รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2557

วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
( ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 7 – 3 1 ก ร ก ฏ า ค ม 2 5 5 8 )

คานา

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบสี่ (พ.ศ.
2557-2561) ของการประกันคุณภาพระดับคณะ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูต ร และเพิ่มเติมตัว
บ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ การจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้
จั ดทาขึ้น ตามรู ป แบบและคู่มื อ การประกัน คุณภาพการศึ ก ษาที่ส านั กประกั นคุ ณภาพการศึก ษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กาหนด
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะสามารถ
สะท้อนผลการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรภายในวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
เพียงพอสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้เป็นอย่างดี

…………….………………………
(นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์)
รายงานวันที่ 19 ตุลาคม 2558

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพประจาปี 2556
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556
(Improvement Plan)
ภาคผนวก คาสั่งและเอกสารอ้างอิง
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ประจาปีการศึกษา 2557
เอกสารอ้างประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1
เอกสารอ้างประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2
เอกสารอ้างประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3
เอกสารอ้างประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4
เอกสารอ้างประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5

หน้า
1
5
12
13
33
49
57
62

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่ม ค2 คือ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เน้น
ระดับปริญญาตรีในรอบปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
ก าหนดขึ้ น เพื่ อ การประกั น คุณ ภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557-2561) ประกอบด้ ว ยผลการดาเนิน งานระดับ
หลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็นตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จานวน 2 ตัวบ่งชี้
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 ขึ้นภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ของวิทยาลัยฯ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ คือ “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นองค์กร
นักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับประเทศและก้าวสู่ สากล” มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ตามหลักการด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผู้รั บผิดชอบรวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์, 5 เป้าประสงค์, 9 กลยุทธ์, 38 กลวิธี/
มาตรการ, 6 ผลผลิต และ 22 โครงการ มีตัวชี้วัดรวม 63 ตัวชี้วัด ตามภารกิจเร่งด่วน 23 ตัวชี้วัด ภารกิจปกติประจา
10 ตัวชี้วัด และตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 30 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดประจาปี 2558
ภารกิจปกติ
ตาม พรบ.
ประจา
งปม.

ประเด็นยุทธศาสตร์

ภารกิจ
เร่งด่วน

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

23

10

30

63

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)
ในระดับสากล
2. การพั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และนวั ต กรรม ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และช่ว ยพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บน
พื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และ
สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษา
คนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นา
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิทยาลัย

12

2

9

23

6

-

7

13

-

4

7

11

-

4

7

11

2

-

-

2

3

-

-

3

รวม

ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2557
ตำรำงแสดงค่ำคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบคุณภำพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม

ค่ำคะแนนเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน/ระดับ
คุณภำพ

2.85

ผ่าน / อยู่ในระดับปานกลาง

2.696

0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.40
4.00
5.00
4.00
5.00
3.61

2

ผลกำรประเมินตนเองภำพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนำ)
จุดเด่นของกำรดำเนินงำน
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 หลักสูตร
1. ส่งเสริมการดาเนินการของหลักสูตรให้มีผลการ
2. มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตาม
ดาเนินงานอยู่ในระดับดี ทั้งสองหลักสูตร
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ
2. จั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
3. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการอนุรักษ์ สืบสาน
ปริญญาโท เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยสืบทอดจาก
3. เพิ่มแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก
รุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีขององค์กร
4. เพิ่มงานวิจัยทางวิชาชีพ
4. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ดาเนินการ
5. เพิ่มงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันเครือข่าย
ตามระบบที่ สกอ.กาหนด
6. พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ งานวิจัย ในการ
5. มี เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ต่ อ จ านวนอาจารย์
รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านงานวิจัย อย่างมี
ประจาเกินค่าเป้าหมาย
ประสิทธิภาพ
6. มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม /ผลั ก ดั น
7. เพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนให้
งานวิจัย
มากขึ้น และเผยแพร่ไปสู่ชมุ ชนอื่น
7. มีเครื อข่ายการจั ดประชุมวิช าการเพื่อสร้างความ
8. เพิ่ ม การบู ร ณาการทั้ ง ทางด้ า นการเรี ย นการ
ร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัย
สอนและด้ า นการวิ จั ย ให้ ห ลากหลายและ
8. มีผ ลงานบริ การวิช าการที่ห ลากหลาย และสร้ า ง
ครอบคลุมมากขึ้น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
9. บริหารและจัดการระบบการบริการให้เข้มแข็ง
9. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
และชัดเจน
สอน และงานวิจัย
10. มีการร่วมมือและร่วมกันทากิจกรรมในองค์กร ทา
ให้เกิดความสามัคคี
11. มีวิธีการให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะการ
มีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา
12. มี ก ารน าทรั พ ยากรและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มา
ประยุกต์ใช้
13. มีการบริการวิชาการที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
14. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยว
ของกับชุมชนเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ไม่มอี าจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ทาผลงานเพื่อ
2. สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ประจายังไม่เป็นไป
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ขอเพิม่ อัตราอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น
3. ควรหาวิธีการหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพงานบูชา
3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์นาเสนอผลงาน
บรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทยให้
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
4. เพิ่มผลงานตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิช าการระดั บ ชาติ /
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
นานาชาติ
ของงานวิ จั ย โดยอาจบู ร ณาการร่ ว มกั บ
โครงการบริการวิชาการ
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5. มีมาตรการส่ งเสริ มและกระตุ้นให้ อาจารย์ดาเนิน
งานวิจัยให้เสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลา
6. เพิ่มการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม
7. ระบบการเบิกจ่าย กองคลัง การจัดซื้อ จัดจ้าง
8. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับการบริการ
วิช าการสามารถพัฒ นาต่ อยอดเพื่ อ ให้ เ กิดรายได้
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างชัดเจน
9. เพิ่ ม การจั ด การและพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมให้
หลากหลายสามารถต่อยอดให้เป็นรายได้ชัดเจน
10. นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
11. มีจานวนงานวิจัยน้อย ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะได้รับการตีพิมพ์ และ
ผลงานวิจัยยังไม่เป็นที่ยอมรับ
12. ขาดกระบวนการตรวจสอบและประเมินการทางาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
13. ปฏิทินการดาเนินงานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพควรชัดเจนเป็นรูปธรรม
14. การกากับ ติดตาม ยังไม่ดีพอ ทาให้การรายงานผล
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะองค์ ป ระกอบในปี ก ารศึ ก ษา
2557 มีภาระงานอื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทาให้การจัดทาข้อมูลไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
16. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
17. ระบบสารสนเทศยังไม่พร้อมที่จะให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบลงข้อมูลเพื่อจะได้จัดทารายงานให้
สอดคล้องกับระยะเวลาตามกลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

