รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์

20-21 กรกฎาคม 2558

-

~ ~;U~)

.............\ .......................................... ...........

(~~JCJP116Wl'H'ill~~ (i)~ ."ll~h.n
l~D"ll~~P1)
,
~

I

~-\r'1 t'I., {
~(\l -POl
.... .... .......:;,....... \...... ... ...) ..... ..... ... ............. .. .
(enill~~ m .ru\irnru'<iJtJ
~ru~~fi)
... ..,
,

1

สารบัญ
หน้า
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
3. บทนํา
4. วิธกี ารประเมิน
5. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตาราง ป. 1)
6. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้ อเสนอแนะ
7. ภาคผนวก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

1
3
4
6
7
10
14

2

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปี การศึกษา
2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( 3.47 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (1 4 ตัวบ่งชี้) โดยมีจาํ นวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจาํ นวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6)
และมีจาํ นวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควร
พัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1.ส่งเสริมการทําตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
2.ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ และวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.จัดระบบการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็ นรูปธรรม
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ

คะแนนการ
ประเมินเฉลีย่

0.01 – 2.00 น้ อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

ผ่าน
4.40
2.33
3.44
3.75
4
3.47
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ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ
(1 ตัวบ่งชี้)
(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(14 ตัวบ่งชี้)
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บทนํา
ข้อมูลพื้ นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดชื่อย่อ วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physical Therapy.
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Department of Physical therapy, Faculty of Health science, Srinakharinwirot University
รหัสหลักสูตร
25500091108421
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิต
กายภาพบําบัดที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ นนักกายภาพบําบัดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบ สามารถติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดี
2. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้ านกายภาพบําบัด มีความสามารถในการเรียนรู้วิชาการ
ให้ แตกฉาน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ให้ ทนั เหตุการณ์และสามารถนําความรู้มา
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. สามารถประกอบวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภากายภาพบําบัด
4. มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัย ค้ นคว้ า พัฒนาวิชาการความรู้ใหม่ๆทางด้ าน
กายภาพบําบัดเพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
5. สามารถเป็ นผู้นาํ ผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้ านสุขภาพกับประชาชนได้ อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรมจริยธรรม
2. มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
3. มีภาวะผู้นาํ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงานได้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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รายชื่ออาจารย์ประจํ าหลักสูตร
มคอ.2 (2555)
นางนิตยา วิริยะธารากิจ
นางผกาภรณ์ พู่เจริญ
นางรัตติยา จินเดหวา
นายสุวัฒน์ จิตรดํารง
นางสาวพิมพ์พร กล้ วยอ่อน

ปัจจุบนั
นางสาววันวิสาข์ พานิชาภรณ์
นางสาวอรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
นางผกาภรณ์ พู่เจริญ
นางประภาวดี ภิรมย์พล
นางสาวณัฐกาญจน์ รุณรงค์

หมายเหตุ
ปรับปี การศึกษา 2557
ปรับปี การศึกษา 2557
ปรับปี การศึกษา 2557
ปรับปี การศึกษา 2557
ปรับปี การศึกษา 2557

คุณวุฒิอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ

ชือ่ -นามสกุล

1
2
3
4
5

*นางสาววันวิสาข์พานิชาภรณ์
*นางสาวอรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
*นางผกาภรณ์ พู่เจริญ
นางประภาวดี ภิรมย์พล
นางสาวณัฐกาญจน์ รุณรงค์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หมายเหตุ * อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

จํ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ปี การศึกษา 2557
(ข้ อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558)
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด

ชั้นปี ที่ 1
57

ชั้นปี ที่ 2
54

ชั้นปี ที่ 3
52
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ชั้นปี ที่ 4
68

ชั้นปี ที่ 5
2

รวม
233
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆกําหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์และได้ มาตรฐานที่กาํ หนดไว้
2. ให้ หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้งั ไว้
3. ให้ หลักสูตรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้ อมูลเพิ่มเติมโดย
• สังเกตจากสภาพจริงด้ วยการเยี่ยมชม
• สัมภาษณ์และจดบันทึก
• อาจารย์ประจําหลักสูตร
• อาจารย์ผ้ ูสอน
• บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ในหลักสูตร
• นิสติ /ศิษย์เก่า
• ผู้ใช้ บัณฑิต
• ศึกษาจากเอกสาร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี )
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
หลักสูตร
ไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจํา คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
หลักสูตร
วิชาการไม่ต่าํ กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน อย่างน้ อย 2 คน

