ี 3/2561 

(2) มีรายละเอียดของ

หลักสตูรตามแบบมคอ.

2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดม ศึกษาแหงชาติ

หรือมาตรฐานคณุวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

[√] กรณมี ีมคอ.1 (5.1-3) 

[√] มคอ.2 (1.1-3) สอดคลองกับ มคอ.1 

   [  ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ มคอ.1 

   [  ] กรณีไมมี มคอ.1 

   [  ] มคอ.2 สอดคลองกับประกาศTQF 

   [  ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับประกาศTQF 

 

   กรณีม ีมคอ.1 

5.1-3 มคอ.1, 

1.1-3 มคอ.2 

 

(3) มีรายละเอียดของ

รายวิชาและ

รายละเอียดของ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)(5.2-3) 

1. รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรยีนที่ 1 ป

การศึกษา 2560 มีจํานวน 10 รายวชิาและ

ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ม ี11 

รายวิชา 

2. รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที ่1 

ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 10รายวิชาและ

ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา2560 มีจํานวน 11 

รายวิชา 

 

   5.2-3 มคอ.3 
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

(มคอ.4 ถามี) 

ไมม ี

(4) จัดทํารายงานผล

การดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผล

การดําเนินการของ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวชิา 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

(มคอ.5) (5.3-4) 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.6 ถามี) 

ไมม ี

   5.3-4 มคอ.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) จัดทํารายงานผล

การดําเนินการของ

หลักสตูรตามแบบมคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลัง

ปการศึกษา 

[√] มี มคอ.7 (5.3-5) 

  หลักสูตรรังสเีทคนิคปดภาคเรียนในวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2561 และไดจัดทํา มคอ.7 ในวันที่ 

13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งอยูในระยะเวลาที่

กําหนด 

 [  ] ไมม ีมคอ.7 

   5.3-5 มคอ.7 

 

 

(6) มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูท่ีกําหนด

ในมคอ.3 และ มคอ.4 

(ถาม)ี อยางนอยรอย

ละ25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

อธิบายผลการดําเนินงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู (5.3-1) 

 

   5.3-1 การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

 

(7 ) มีการพัฒนา/

ปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอนกลยุทธ

การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู

[  ] มีผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว 

[√] ไมมผีลการประเมินการดาํเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

[  ] มีโครงการกิจกรรมหรือรายวชิาที่
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่

แลว 

ดําเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีน

การสอนจากผลการประเมินในปทีแ่ลว 

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี 

ทุกคนไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

[√] มีอาจารยใหม 

- มีอาจารยใหมทั้งสิ้น 7 คน 

- ไดรับการปฐมนิเทศ 7 คนหรือไดรับ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 7 คน 

(5.4-3) (5.4-4) 

[  ]ไมมีอาจารยใหม 

*หมายเหตุ อาจารยใหม หมายถึง อาจารย

ประจําหลักสตูรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูใน

หลักสตูรใหมแมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจาก

หลักสตูรก็ถือวาเปนอาจารยใหม 

     

   5.4-3 หนังสือเชิญอาจารย

ประจําคณะแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุขฯเขารวม

โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“กาวแหงศักยภาพกาวแรก

อาจารยใหม”และ“โครงการ

ปฐมนิเทศอาจารยใหม” 

5.4-4 หนังสือขออนุมัติเขารวม

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

อาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษาและขออนุมัตเิบิก

คาลงทะเบียนอบรม 

(9) อาจารยประจําทุก

คนไดรบัการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 8 คน 

1. อาจารยปรเมษฐ วงษา 

1.1 เขารวมประชุมใหญทางวิชาการ

ประจําปครั้งท่ี 55/2561 ของรังสีวิทยา

สมาคมแหงประเทศไทย 

1.2 โครงการสัมมนาสถาบันผูผลติบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนคิครั้งที ่16 

1.3 เขารวมประชุมระดบัชาต ิ“National 

training course in Nuclear Neurology: 