5. นาปัญหาจากชุมชน สังคม มาพัฒนาสู่งานวิจัย
6. เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และพั ส ดุ ม าเป็ น
คณะกรรมการในการท างานและรั บ ผิ ด ชอบ
เรื่องการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
7. หาแหล่งทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาให้
ความรู้และชี้แนะแนวทาง
8. จั ด หารู ป แบบกิ จ กรรมให้ ห ลากหลายและ
ครอบคลุม เช่นร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจใน
การพัฒนาการจักการเพื่อให้เกิดรายได้
9. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา แก่ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
วิทยาลัยฯ
10. จั ด ท าระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยระบุเวลาในการก ากับ
ติดตาม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
11. ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศให้ พ ร้ อ มที่ จ ะให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบลงข้อมูลเพื่อจะ
ได้ จั ด ท ารายงานส่ ง และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
ชื่อหน่วยงำน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ที่ตั้ง
เลขที่ 8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุ มธานี พื้นที่
รับผิดชอบประมาณ 5 ไร่
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 มีสถานะ
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเทียบเท่าคณะ เพื่อให้จัดการศึกษาวิชาชีพด้ านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางการแพทย์ของชาติที่ควรจรรโลงและพัฒ นาให้ คงอยู่คู่กับคนไทยอย่ างมี
ศักดิ์ศรีเพื่อแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย และแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชนชาติไทย อีกทั้งให้ประชาชนใน
ชาติ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประเทศด้วย
เหตุผลดังกล่าวในปีพุทธศักราช 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกัน จัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การแพทย์แผนไทย) ซึ่ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส. 3 ปี) สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ (การแพทย์ แผนไทยประยุ กต์) ซึ่งดาเนิ นการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิ ช าการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ขึ้นในสถานศึกษาของรั ฐเป็นแห่งแรก โดยได้การรับรองคุณวุ ฒิของผู้สาเร็จการศึกษาจากสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542
ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี 4 ปี และต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ และงดรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปวส. สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) จากนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจัดตั้ง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2549 มีสถานะเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเทียบเท่าคณะ เพื่อ จัดการศึกษาวิชาชีพด้านการแพทย์
แผนไทย
ปีการศึกษา 2550 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(พท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปาไทย
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(พท.บ.) เป็ นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิ ชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปาไทย เป็นหลักสูตรวิทยา
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ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ภาพความงามและสปา โดยทั้ ง 2 หลั ก สู ต รได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education : TQF:HEd) เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท ามาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าหรั บ
หลักสูตร/สาขาวิชาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพือ่ ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิ ช า ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุ ดมศึกษากาหนด ดังนั้นวิ ทยาลั ย
การแพทย์ แ ผนไทยจึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2554 ขึ้ น โดยด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
ปรัชญำ (Philosophy)
วิทยาลั ยการแพทย์แผนไทย มุ่งผลิ ตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย และนาไปใช้
ในการป้องกันรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ปณิธำน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นองค์กรนักปฏิบั ติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับประเทศ
และก้าวสู่สากล”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุม ชน และการใช้ประโยชน์เชิ ง
พาณิชย์
3. บริการวิชาการ เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาสู่การแข่งขัน
4. ทานุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จั ดระบบบุ คลากร ตอบสนองสั งคมแห่ ง การเปลี่ ยนแปลงให้ ส นองต่ อสิ ทธิ ประโยชน์บนพื้ น ฐาน
ความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ ให้เอื้ อต่อนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัย
ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
 ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
 มุ่งภักดีต่อองค์กร
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)
อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“องค์กรนั กปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ”
เป้ำหมำย (Goal)
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. นักศึกษาและชุมชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารดังแสดงในแผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารงาน วิทยาลัยฯ มีผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
และให้อยู่ภายใต้การกากับตรวจสอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ฯ วิทยาลัยฯ มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทาการวิจัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิช าชี พ
ให้บริการงานวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ให้
คาปรึกษา มีรองผู้อานวนการฝ่ายบริหารและวางแผนทาหน้าที่วิเคราะห์เพื่อจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในฝ่าย
บริหารและวางแผน ได้แก่ การดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณการ
บริ ห ารงานบุ ค คลการเงิ น บั ญ ชี พั ส ดุ การอนุ มั ติ แ ละเบิ ก จ่ า ย เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ล บั ง คั บ บั ญ ชาการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในฝ่ายบริหารและวางแผน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทาหน้าที่
วิเคราะห์เพื่อจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการและวิจัย เช่น การจัดการเรียนการสอน งานทะเบียน
และวัดผลการศึกษา จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการดาเนินการวิจัย
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษรับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย สุขภาพและความงาม ส่งเสริมการทานุบารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น
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4. รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรประจำคณะ/วิทยำลัย
4.1 รำยชื่อผู้บริหำรวิทยำลัย
นางสาวพรทิพย์
ตันติวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
นายสมิง
จาปาศรี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.ศิรินันท์
ตรีมงคลทิพย์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.ไฉน
น้อยแสง
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.รุ้งสวรรค์
วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
4.2 รำยชื่อกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย
นางสาวพรทิพย์
ตันติวงศ์
นายสมิง
จาปาศรี
ดร.ศิรินันท์
ตรีมงคลทิพย์
ดร.ไฉน
น้อยแสง
ผศ.รุ้งสวรรค์
วรรณสุทธิ์
นางสาวปาริชาติ
แปลงไธสง
ดร.เบญจวรรณ
ศฤงคาร

ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชา
เลขานุการ

4.3 รำยชื่อกรรมกำรประจำวิทยำลัย
นางสาวพรทิพย์
ตันติวงศ์
เภสัชกรสมนึก
สุชัยธนาวานิช
นางสาวสุธีรา
เอี่ยมสุภาษิต
ดร.วสันต์
บุญลิขิต
นายสมิง
จาปาศรี
ดร.ศิรนิ ันท์
ตรีมงคลทิพย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
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ดร.ไฉน
ผศ.รุ้งสวรรค์
นางสาวปาริชาติ
นางสาวภัทรานุช
นางจุฑาภรณ์
ดร.เบญจวรรณ

น้อยแสง
วรรณสุทธิ์
แปลงไธสง
เอกวโรภาส
ขวัญสังข์
ศฤงคาร

5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ลาดับที่

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชา
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
เลขานุการ

รายชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554)

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

การแพทย์แผนไทย

6. จำนวนนักศึกษำ
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา: ระหว่างปีการศึกษา 2553-2557
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2553
2554
2555
2556
2557
2553
51
40
37
37
2554
41
29
27
26
2555
22
17
16
2556
56
48
2557
56
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต: ระหว่างปีการศึกษา 2553-2557
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2553
2554
2555
2556
2557
2553
63
50
48
48
1
2554
48
42
42
42
2555
42
42
39*
2556
52
50
2557
57
7. จำนวนอำจำรย์
ลาดับ
ที่
1

ภาควิชา/
สาขาวิชา
การแพทย์
แผนไทย
รวม

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

ปริญญาเอก

อ ผศ. รศ. ศ.