ผลการ
ดําเนินงาน

ผ่าน
ผ่าน

3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ต้ องไม่เกิน 5 ปี (จะต้ องปรับปรุงให้ เสร็จและอนุมตั /ิ ให้ ความ
ผ่าน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้ หลักสูตรใช้ งานใน
ปี ที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ ในปี ที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ ในปี ที่ 8
ผ่าน
4. การดําเนินงานให้ เป็ นไปตาม ตัวบ่งชี้ TQF ข้ อ 1-5 ต้ องดําเนินการ ทุกตัว
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1กําหนดไว้ เป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็ น ศูนย์)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

องค์ประกอบที่2บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
187
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบ 89.04×5
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนิสติ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
3
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที4่ .2.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
0
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ประเด็นที4่ .2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
1
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จํ านวน13ตัวบ่งชี้ )

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ์
4.4
43
4.35
100

4.45

4.45

2.33
2
2
3
3.44
3

2.33
2
2
3
3.44
3

5

3.33
60.00

3.33
5

0

0

0

5

20.00

5

4
3.75
4
3

4
3.75
4
3

3

3

5

5

4

4

4

4

45.13
13
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน
ที่

จํ านวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแน
น
เฉลีย่

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่าน
2

-

-

4.35,
4.45
(2.1,2.2)

4.4

ดีมาก

3

3

2, 2, 3

-

-

2.33

ปานกลาง

3, 3.33, 4

-

-

3.44

ดี

4

3, 3, 5

-

3.75

(5.1)

(5.2,5.3,5.
4)

ดี

-

4

-

4

ดี

4
5
6

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2

(3.1,3.2,3.
3)

3
4
1

(4.1,4.2,4.
3)

(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7

4

2

………

3.05

3.75

4.4

3.47
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ ดาํ เนินการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจํารอบปี การศึกษา
2557ในวันที่ 20-21เดือนกรกฎาคม 2558ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของ
หลักสูตรผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.47ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีโดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
จํานวน 1องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) มีจาํ นวน 3 องค์ประกอบอยู่
ในระดับดี ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6 (อาจารย์ประจําหลักสูตร, หลักสูตร การเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) และมีจาํ นวน 1องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่
องค์ประกอบที่ 3(นิสติ )
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมและข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม
1. ส่งเสริมการทําตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ และวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3. จัดระบบการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็ นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดแข็ง
ไม่มี

แนวทางเสริม
ไม่มี

จุดอ่อน
ไม่มี

จุดทีค่ วรพัฒนา
ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดแข็ง
ไม่มี

แนวทางเสริม
ไม่มี

จุดอ่อน
ไม่มี

จุดทีค่ วรพัฒนา
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดแข็ง
1. มีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
1. การจัดการข้ อร้ องเรียน และการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ แก่นิสติ ยังมีระบบไม่
ชัดเจน

แนวทางเสริม
1. จัดการประเมินอาจารย์ท่ปี รึกษาโดยนิสติ และ
ประเมินการทํางานระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษา
ด้ วยกันในรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าข้ อมูลที่เป็ น
ตัวเลขเชิงปริมาณ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. แนวทางในการรับนิสติ เพื่อให้ ได้ จาํ นวนและ
คุณภาพของนิสติ แรกเข้ าให้ มากขึ้น โดยอาจจะ
พิจารณาเพิ่มช่องทางหรือกระบวนการรับนิสติ
ในรูปแบบใหม่ๆ
2. การประเมินกระบวนการในด้ านการเตรียม
ความพร้ อมและกิจกรรมพัฒนานิสติ ที่เป็ น
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ข้ อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสะท้อนคิด
(Reflection) จากนิสติ และอาจารย์ท่เี ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ ชัดเจนขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้ าน
พบว่า ผลการประเมินแสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตกายภาพบําบัดมีคุณภาพที่ดีมาก ที่น่าสังเกตคือ ทักษะด้ าน
ปัญญา (4.20) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี (4.23) ด้ านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ (4.26) เป็ นกลุ่มทักษะที่มีคะแนนน้ อยกว่าด้ านอื่น ในประเด็นดังกล่าวอาจารย์
ประจําหลักสูตรอาจจะนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
2. เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ “โลกของกายภาพบําบัด” ให้ กบั นิสติ ชั้นปี ที่ 1 เพื่อให้ นิสติ มีความเข้ าใจและ
แรงบันดาลใจต่อการเป็ นนักกายภาพบําบัดที่ดี อาจช่วยให้ อตั ราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็ นการเรียนรู้เรื่องของโลกภายในและพัฒนาทักษะด้ านใน (Soft skill)
ให้ กบั นิสติ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
จุดแข็ง
ไม่มี