SPM course” 

1.4 AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis รุนที ่2 

1.5 Outcome-Based Education (OBE) 

สําหรับผูสอนรุนที่ 1 

1.6 เขารวมงาน World Radiography 

Day 

 

 

   5.4-5 บันทึกรายงานการเขา

รับการประชุม/ฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงานของ

อาจารยหลักสตูรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารงัสเีทคนิค 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

2. อาจารยสุทธิรักษ ตั้งเรืองเกียรต ิ

2.1 อบรมโครงการ Train the 

Trainer 

2.2 เขารวมกิจกรรมอบรมและผลิต

วิทยากรตัวคณูในการปลูกฝงวิธีคดิแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวมจติพอเพียงความอายและไมทนตอ

การทุจริตสําหรับอาจารยใน

ระดับอุดมศึกษารุนที ่2 

2.3 AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis รุนที ่2 

2.4 Outcome-Based Education (OBE) 

สําหรับผูสอนรุนที่ 1 

 

3. อาจารยณภัทร ฤทธิ์ล้ําเลิศ 

3.1 อบรมโครงการ Train the Trainer 

3.2 โครงการสัมมนาสถาบันผูผลติบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนคิครั้งที ่16 

3.3 Outcome-Based Education (OBE) 

สําหรับผูสอนรุนที ่1 

3.4 เขารวมงาน World Radiography 

Day 

 

4. อาจารยมนตชัย พลไกร 

4.1 ขออนุมัติเขารวมประชุมวิชาการ

ประจําป 2561 ของสมาคมรังสเีทคนิคแหง

ประเทศไทย 

 

5. อาจารยกิตติพล เดชะวรกุล 

5.1 Essential Skill of Clinical 

Teachers รุนที ่4 

5.2 โครงการสัมมนาสถาบันผูผลติบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนคิครั้งที ่16 

5.3 เทคนิคการสอนในศตวรรษที ่21 
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

เพ่ือพัฒนาผูนําทางการสอน (Teaching 

Leadership 2018) 

5.4 Outcome-Based Education (OBE) 

สําหรับผูสอนรุนที ่1 

 

6. อาจารยแสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ 

6.1 Essential Skill of Clinical 

Teachers รุนที ่4 

6.2 เขารวมประชุมวิชาการประจาํป 

2561 ครั้งที ่29 ของสมาคมรังสีรกัษาและ

มะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 

6.3 เขารวมการฝกอบรม Security in 

the Transport of Radioactive 

Material for Operators (RAM-200) 

6.4 เขารวมประชุมวิชาการทบวง

การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

(International Atomic Energy 

Agency - IAEA) 

6.5 โครงการสัมมนาสถาบันผูผลติบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนคิครั้งที ่16 

6.6 Outcome-Based Education 

(OBE) สําหรับผูสอนรุนที ่1 

 

7. อาจารยอัจฉรา พรหมดวง 

7.1 เขารวมประชุมวิชาการ The 74th 

Annual Meeting of the Japanese 

Society of Radiological Technology 

(JSRT) 2018 และนําเสนอผลงานวิจัยใน

รูปแบบ Oral Presentation ณ ประเทศ

ญี่ปุน 

7.2 โครงการสัมมนาสถาบันผูผลติบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนคิครั้งที ่16 

7.3 AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis รุนที ่2 
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

7.4 Outcome-Based Education 

(OBE) สําหรับผูสอนรุนที ่1 

 

8 .อาจารยนิพนธ สายโย 

8.1 AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis รุนที ่2 

8.2 Outcome-Based Education (OBE) 

สําหรับผูสอนรุนที ่1 

- ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 8 คน 

- คิดเปนรอยละ100 

(10) จํานวนบุคลากร

สนับสนุนการเรยีนการ

สอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/

หรือวิชาชีพไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

[√] มีบุคลากรสายสนับสนุน 

- มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

1.ช่ือ-สกุล นายอธิพงษ ราชเนตร 

ไดรับการพัฒนาฯการประชุมเรื่อง 

1.1 AUN-QA Implementation and 

Gap Analysis รุนที ่2 

-ไดรับการพัฒนาฯ1คน 

-คิดเปนรอยละ100 

[  ] ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 

   5.4-6 รายการขอมูลพัฒนา

บุคลากรเขารวมการประชุม/

ฝกอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน

ของอาจารยหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิตสาขารังสเีทคนิค

ปงบประมาณ2561 

(11) ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5.1 จากคะแนนเต็ม

5.0 

[  ]มีนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิตใหม 

- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม......