อ

ผศ. รศ. ศ.

อ

ผศ. รศ. ศ.

อ

ผศ. รศ. ศ.

-

-

-

-

20

-

-

- 5.5

-

-

- 25.5

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

- 5.5

-

-

- 25.5

-

-
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8. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน
ลาดับที่
1

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จาแนกตามคุณวุฒิ

ภาควิชา/สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย
รวม

มศ.3

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1

1

17.5

-

ปริญญา
เอก
-

1

1

17.5

-

-

รวม
19.5
19.5

9. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อ
9.1 งบประมำณ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรที่ 13, 14, 16 และ 17 ซึ่ง
บัญญัติให้หน่วยราชการจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยงบประมาณ
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ที่ได้รับจากรัฐบาลจานวน
13,264,275 บาท (ร้อยละ 71.72) และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จานวน
5,229,800 บาท (ร้อยละ 28.28) รวมงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น 18,494,075 บาท ในกรณีเร่งด่วน
มหาวิทยาลั ยสามารถขออนุมัติจั ดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ส าคั ญได้
งบประมาณจานวน 18,494,075 บาท นี้ใช้ในการขับเคลื่อนแยกตามพันธกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ จานวน 16,172,275 บาท
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จานวน 1,347,400 บาท
3. ให้บริการวิชาการเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาสู่การแข่งขัน จานวน 428,400 บาท
4. ทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 50,000 บาท
5. สนับสนุนการจัดระบบบุ คลากร ตอบสนองสังคมแห่ งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บน
พื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า จานวน 336,000 บาท
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ ให้เอื้อต่อนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย จานวน 160,000 บาท
9.2 อำคำรสถำนที่
วิทยาลั ย การแพทย์ แผนไทย จั ดการเรียนการสอนที่ อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลั ย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ประกอบด้วยห้องบรรยาย จานวน 5 ห้อง
และห้องปฏิบัติการจานวน 5 ห้อง และมีอาคารฝึกปฏิบัติตามทักษะวิชาชีพ ดังนี้
1. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์
รังสิต
2. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
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3. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี คลองหก
4. อาคารบัวสปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

11

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ
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องค์ประกอบที่ 1
กำรผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้

จานวน 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

คือ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

13

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคำนวณ
ค่าเฉลี่ย =
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
หมำยเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ผลกำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตรและได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยมีผลการ
ประเมินรายหลักสูตร (57 TMC 1.1-1-01 ถึง -02) คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.85 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (57
TMC 1.1-1-03) สรุปได้ดังนี้
ระดับคุณภำพ
ลำดับที่

หลักสูตร/ระดับ

หลักสูตรระดับปริญญำตรี
1.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
ความงามและสปา
คะแนนผลการประเมิน =

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบ
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
ที่ 2-6
ผ่าน
ผ่าน

3.33 +2.37
2

3.33
2.37

0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

= น้อย
= ปำนกลำง
= ดี
= ดีมำก

ดี
ปานกลาง

= 2.85
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ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
มากกว่า
2.00

ผลกำรดำเนินงำน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 หลักสูตร

คะแนนกำร
ประเมิน
ตนเอง
2.85

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

ผลกำรตรวจประเมินของ
คณะกรรมกำร

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมกำร

บรรลุ
ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
57 TMC 1.1-1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ปีการศึกษา 2557
57 TMC 1.1-1-03 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
=
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5
หมำยเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุ ณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุให้คาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 25.5 คน มี
คณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 5.5 คน (57 TMC 1.2-1-01) เมื่อคานวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 21.569 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.696 คะแนน
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ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

5.5 x 100 = 21.569
25.5

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = 21.569 x 5 = 2.696
40
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 21.569

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมินตนเอง
2.696

ผลกำรตรวจประเมิน
ของคณะกรรมกำร

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมกำร

ร้อยละ…………….

...........คะแนน

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 1.2-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ= จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 25.5 คน
และยังไม่มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ แต่มีอาจารย์ที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและอยู่
ระหว่างการพิจารณาจานวน 1 คน เมื่อคานวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ เท่ากับร้อยละ 0 คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ปีกำรศึกษำ
2555

ปีกำรศึกษำ
2556

ปีกำรศึกษำ
2557
25.5
25.5
0
0
0
0
0
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ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ = 0 x 100 = 0
25.5
คะแนนผลการประเมิน = 0 x 5 = 0
60
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ 35

ร้อยละ 0

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
0

ผลกำรตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 1.3-1-01 อ้างอิง 57 TMC 1.2-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามคุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ งสาหรั บ การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึก ษาต่ อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควร
มีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์กำรประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่ ว ยกิตนั ก ศึก ษา (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคู ณระหว่ า ง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ
ปริญญานั้นๆ

กำรปรับจำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับ ปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
สังคมศาสตร์
บัณฑิตศึกษา)
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สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำแยกตำมกลุ่มสำขำ
กลุ่มสำขำ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สัมคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็ม
เวลำต่ออำจำรย์ประจำ
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรกำรคำนวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
ค่าร้อยละ= สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เกินจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1) X 5
10

ผลกำรดำเนินงำน :
ข้อมูล
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2. จานวนอาจารย์ประจา
3. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีที่เป็นจริง (FTES : จานวนอาจารย์)
4. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ
6. คะแนนที่ได้

ผลกำรดำเนินงำน
333
25.50
10.6 : 1
272.47
32.5
0
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ผลกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
3 คะแนน สัดส่วนตามข้อ 3 = 10.6 : 1 บรรลุ
ร้ อ ยละค่ า ความแตกต่ า ง = ไม่บรรลุ
32.5