จุดอ่อน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ดาํ รงตําแหน่ง
วิชาการ

แนวทางเสริม
ไม่มี

จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรทําตําแหน่ง
วิชาการ โดยจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
การทําผลงานวิชาการ งานวิจัย และการเรียน
การสอน

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. มีระบบการทวนข้ อสอบ และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์แบบเป็ นรูปธรรม
จุดอ่อน
ไม่มี

แนวทางเสริม
1. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ทวนข้ อสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้ อาจารย์ในหลักสูตรนําแนวทางที่ดีไป
ปฏิบัติได้ อย่างสะดวก
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. จัดระบบการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนตั้งแต่ มคอ.5/6 ในรอบปี ที่ผ่าน
มาให้ สะท้ อนการพัฒนาใน มคอ.3/4 ในรอบ
ปี ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้

1.

จุดแข็ง
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่สาํ หรับการ
จัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ และมี
จํานวนมากเพียงพอที่จะสนับสนุนการเรียน
การสอนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จุดอ่อน
1. การจัดการข้ อร้ องเรียน และการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ แก่นิสติ ยังมีระบบไม่
ชัดเจน
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แนวทางเสริม
ไม่มี

จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การพัฒนาระบบทั้ง 2 ระบบไปพร้ อมกันโดย
จัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
ให้ ดีย่งิ ขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ภาคผนวก
1.สรุปการสัมภาษณ์
1.1

ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
• อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประสบการณ์ จะทําหน้ าที่เป็ น อาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้ กบั อาจารย์
ประจําหลักสูตรใหม่ มีระบบในการถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติท่กี ลมกลืนไปกับการ
ทํางานในงานประจําได้ อย่างเหมาะสมและเกิดผลเป็ นรูปธรรม
• อาจารย์ ประจําหลักสูตรมีการติดตามการดําเนินงานของ อาจารย์ท่ปี รึกษา อย่างใกล้ ชิด
และให้ ความสําคัญกับสัดส่วนของอาจารย์ท่ปี รึกษาต่อจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม
สามารถติดตามและแก้ ปัญหาของนักศึกษาได้ อย่างทันท่วงที โดย อาจารย์ 1 ท่านดูแล
นักศึกษา 12-15คน
• อาจารย์ ประจําหลักสูตร มองว่า การพัฒนาตนเองเพื่อการทําผลงานวิจัยนําไปสู่การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ มี อุปสรรคมาจากประสบการณ์ในการทํางาน และเมื่อทํางานไปได้
ระยะ เชื่อว่าระบบและกลไกของคณะจะสามารถพัฒนาอาจารย์ให้ มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ได้
• หลักสูตรให้ ความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานิสติ อย่างมาก มีวัฒนธรรมที่นิสติ รุ่นพี่จะทํา
หน้ าที่ดูแลรุ่นนิสติ รุ่นน้ องทั้งด้ านวิชาการและความเป็ นอยู่ แต่อาจารย์ประจําหลักสูตรก็
ยังมีความกังวลว่า กิจกรรมของนิสติ รุ่นพี่ใช้ เวลามากเกินไปทําให้ นิสติ ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้ อง
ไม่มีเวลาในการจัดการกับการเรียนการสอนของคณะ
• อาจารย์ประจําหลักสูตรยังมีความกังวลกับการรับนิสติ แรกเข้ า ด้ วยกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยทําให้ หลักสูตรไม่สามารถเลือกนิสติ ที่มีใจอยากเรียนในสาขากายภาพบําบัด
ได้ ทําให้ สญ
ู เสียที่น่ังเรียนไปกับนิสติ ที่มีคะแนนดีแต่อาจจะไม่อยากเรียน ส่งผลต่ออัตรา
การคงอยู่ของนิสติ ในปี ที่ 1 อย่างมาก