คน 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม......คน 

- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม...... 

- ระดับความพึงพอใจ...... 

[√] ไมมีนักศึกษาปสดุทาย/บณัฑติใหม 

หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมท่ียงัไมมีบณัฑิต

ไมตองประเมินประเด็นนี้แตหากเปน

หลักสตูรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้

ดวย 

    

(12) ระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑติใหมเฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.51 จาก

[  ] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอ

บัณฑิตใหมเปนไปตามเกณฑ(เฉลีย่ไมนอยกวา

3.51 

- ไดคะแนนเทากับ...... 
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ดัชนีตัวบงชี้(KPI) 

ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 

ตามเกณฑ 

ไม 

เลือก 
 

คะแนนเตม็5.00 

 

[  ] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอ

บัณฑิตใหมไมเปนไปตามเกณฑไดคะแนน...... 

ยังไมมีบณัฑิต 

(13) ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารยเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 

   5.2-7 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจดานการจัดการ

เรี ยนการสอนชั้ นปที่  1  ป 

2560 

 

(14) ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาตอ

ทรัพยากรสนับสนุน

การเรยีนการสอนเฉลีย่

ไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนเทอม

1/2560 ได 4.06 จากคะแนนเต็ม 5และเทอม 

2/2560 ได 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 

   5.4-7 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีน

การสอน 

(15) รอยละ 90 ของ

ผู เ รียนมีผลการสอบ

ผานเพ่ือรับใบประกอบ

วิ ช า ชี พ เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ

การศึกษา 

    ยังไมมีบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 

(16) รอยละ 95 ของ

ผูเรียนสําเร็จการศึกษา

ตามรอบระยะเวลาใน

วงรอบของหลักสูตร 

    ยังไมมีบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 

(17) อัตราการไดงาน

ทําของบัณฑิต/ศึกษา

ตอใน 6 เดือนหลัง

สําเร็จการศึกษาเทากับ

รอยละ 100 

    ยังไมมีบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 

(18) รอยละ 90 ของ

ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ปร ะกั บวิ ช า ชีพรั ง สี

เทคนิค 

    ยังไมมีบณัฑิตท่ีจบการศึกษา 
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 วิธีคํานวณ   

(1) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดําเนินการไดจริง 
= 11 

(2) 

จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดําเนินการในปการศึกษา 2560 
= 11 

(3) 

รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ

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

หมายเหตุ: โดยดจูากจํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับ 3 ระดับ 5 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ระบบการ

ดําเนินงาน

ของ

ภาควิชา/

คณะ/

สถาบนัโดย

มีสวนรวม

ของอาจารย

ประจํา

หลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่ง

สนับสนนุ

การเรียนรู 

 

 
ผังระบบและกลไกดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

     

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีระบบการ

ดําเนินงาน ในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และกําหนดกระบวนการ

ดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีความ

พรอมในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา ดังนี้ 

- อาจารยประจําหลักสูตร มีการประชุมรวมกันเพื่อเตรียมความ

พรอมจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลักสูตรตองการเพื่อให

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน (6.1-1, 6.1-2, 6.1-3, 6.1-5) 

- หลักสูตรมีแผนในการเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน 

หองปฏิบัติการ หองสมุดและสภาพแวดลอมดานการเรียนรู) ที่

เหมาะสมและเพียงพอ (6.1-4) 

- มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

6.1-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทําราง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขารังสีเทคนิค) ครั้งที่ 

2/2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 

6.1-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทําราง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 

3/2559 วันที่ 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 

6.1-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 

2/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

6.1-4 บันทึกขอความงาน

แผนและงบประมาณที่ 

101.59/010212 วันที่ 7 

ตุลาคม 2559 เรื่องขออนุมัติ

การจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 และประกาศใช 

(ตารางงบลงทุนครภุณัฑ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค) 

6.1-5 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 

1/2560 วันที่ 1 กุมภาพนัธ 

พ.ศ. 2560 

จํ า น ว น สิ่ ง

ส นั บ ส นุ น

การเรียนรูที่

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การจัดการ

เ รี ย น ก า ร

สอน 

     ในปการศึกษา 2560 มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุและ

ครุภัณฑทางการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนการสอน ของหลักสูตรฯ 

(6.1-6) สวนของวิชาบรรยายที่มีการจัดซื้อหนังสือ ตํารา ทั้งภาษาไทย

และตางประเทศ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลและอางอิงในการเตรียมสื่อการ

สอน นอกจากนี้ในสวนของวิชาปฏิบัติการ มีการจัดซื้อเครื่องมือ และ

อุปกรณ ที่ใชในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตามรายละเอียดครุภัณฑ

ของหลักสูตรฯ  

     อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดหา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับใช

ในการการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังตอไปนี้  (6.1-7, 6.1-8) 

    1. อาคารเรยีน ประกอบดวย โรงเรยีนนักอัลตราซาวดทางการแพทย 

ประกอบดวย หองบรรยาย หองพักนักศึกษา หองปฏิบัติการเอกเรย ณ 

อาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ และแผนกรังสีวินิจฉัย

และรังสีรวมรักษา แผนกรังสีรักษา ณ ศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาลัย

จุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

    2. เครื่องมือ และอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน ประกอบดวย 

เครื่องมือและอุปกรณการสอนทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวช

ศาสตรนิวเคลียร โดยมีเครื่องมือทางรังสีที่ครบทั้งสามสาขาวิชา เชน 

เครื่องเอกซเรย เตียงและระบบจําลองการรักษาผูปวย เครื่องอัลตรา

ซาวด ระบบคอมพิวเตอรเครือขายแสดงภาพทางการแพทย อุปกรณใน

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณวัดรังสี เพื่อใหนักศึกษาไดทําการ

ฝกปฏิบัติจากอุปกรณเครื่องมือจริงเพื่อใหเกิดทักษะ ความเขาใจ และ

ความชํานาญในการใชงานเคร่ืองมือทางรังสี 

    3 .  แหล ง สื บ ค น ค ว าม รู  ป ระ กอบ ด ว ย  แหล ง สื บค น ขอ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก หอสมุดกลาง สํานักหอสมุด หองสมุดสตางค 

มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร และหองสมุด ชั้น 5 และหองสมุดชั้น 9 

อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาลัยจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

 

     ในภาคการศึกษาที ่1/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560 ไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูใหมีความเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 

6.1-6 บันทึกขอความที่ 

109.59/010092 ลงวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 เรื่องขอ

อนุมัติจัดซื้อหนังสือ    

(นอกแผนงบประมาณ) 

6.1-7 บันทึกขอความที่ 002 

(พส)200.60/0173 ลงวันที่ 

20 ตุลาคม 2560 เรื่องขอสง

รายการทะเบียนครุภณัฑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะ

แพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

6.1-8 รายการทะเบียน

ครุภัณฑอุปกรณและ

เครื่องมือเฉพาะทางดานรังสี 

และ หนังสือ ตาํรา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

กระบวนการ

ปรับปรุง 

ตามผลการ

ประเมิน 

ความพึง

พอใจของ

นักศึกษา

และอาจารย 

ต อ สิ่ ง

ส นั บ ส นุ น

การ 

เรียนรู 

     ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2560 ภาค

การศึกษาที่ 2  

     1. ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคะแนนเทากับ 4.11 (ดีมาก) (6.1-9, 6.1-10, 6.1-