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
0

ผลกำรตรวจประเมิน
ของคณะกรรมกำร

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร
57 TMC 1.4-1-01
57 TMC 1.4-1-02
57 TMC 1.4-1-03

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
ตารางสรุปจานวนนักศึกษาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 2557
อ้ า งอิ ง 57 TMC 1.2-1-01 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ ประจ า จ าแนกตามคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา

22

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะควรจั ดบริ การด้านต่างๆ ให้ นั กศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคั ญ
กับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน :
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
  1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
1.1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี/หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา 1
คน จะดูแลนักศึกษา ประมาณ 12-18 คน (57 TMC 1.5-1-01) เพื่อให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึง เช่น ปัญหาการเรียน
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคล ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ที่อยู่อาศัย โรคประจาตัว และเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อผู้ปกครอง (57 TMC 1.5-1-02) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ประสานกับฝ่ายวิชาการ
ในการจัดตารางการเข้าพบนักศึกษาในรายกลุ่ม จะกาหนดให้เข้าพบนักศึกษาอย่าง
น้อย 4 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา และมีชั่วโมง Home Room ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
พบต่อสัปดาห์ ส่วนปัญหารายบุคคลสามารถเข้าพบได้ในวันและเวลาปกติ (57 TMC
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1.5-1-03) หากพบปัญหาของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงและไม่อยู่
ในขอบเขตที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะแก้ไขได้จะมีการส่งต่อไปในระดับวิทยาลัยฯ และไป
ถึงระดับมหาวิทยาลัย (57 TMC 1.5-1-04) โดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในบาง
กรณี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทาแบบฟอร์ มแต่ละประเภท เช่น แบบบันทึกการเข้า
พบนักศึกษารายกลุ่ม (Home Room) แบบบันทึกการให้คาปรึกษารายบุคคลและ
แบบบั น ทึ ก การส่ ง ต่ อ และแก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษา เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (57 TMC 1.5-1-05 ถึง -09)
1.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึก ษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่รับผิดชอบ
การดูแลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการให้
ความช่วยเหลือ ร่วมกัน (57 TMC 1.5-1-10) อาจารย์แต่ละท่านจะได้หนังสื อ คู่มื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (57 TMC 1.5-1-11)
1.3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการกาหนดกิจกรรมด้านการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึก ษา ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพแก่ นักศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการเรียน การประกอบอาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น
โดยใช้ชื่อกิจกรรม/โครงการว่า “โครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย” ซึ่ง
โครงการดังกล่ าว ได้ เชิญอาจารย์และวิทยากร มาและบรรยาย แนะนาบุคลากร
สถานศึกษา สโมสรนักศึกษา และขอบข่ายของวิชาชีพ รวมถึงการแนะนาและพบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา (57 TMC 1.5-1-12)
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษามีการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook หรือ กลุ่ม Line เพื่อให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาและแจ้งข่าวสารต่างๆ และในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน
สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ส่วนตัวทันที (57 TMC 1.5-1-13)




2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
2.1 วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย ได้ เ ผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่
ให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลา แก่
นั ก ศึ ก ษา ผ่ า นทาง www.tmc.rmutt.ac.th และทาง www.facebook.com/
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนักศึกษา
สามารถโพสต์ แ สดงความคิ ด เห็ น ได้ (57 TMC 1.5-2-01 ถึ ง -02) นอกจากนี้
วิทยาลัยฯ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี ศูนย์รังสิต (57 TMC
1.5-2-03) สาหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและศิษย์เก่า
เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิ ชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องรู้ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถ
ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทางอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
3.1 วิทยาลั ย การแพทย์แผนไทย มีการเตรียมความพร้อมระหว่ างเรียน และก่อนจบ
การศึกษา คือ การส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาหรือเข้าฝึก ณ แหล่งฝึกประสบการณ์
จริง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียนและในตาราเรียน โดยวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ การเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน
นี้จะเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการ
ทางานจริง เมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว (57 TMC 1.5-3-01 ถึง -05)
3.2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
โดยบรรจุอยู่ในแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา (57 TMC
1.5-3-06) ภายใต้ชื่อ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจาปี 2557” ซึ่งจัดในวันที่
5 มีนาคม 2558 โดยเชิญวิทยากรภายนอกคือ คุณนิพนธ์ เพ็ญราชา มาบรรยาย
เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ตรงกับความต้องการของนายจ้าง” และเชิญตัวแทนบริษัท
ต่างๆ มาเปิดตลาดสถานประกอบการสาหรับผู้สนใจสมัครงาน (57 TMC 1.5-3-07)
เช่น
1. แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด
2. บริษัท ASIA HERB ASSOCIATION
3. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมแพทย์แผนไทย
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการติดตามประเมินผลการให้บริการของการจัด
กิจกรรม ในข้อ 1-3 ซึ่งผู้รับผิดชอบประเมิน คือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะทาแบบประเมิน
การให้บริการด้านวิชาการและด้านพัฒนานักศึกษาในภาพรวม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเขียนข้อความเสนอแนะ ปรับปรุง ในแต่ละปีการศึกษา รอบของการประเมินจะ
กาหนดไว้เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 2557 ได้มีผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะในภาพรวม (57 TMC 1.5-4-01) ดังนี้
1. การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ได้คะแนน
4.02 (จาก 5 ระดับ)
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ได้คะแนน 3.75 (จาก 5 ระดับ)
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ได้คะแนน 4.18
(จาก 5 ระดับ)
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการนาผลการประเมิน เรื่อง
กิจกรรมการพัฒนาเสริมหลักสูตร ซึ่งได้คะแนน 3.75 (จาก 5 ระดับ) และอยู่ในเกณฑ์
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พอใช้ มาพิจารณา เนื่องจากต้องการปรับปรุงเพื่อให้ คะแนนประเมินสูงขึ้น จึงได้รายงาน
ผลการประเมิ น ต่ อ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ หาแนว
ทางแก้ ไ ขร่ ว มกั น ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ อ าจเชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง (นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ สถาน
ประกอบการและศิษย์เก่า) เข้าประชุมปรึกษาหารือถึงปัญหาดังกล่าว โดยจะแก้ไขในปี
การศึกษา 2558 ต่อไป (57 TMC 1.5-5-01)