1.2

ผลการสัมภาษณ์นสิ ิต
• นิ สติ มีความสุข และภูมใิ จ ในการเป็ น นิสติ ของหลักสูตร มีความใกล้ ชิดกับอาจารย์ มี
ความสัมพันธ์ แบบพี่น้อง เกิดความอบอุ่น อาจารย์เป็ นกันเอง และเข้ าถึงได้ ง่าย แต่
อย่างไรก็ตาม นิสติ ก็ยังรู้สกึ เกรงกลัวกับท่าทีของอาจารย์บางท่าน
• คณะและหลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมนิ สิต ตั้งแต่ปี 1ทําให้ ร้ ูสกึ ผูกพันกับคณะ อาจารย์
และรุ่นพี่รุ่นน้ องรู้สกึ ว่าตัวเองเปลี่ยนไป กล้ าแสดงออก กล้ าแสดงความคิดเห็นในที่
สาธารณะ และสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ อย่างมีความสุข
• นิสติ อยากมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ทุกท่าน เช่น Line Group ของอาจารย์กบั
นิสติ ทุกคน อยากให้ มี Home Room ทุกเช้ า
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2. CommonDataSet
ข้อมูลพื้ นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปี การศึกษา 2557
ผลการ
หน่วย
ดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
จํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
78
คน
2
จํานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
43
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จาการประเมินบัณฑิต
4.35
คะแนน
4
ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รบั การประเมิน
55.13
ร้ อยละ
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ลําดับ

รายการ

หมาย
เหตุ

จํานวนบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
65
คน
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
78
คน
ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
89.04
ร้ อยละ
ค่าร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4.45
คะแนน
เทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
9
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
ชิ้น
อนุมตั ติ ามประกาศก.พ.อ. (0.40)
14
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิ้น
15
จํานวนบทความวิจัยที่ตพี ิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
16
จํานวนบทความที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80)
17
จํานวนบทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
18
จํานวนบทความที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
5
6
7
8
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ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน
-

หน่วย

หมาย
เหตุ

19
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิ้น
20
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
นํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21
งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชิ้น
(0.80)
25
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
26
ผลรวมค่านํา้ หนักงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
27
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
28
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มอี ยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานที่ได้ รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
34
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่อี ยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
36
บทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏใน
ชิ้น
ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ได้ รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิ้น
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ลําดับ

รายการ

38
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(0.80)
43
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00)
44
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
45
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
39

46
47
48
49

50
51
52

53
54
55
56

ผลการ
ดําเนินงาน
-

นํา้ หนัก

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

นํา้ หนัก
นํา้ หนัก

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มวี ุฒิปริญญาเอก
3
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
5
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
60.00
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเทียบ
5.00
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
0
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
0
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
0
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
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หน่วย

หมาย
เหตุ

คน
คน
ร้ อยละ
คะแนน

คน
ร้ อยละ
คะแนน

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
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รายการ

57

จํานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้ อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้ อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั วิ ารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่อี ยู่ใน
ฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่อี ยู่
ในฐานข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏ
ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบตั ร (1.00)
จํานวนผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ ว (1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาํ เนินการ
(1.00)
จํานวนผลงานค้ นพบพันธุพ์ ืชพันธุส์ ตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้ รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้ นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)
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59
60
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ผลการ
ดําเนินงาน
-

หน่วย

หมาย
เหตุ

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

1

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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ลําดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน
-

หน่วย

หมาย
เหตุ

จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ชิ้น
ทางวิชาการแต่ไม่ได้ นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
(1.00)
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการ
1.00
นํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้ างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชิ้น
(0.80)
งานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
ผลรวมค่านํา้ หนักงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ผลรวมค่านํา้ หนักผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
4.2.4 จํ านวนบทความของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํ านวนอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ รับการ
ชิ้น
อ้ างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คน
จํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ชิ้น/คน
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัดคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจํ าปี การศึกษา 2557
วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2558
วันที่
20 กรกฎาคม
2558

เวลา
09.00 – 09.15
น.
09.15 – 09.30
น.

วันที่
21 กรกฎาคม
2558

09.30 – 10.00
น.
10.00 – 12.00
น.
12.00 – 13.00
น.
13.00 – 16.00
น.
16.00 – 16.30
น.
เวลา
09.00 – 11.00
น.
10.00 – 12.00
น.
12.00 – 13.00
น.
13.00 – 14.30
น.
14.30 – 15.30

กิจกรรม
กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2557
โดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รายงานประวัติความเป็ นมาและสรุปผลรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2557
โดย ประธานหลักสูตร
คณะกรรมการฯ ประชุมกําหนดวิธกี ารประเมินโดยละเอียด
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูลและเอกสาร
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูลและเอกสาร (ต่อ)
คณะกรรมการประชุมสรุปการดําเนินงานประจําวัน
กิจกรรม
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูลและเอกสาร
คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ นิสติ ของหลักสูตร
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้ อมูลและเอกสาร (ต่อ)
คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
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น.
15.30 – 16.30
น.

คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.30 น.
02649 5447 ต่อ 27320
ผูป้ ระสานงาน 1. อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ โทร.
มือถือ. 08 6008 8866
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