11)  

     2. ผลการประเมินของอาจารยที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ มีคะแนนเทากับ 1.78 (นอย) (6.1-12) เนื่องจาก

หองเรียนและหองสมุดอาจไมเพียงพอ เมื่อนักศึกษาตองมาเรียนในสวน

ของวิชาชีพรังสีเทคนิค ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬา

ภรณ ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรจึงไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง

และวางแผนเพื่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2561 

ตอไป  

     3. ผลการประเมินความพึงพอใจของหองสมุดกลางสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา จากการใชพื้นที่หองเรียนรวมกับหนวยงาน

อ่ืน และหองสมุดอาจไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่ตองมาเรียน ณ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เนื่องจากมีรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ดังนั้นอาจารยประจําหลักสูตรจึงไดทําการ

ประชุมรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมจัดหาหองเรียนและหองสมุด 

เพ่ือใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน (6.1-13, 6.1-14) 

 

6.1-9 แบบประเมนิและผล

การประเมินความพงึพอใจตอ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค ภาคการศึกษาที่ 

2/2560   

6.1-10 แบบประเมินและ   

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของหองสมุดกลาง

สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํป 

2560 

6.1-11 แบบประเมินและผล

การประเมินความพงึพอใจ

ของหองสมุดสตางค มงคลสุข 

มหาวิทยาลัย มหิดล 

ประจําป 2560  

6.1-12 แบบประเมินและผล

การประเมินความพงึพอใจตอ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

อาจารยหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี

เทคนิค ภาคการศึกษาที่

2/2560 

6.1-13 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ครั้งที่

1/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2561 

- 6.1-14 รายงานการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตรและ
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ครั้งที ่

3/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ 3  ระดับ 3  3 คะแนน บรรล ุ
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบท่ี 6 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ขาดแคลน  

2. ผูสําเร็จการศึกษาตองมกีารสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบโรคศลิปะ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. วางแนวทางในการประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ใหครบตามตัวชี้วัดที่ทางหลักสูตรและกรรมการ

วิชาชีพกําหนด 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือใหไดกลุมนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่ตองการ 

2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สอดคลองและสงเสริมคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิ 6 ดาน 

3. มีระบบบริหารงานที่สนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการ 

4. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหความชวยเหลือใหคาํแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ในระหวางเรียน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ประเมินปญหา แนวทางในการรับนักศึกษาในแตละรอบ เพ่ือนํามาวิเคราะห และเปนแนวทางใน

การรับสมัครในรอบ หรือปถัดไป 

2. สงเสริมโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ในชวงที่นักศึกษาเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา โดยกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และอยูในชวงท่ีสามารถแกไขปญหาไดทัน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. คณาจารยประจําหลักสูตร เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานทาง

คลินิกครบทั้งสามสาขาวิชาและครบทุกเครื่องมือ 

2. คณาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิ และคุณสมบัติถูกตองตามที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด มีใบ

ประกอบโรคศลิปะรังสีเทคนิค 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทซึ่งจะตองมีการจัดสงบุคลากรศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกตามความจําเปน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. อาจารยรุนใหมยังไมมีประสบการณ และความชํานาญเก่ียวกับการเรียนการสอน เทคนิคการ

ถายทอดความรู ซึ่งจะตองจัดโครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัย หรือ

จัดสงบุคลากรไปอบรมในหัวขอที่เก่ียวของกับหนวยงานภายนอก 
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3. อาจารยสวนใหญมีแผนลาศึกษาตอ จะตองทําการวางแผนในการจัดสงบุคลากรไปศึกษาตออยาง

เปนระบบ รวมถึงการรับสมัครตําแหนงอาจารยใหมเพ่ือทดแทนตําแหนงดังกลาว 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยมีเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน ครุภัณฑ