6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์สาหรับศิษย์เก่า โดยจัดโครงการทบทวนความรู้ก่อนสอบความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประจ าปี 2558 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการช่วยเหลือสนับสนุนด้านองค์ความรู้ จึงขอเสนอโครงการ “ทบทวน
ความรู้ก่อนสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจาปี 2558” เพื่อให้บัณฑิตที่สนใจในการทบทวนความรู้
เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะทาให้มี ความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางด้านวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อใช้ในการสอบต่อไป (57 TMC 1.5-6-01)
วิทยาลัยฯ มีช่องทาง social network (57 TMC 1.5-6-02 ถึง -05) ให้ศิษย์เก่า
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครงานต่างๆ เช่น
1. http://www.tmc.rmutt.ac.th
2. https://www.facebook.com (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
3. https://www.facebook.com (ชมรมศิษย์เก่า)
4. Line กลุ่มของชมรมศิษย์เก่า

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
5

ผลกำรตรวจประเมินของ
คณะกรรมกำร

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 1.5-1-01 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
57 TMC 1.5-1-02 ทะเบียนประวัตินักศึกษา
57 TMC 1.5-1-03 ตารางว่าง/ตาราง Home Room
57 TMC 1.5-1-04 แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
57 TMC 1.5-1-05 แบบบันทึกการเข้าพบนักศึกษา (Home Room) ในรายกลุ่ม
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หมำยเลขเอกสำร
57 TMC 1.5-1-06
57 TMC 1.5-1-07
57 TMC 1.5-1-08
57 TMC 1.5-1-09
57 TMC 1.5-1-10
57 TMC 1.5-1-11
57 TMC 1.5-1-12
57 TMC 1.5-1-13
57 TMC 1.5-2-01
57 TMC 1.5-2-02
57 TMC 1.5-2-03
57 TMC 1.5-3-01
57 TMC 1.5-3-02
57 TMC 1.5-3-03
57 TMC 1.5-3-04
57 TMC 1.5-3-05
57 TMC 1.5-3-06
57 TMC 1.5-3-07
57 TMC 1.5-4-01
57 TMC 1.5-5-01
57 TMC 1.5-6-01
57 TMC 1.5-6-02
57 TMC 1.5-6-03
57 TMC 1.5-6-04
57 TMC 1.5-6-05

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
แบบบันทึกการให้คาปรึกษารายบุคคล
แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ/แนะนา นักศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ปกครอง
แบบสรุปรายงานอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความการจัดส่ งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
พัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา”
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจาปีการศึกษา 2557
ตัวอย่างภาพถ่ายกลุ่ม Facebook หรือ Line ของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
http://www.tmc.rmutt.ac.th
https://www.facebook.com/วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขอความอนุ เคราะห์ เข้ าฝึ กประสบการณ์ด้านธุ ร กิจสุ ขภาพสปา ณ โรงแรมราวินทรา บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557- วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท แสงสว่างตราค้างคาว
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท ภูลประสิทธิ์ จากัด ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึ กทักษะวิชาชีพเภสัช กรรมแผนไทย ณ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จากั ด
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง)
จากัด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เล่มแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปี 2557
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินต่อการให้บริการด้านวิชาการและด้านพัฒนานักศึกษา
บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุง ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ให้บริการด้านวิชาการและด้านพัฒนานักศึกษา
โครงการ “ทบทวนความรู้ก่อนสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจาปี 2558”
http://www.tmc.rmutt.ac.th
https://www.facebook.com (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
https://www.facebook.com (ชมรมศิษย์เก่า)
ภายถ่าย Line กลุ่มของชมรมศิษย์เก่า
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติ ม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนิ น การ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน :
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
  1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนและจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการกาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
นอกเหนือจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรทั้งนี้
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยฯ และจัดโดยสโมสรนักศึกษา ที่มี
ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะและกาหนดโครงการแผนดาเนินการจัด กิจกรรมซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดและสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต โดยที่แผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา กาหนดไว้ในปี 2557 จานวน 11 โครงการ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โครงการทั้ ง หมด 11 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 82 ของแต่ ล ะ
โครงการ ตลอดจนกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จานวน 6 ข้อ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก หรือมีส่วนร่วมกับ
การจัดกิจกรรมขององค์กร/หน่วยงานอื่นๆ (57 TMC 1.6-1-01)
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีร อง
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
โดยทั้งหมดที่ดาเนินการในปี 2557 มีความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจาปีการศึก ษา
2557 (57 TMC 1.6-2-01) โครงการปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชา
บรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจาปีการศึกษา 2557
(57 TMC 1.6-2-02)
(2) ด้านความรู้ ได้แก่ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ประจาปีการศึกษา 2557 (57 TMC 1.6-2-03) โครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา
ดูแลสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (57 TMC 1.6-2-04)
(3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ วิทยาลัยการแพทย์
แผนไทย (57 TMC 1.6-2-05)
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(4) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ ได้แก่ โครงการ
ก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประจาปีการศึกษา 2557 (57 TMC 1.6-206) โครงการกีฬาประจาปีดอกปีบเกมส์ครั้งที่ 5 (57 TMC 1.6-2-07)
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนและส่งเสริม
การเป็นนานาชาติ (57 TMC 1.6-2-08)
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
3.1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สอดแทรกความรู้ในด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ให้กับนักศึกษาน้องใหม่ ในโครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจาปี
การศึกษา 2557 (57 TMC 1.6-3-01)
3.2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยส่งตัวแทนผู้นานักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาซึ่งจัดร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยฯ (มศว,มจพ,มทร.
ธัญบุรี) โดยเป็นข้อกาหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ในระดับมหาวิทยาลัย (57 TMC 1.6-3-02 ถึง -03)
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์แผนไทยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ข อง
กิจกรรมในแต่ละโครงการ ซึ่งจะนาผลการประเมินโครงการทั้งตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะในปี 2556 มา
ปรับพัฒนา/แก้ไขในปี 2557 เพื่อดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (57 TMC
1.6-4-01 ถึง -08)
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์แผนไทยมีการประเมินความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ข อง
แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง น าผลการประเมิ น ฯ ในปี 2556 ตลอดจน
โครงการต่างๆ ที่ดาเนินการและไม่ได้ดาเนินการ มาปรับพัฒนา/แก้ไข ในปี 2557 ให้ดี
ยิ่งขึ้น (57 TMC 1.6-5-01)
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทยได้ น าผลการประเมิ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของปี 2556 มาปรับแก้ไข/พัฒ นา ในปี 2557 และนาผลการประเมิน ทั้ง
วัตถุประสงค์แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการและ
ไม่ได้ดาเนินการ ในปี 2557 รายงานผ่านคณะกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ต่อไป (57 TMC 1.6-6-01 ถึง -02)
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ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
5

ผลกำรตรวจประเมิน คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมกำร ของคณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 1.6-1-01 แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
57 TMC 1.6-2-01 รายงานผลการดาเนินโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจาปีการศึกษา 2557
57 TMC 1.6-2-02 รายงานผลการดาเนิน โครงการ ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโก
มารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจาปีการศึกษา 2557
57 TMC 1.6-2-03 รายงานผลการดาเนิ นโครงการปัจฉิมนิ เทศนั กศึ กษาวิทยาลั ยการแพทย์แผนไทยประจ าปี
การศึกษา 2557
57 TMC 1.6-2-04 เอกสารโครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา ดูแลสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
57 TMC 1.6-2-05 รายงานผลการดาเนินโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
57 TMC 1.6-2-06 รายงานผลการดาเนินโครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประจาปีการศึกษา 2557
57 TMC 1.6-2-07 รายงานผลการดาเนินโครงการกีฬาประจาปีดอกปีบเกมส์ครั้งที่ 5
57 TMC 1.6-2-08 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมการเป็นนานาชาติ
57 TMC 1.6-3-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-06
57 TMC 1.6-3-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
57 TMC 1.6-3-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
57 TMC 1.6-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-01
57 TMC 1.6-4-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-02
57 TMC 1.6-4-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-03
57 TMC 1.6-4-04 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-04
57 TMC 1.6-4-05 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-05
57 TMC 1.6-4-06 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-06
57 TMC 1.6-4-07 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-07
57 TMC 1.6-4-08 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-08
57 TMC 1.6-5-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-1-01
57 TMC 1.6-6-01 บันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปี 2557
57 TMC 1.6-6-02 รายงานการประชุม
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 หลักสูตร
2. มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามเป้าหมายของวิทยาลัยฯ
3. มีกระบวนการที่ดีในการจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาส่งผลให้บัณฑิตมีอัตราการมีงานทาสูง
4. มีกระบวนการที่ดีในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรม
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. ส่งเสริมการดาเนินการของหลักสูตรให้มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี ทั้งสองหลักสูตร
2. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ยังไม่มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2. สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. ขอเพิ่มอัตราอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2
กำรวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ล ะสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแ นวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจั ดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ และนั กวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุ ค คล
ทรัพยากรการเงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรื อ งาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์ รั บ เชิ ญ ( Visiting
professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน:
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  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
1.1 สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา (สวพ.) เป็นศูนย์กลางในการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย (57 TMC 2.1-1-01) ที่วิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
- แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
- แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- ระเบียบหลักเกณฑ์/ประกาศคาสั่งเกี่ยวกับงานวิจัย
- คู่มือการวิจัย
1.2 วิทยาลัยฯ มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เช่ น ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ แ ละเบิ ก เงิ น งานวิ จั ย เอกสาร /
แบบฟอร์มการดาเนินงานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย แผนปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยฯ (57 TMC 2.1-1-02)
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศู นย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting
professor)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยดังนี้
2.1 วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่
ประจาห้องปฏิบัติการทาหน้าที่อานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยการใช้งานห้องปฏิบัติการ
(57 TMC 2.1-2-01)
2.2 วิ ท ยาลั ย ฯ มี ศู น ย์ ผ ลิ ต และบริ ก ารวิ ช าการผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและความงาม ซึ่ ง มี
โรงงานผลิตยาแผนโบราณและโรงงานเครื่องสาอางเป็นหน่วยงานย่อยในการส่ งเสริมการปฏิบั ติ
งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการให้คาปรึกษาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (57 TMC
2.1-2-02)
2.3 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณประจาปี 2558 ในการจัดซื้อหนังสือเฉพาะด้าน/สาขา ไว้ที่
ห้องสมุดศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (CKC รังสิต) เพื่อให้อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูล สนับสนุนการวิจัย ตลอดจนการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ต นอกจากนี้สานัก วิทยบริการได้มีการเผยแพร่ฐ านข้อมูลเพื่อสนับสนุน การ
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ดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ผ่านทางเว็บไซต์ ของสานักวิทยบริการ (57 TMC 2.1-2-03 ถึง 05)
2.4 วิทยาลัยฯ มีสิ่งอานวยความสะดวกได้แก่อินเตอร์เนตในการเข้าถึง/สืบค้นข้อมูล และ
ระบบการรั กษาความปลอดภั ยในห้ องปฏิบัติการวิจัยในการใช้การสแกนลายนิ้ว มือเข้า -ออก ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นสูงมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการทาหน้าที่ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ (57 TMC 2.1-2-01)
2.5 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน
เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่งานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (57 TMC 2.1-2-06)
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
กองทุ น วิ จั ย และงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย โดยมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่ น กรองการให้ ทุน สนับสนุน การวิจั ยของมหาวิท ยาลั ย (57 TMC 2.1-3-01 ถึง -08) ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับอนุมัติจากภายในมหาวิทยาลัยฯ รวม
ทั้งสิ้น 11 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 3 โครงการ และงบประมาณกองทุนวิจัย
จานวน 8 โครงการ (57 TMC 2.1-3-11)
3.2 วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของวิทยาลัยฯ ในการจัดทาแผนและกลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยฯ วางระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และบริหารเงินกองทุนงานวิจัยรวมถึงงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ในการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ การเข้าร่วมประชุมวิ ชาการ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาเป็นประจาทุกปี โครงการ
ละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลั ยฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ แ ก่
อาจารย์ประจา เพื่อสร้างอาจารย์นักวิจัยรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ (57 TMC 2.1-3-10 ถึง -11)
  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
นั ก วิ จั ย ที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ สามารถยื่ น ขอรั บ งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยประจาวิทยาลัยฯ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขออนุมัติในการนาเสนอผลงานผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ ยังมีระบบสนับสนุนด้านงบประมาณจากงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ใน
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่บริหารและดาเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหากต้องการเผยแพร่
โดยนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถผ่านช่องทางของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี หรือ
สานักจัดการทรัพย์สิน (57 TMC 2.1-3-01 ถึง -09)
วิทยาลัยฯ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีผ่านการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการวิจัย ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติ (57 TMC 2.1-3-10 ถึง
-12)
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
5.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ การเผยแพร่บทความวิจัย
เพื่อให้นักวิจัย มีการเผยแพร่ผ ลงานและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เ ป็นที่
ยอมรับและมีชื่อเสียง (57 TMC 2.1-5-01)
5.2 วิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินการจัดโครงการอบรมและส่งเสริมเพื่อพัฒนานักวิจัย พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีการศึกษา
2557 วิทยาลัยฯ มีการจัดสัมมนาการวิจัยทางคลินิกกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 8 มิถุนายน
2558 และโครงการอบรมปฏิบัติการแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานสากล วันที่ 20–23 กรกฎาคม 2558 (57 TMC 2.1-5-02 ถึง -03)
5.3 วิทยาลัยฯ มีการส่ง อาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัยใหม่ ที่ดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย นอกจากนี้ยังมี
การให้ความรู้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยการให้ความรู้ทางจรรยาบรรณแก่นักวิจัยและมีการเผยแพร่
จรรยาบรรณการวิจัยผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับมีการส่งเสริมให้นักวิจัยใหม่ร่วม
ทางานภายใต้การแนะนา/ดูแล ของนักวิจัยพี่เลี้ยง (57 TMC 2.1-5-04 ถึง -05)
5.4 วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรม/สั ม มนา/ฝั ง ตั ว ในสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้ตรงกับตาแหน่งสายงานและความเชี่ยวชาญ (57
TMC 2.1-5-06)
5.5 วิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญกาลังใจ โดยยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยดีเด่นในด้าน
ต่างๆ โดยจัดการยกย่ อง เชิดชู เผยแพร่ผลงานผ่ านบอร์ดประชาสั มพันธ์ภายในหน่ว ยงาน และ
เว็บไซต์วิทยาลัย (57 TMC 2.1-1-02)
  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
6.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจา ต่อรอง ทาข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แก่ อ าจารย์ และนั ก วิ จั ย โดยมี ห น่ ว ยจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ (57 TMC 2.1-6-01 ถึง -02) และมี
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี ทาหน้าที่ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรือ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
งานสร้ า งสรรค์ ตลอดจนสนั บ สนุ น ในการเจรจาเข้ า ไปร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (57 TMC 2.1-6-03)
6.2 วิทยาลัยฯ มีกลุ่ มงานย่อยภายใต้ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงาม ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ดาเนินการจดแจ้ง/ขึ้นทะเบียน ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับสมุนไพร ยาแผนโบราณ และเครื่องสาอาง เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์และนักวิจัย (57 TMC 2.1-6-04)