หลักสูตร และหนังสือ ตํารา ที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  

2. มีความรวมมือกับสถาบันชั้นนําของประเทศ คือหลักสูตรรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพรวมกัน 

3. มีการออกแบบจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบโมดูล เนนการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริง และ

มีความสามารถในการถายทอดความรู 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. สงเสริมกิจกรรมภายในหลักสูตรใหเนนการเรียนรูตลอดชีวิต และการถายทอดความรูใหกับผูอ่ืน 

2. สงเสริมโครงการคลินิกวิจัยรังสีเทคนิคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพสําหรับนักศึกษา

รวมไปถึงคณาจารยดวย 

3. เปดชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ Social media เพ่ือใหนักศึกษาสงปญหาเรื่องรองเรียน

มายังหลักสูตรได 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. โรงพยาบาลจุฬาภรณเปนแหลงฝกงานหลัก สําหรับนักศึกษาภายในหลักสูตร ครบทั้ง 3 สาขาวิชา 

ไดแก สาขารังสีวินิจฉัย สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร และสาขารังสีรักษา รวมไปถึงศูนยไซโคลตรอน

และเพทสแกนแหงชาติ 

2. โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปนแหลงฝกงานท่ีมีเครื่องมือทางรังสีครบทุกเครื่องมือ มีความทันสมัย และ

เปนเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. อาคารและสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และหองปฏิบัติการยังไมเสร็จสมบูรณ 

2. สถานที่สวนกลาง เชนหองสมุด หองพักนักศึกษา สถานที่ออกกําลังกาย ยังไมเสร็จสมบูรณ 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 

 จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขารังสีเทคนิคเมื่อประเมินโดยใชเกณฑ

มาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

 หลักสูตรได

มาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละ

ของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 

........... 

X 100 = ........% 

 

N/A 

 

 

N/A 
........... 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงาน

ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

รอยละ 

 

........... 

X 100 = ........% 

 

N/A 

 

N/A 

 ........... 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงาน

ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

รอยละ 

 

........... 

X 100 = ........% N/A 

 

N/A 

........... 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 

4 
คะแนน 4 บรรลุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  3 .2 การสง เสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

ระดับ 

4 
คะแนน 4 บรรลุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  3 .3 ผลลัพธที่ เ กิดกับ

นักศึกษา 

ระดับ 

3 
คะแนน 3 บรรลุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
เฉลี่ยรวม   

3.67 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

ระดับ 

3 
3 คะแนน บรรลุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย   

- รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

รอยละ 

10 

0 X 

100 = 0 % ไมบรรลุ 0 คะแนน 
5  

- รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

รอยละ 

10 
0 

X 100 = 0 % ไมบรรลุ 0 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 

20 
24 

X 5 = 6 บรรล ุ 5 คะแนน 
20 

- จํานวนบทความของ

อาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตออาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ อัตราสวนจํานวนบทความที่

ไดรับการอางอิงตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร เทากับ  

N/A N/A 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย 
เฉลี่ยรวม  

2.56 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

ระดับ 

3 

 ระดับ 

3 

บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ80 

 

 

11 ขอ X 100 = 100% บรรล ุ 5 คะแนน 

11 ขอ 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
เฉลี่ยรวม   

3.50 คะแนน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

บรรล ุ  3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
เฉลี่ยรวม   

3 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 
คะแนน

ผาน 

จํานว

นตวั

บงชี ้

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

ผานการประเมิน 

 

 ไดมาตรฐาน 

 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ

ที่ 
2-

6 

- - - - - N/A 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 2.56 - - 2.56 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 3 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

1 - 3 - 3 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

รวม 11 7 4 - 3.24 ระดับคุณภาพด ี  

ผลการประเมิน 3.1 3.5  3.24 ระดับคุณภาพด ี  

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6  

0.00-2.00 ระดับคณุภาพนอย  

2.01-3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง  

3.01-4.00 ระดับคณุภาพดี  

4.01-5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