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลกำรตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร

5

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 2.1-1-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutt.ac.th
57 TMC 2.1-1-02 เว็บไซต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย http://www.tmc.rmutt.ac.th
57 TMC 2.1-2-01 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการกลาง
57 TMC 2.1-2-02 ภาพถ่ายโรงงานผลิตยาแผนโบราณและโรงงานเครื่องสาอาง
57 TMC 2.1-2-03 โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
57 TMC 2.1-2-04 ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
57 TMC 2.1-2-05 เว็บไซต์ของสานักวิทยบริการฯ
57 TMC 2.1-2-06 หนังสือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ
57 TMC 2.1-3-01 โครงสร้างบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
57 TMC 2.1-3-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ
57 TMC 2.1-3-03 กระบวนการด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น เพื่ อ ไปน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ ณ
ต่างประเทศ
57 TMC 2.1-3-04 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547
57 TMC 2.1-3-05 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2557
57 TMC 2.1-3-06 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2555
57 TMC 2.1-3-07 หลักเกณฑ์การให้เงินเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557
57 TMC 2.1-3-08 หลักเกณฑ์การให้ เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนั บสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2553
57 TMC 2.1-3-09 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ประจาวิทยาลัยฯ
57 TMC 2.1-3-10 แผนปฏิบัติราชการประจาวิทยาลัยฯ ประจาปี 2557
57 TMC 2.1-3-11 สัญญาการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจาปี 2557
57 TMC 2.1-4-01 อ้างอิง 57 TMC 2.1-3-01 ถึง 57 TMC 2.1-3-11
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หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 2.1-5-01 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2557
57 TMC 2.1-5-02 สัมมนาการวิจัยทางคลินิกกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
57 TMC 2.1-5-03 โครงการแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
วันที่ 20–23 กรกฎาคม 2558
57 TMC 2.1-5-04 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่
57 TMC 2.1-5-05 คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
57 TMC 2.1-5-06 รายงานการไปราชการของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจาปี 2557
57 TMC 2.1-5-07 รายงานการฝังตัวในสถานประกอบการของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจาปี
2557
57 TMC 2.1-6-01 โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
57 TMC 2.1-6-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
57 TMC 2.1-6-03 โครงสร้ างหน่ วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และข้อมูลการดาเนินงานผ่ านเว็ บไซด์หน่วยบ่ มเพาะ
วิสาหกิจ http://www.ubi.rmutt.ac.th./
57 TMC 2.1-6-04 โครงสร้างศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน จากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมำยเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ ลา
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่
มีหลักฐาน ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สั ญญารั บ ทุน โดยอาจารย์ ป ระจ าหรื อนักวิจัย แต่ไม่ส ามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลกำรดำเนินงำน :
ข้อมูล
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
=

คะแนนที่ได้

ผลกำรดำเนินงำน
25.5

2,062,400
250,000
2,312,400
90,682.35
5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
2,312,400
=
90,682.35 บาท/คน
25.5

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=

90,682.35 x 5
50,000
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ผลกำรประเมินตนเอง :
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

4 คะแนน

90,682.35 บาท/คน

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5

ผลกำรตรวจประเมิน คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมกำร ของคณะกรรมกำร
......................บาท ..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับ
ชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่
1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนของ
ลูกประคบสมุนไพร
2 การพัฒนาศักยภาพในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ความงามและสปา ของนักศึก ษาสาขาสุขภาพ
ค ว า ม ง า ม แ ล ะ ส ป า ชั้ น ปี ที่ 3 ใ น ส ถ า น
ประกอบการจริ ง ในย่ า นจั ง หวั ด กรุ ง เทพและ
ปทุ ม ธานี โดยการเรี ย นรู้ แ บบสภาพจริ งและ
project based learning
3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาจัดการด้าน
ธุรกิจความงามและสปาต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบั ณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การแพทย์
แผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี
4 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี
สุดท้าย ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ข อง
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 โครงการวิ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ย
กิ จ กรรมการเพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ ศั พ ท์ ท า ง
การแพทย์ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ชั้ น ปี ที่ 3 วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6 โครงการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านในตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จัด
หวัดลพบุรี
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อ
บรรเทาอาการปวดและอั ก เสบจากต าราโรค
นิ ท านค าฉั น ท์ 11 ที่ กั ก เก็ บ ในนาโนแคปซู ล
สาหรับผู้สูงอายุ : โครงการย่อยการศึกษาฤทธิ์
ต้านปวดและอักเสบของตารับยาสมุนไพรไทย
จากตาราโรคนิทานคาฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้
ในผู้สูงอายุ

ชื่อนำมสกุลเจ้ำของผลงำนวิจัย จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปีที่ทำ
วิจัย(บำท)
สัญญำรับทุน
นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์
50,000 1 สิงหาคม 2557
นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์

5,000

5 กันยายน 2557

ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

6,000

1 ตุลาคม 2557

นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์

8,000

1 ตุลาคม 2557

นางสาวยุพา คงพริก

6,000

1 ตุลาคม 2557

นางสาวอรษา ชัยชุมพร

11,000

1 ตุลาคม 2557

ดร.กรวินท์วิช์ บุญพิสุทธินันท์

795,500

10 ตุลาคม 2557
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8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อ
บรรเทาอาการปวดและอั ก เสบจากต าราโรค
นิ ท านค าฉั น ท์ 11 ที่ กั ก เก็ บ ในนาโนแคปซู ล
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ : โครงการย่ อ ยการวิ จั ย และ
พั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ แ ผ่น ปะจากวัส ดุชีว ภาพด้วย
เทคนิ ค การประกอบได้ เ อง ส าหรั บ ส่ งผ่ า นยา
สมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบ
ในผู้สูงอายุ
การศึกษาวิธีสกัดต่อคุณภาพและความคงตัวของ
น้าดอกไม้ไทย
โครงการวิ จั ย การทดสอบฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เอนไซม์
ไทโรสิเนสของผลหนามแดง
โครงการวิ จั ย พั ฒ นาต ารั บ สมุ น ไพรพอกผิ ว
สาหรับลดรอยด่างดาในมารดาหลังคลอด
โครงการวิจัยผลของการใช้ผักบุ้งทะเลต่อการ
ไหม้ ข องผิ ว หนั งจากแสงแดดและการแพ้ ก าร
ระคายเคืองจากการทาสครับผิว
ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria
latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และ
การต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว
ก า ร ส กั ด แ ล ะ ก า ร ห า ป ริ ม า ณ ร ว ม ข อ ง
สารประกอบฟีนอล ในชบาเมเปิ้ล
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและฤทธิ์ ก าร
ยับยั้งอนุมูลไฮดรอกซิลของสารสกัดชบาเมเปิ้ล
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบของ
เพคตินจากใบเครือหมาน้อย
การประเมินฤทธิ์ต้านเลือดแข็งตัว และละลาย
ลิ่มเลือดของตารับประสะไพล
ผลของการนวดไทยแบบราชสานักต่อผู้ป่วยที่มี
อาการท้องผูก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบเพื่อดูแล
สุขภาพและความงามมารดาหลังคลอด
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของ
สารสกัดผลหนามแดง

ดร.กรวินท์วิช์ บุญพิสุทธินันท์

471,900

10 ตุลาคม 2557

นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส

11,000

นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

11,000

นางสาวเขมจิรา จามกม

11,000

นางสาวเบญจวรรณ โสภา

11,000

3 พฤศจิกายน
2557
3 พฤศจิกายน
2557
3 พฤศจิกายน
2557
3 พฤศจิกายน
2557

ดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์

630,000

1 ธันวาคม 2557

นางสาวสุรตั ิวดี ทั่งมั่งมี

50,000

นางสาวทิศากร ดารงพุฒิเดชา

50,000

นางสาวณกันต์วลัย วิศิฏศรี

50,000

นายวรเชษฐ์ ขอบใจ

50,000

นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา

50,000

นางสาวยามีละ ดอแม

50,000

นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

50,000

16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558
16 มิถุนายน
2558

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ลำดับ ชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่
1

ชื่อนำมสกุลเจ้ำของ
ผลงำนวิจัย

วิถีชุมชนในเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงา นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์
กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น ใน ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปีที่ทำ แหล่งทุน
วิจัย
สัญญำรับทุน
250,000

13 สิงหาคม
2557

สกอ.
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้ เห็ น ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตารา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิ ชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการฉบับสมบูร ณ์ ที่ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการฉบับสมบูร ณ์ ที่ตี พิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็ น การทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
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- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
* ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ผลกำรดำเนินงำน :
ประเภทงำน
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.20
2
2

0.40
1
1

0.60
-

0.80
3
3

ระดับคุณภำพ
1.00
2
2

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก
5.2
0
5.2

ข้อมูล

ผลกำรดำเนินงำน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักงานวิจยั ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักต่ออาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคม
คะแนนทีไ่ ด้

25.5
5.2
20.39
30
30
20
3.40

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนัก

=ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

ร้อยละ 20.39

=

5.20
25.50

x

100
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คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
x 5
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

คะแนน 3.40

=

20.39
30

x

5

ผลกำรประเมินตนเอง :
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

3.51 คะแนน

ร้อยละ 20.39

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลกำรตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
3.40

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
ลำดับ
ที่

ชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

ชื่อนำมสกุลเจ้ำของ
ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1 In Vitro Screening for anti- นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
cholinesterase activity of Thai
medicinal plant

แหล่งตีพิมพ์/
เผยแพร่

การประชุมวิชาการ
ประจาปี พ.ศ. 2557
ของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
2 Comparative study of microfilaria ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
การประชุมวิชาการ
positive rate by microscopic methods
นเรศวรวิจยั ครั้งที่ 11
in Myanmar immigrant workers
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
1 Phosphodiesterase Type – 5 ดร.กรวินท์วิช์
The 2014 Tokyo
inhibition activity of medicinal recipes บุญพิสุทธินันท์
International
from “Pet Nam Eak” Thai traditional
Conference on Life
medicinal book for erectile
Science and
dysfunction.
Biological Engineering
(ILSBE 2014)
บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
1 การสร้ า งแบบประเมิ น สมรรถนะด้ า น นางสาวขนิษฐา
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาตาม มีประดิษฐ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2 ไอโซฟลาโวนจากถั่ ว เหลื อ งในมะเร็ งต่อม นางสาวเอมอร
ลูกหมาก
ชัยประทีป

ว/ด/ปที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
20-21 พฤศจิกายน
2557

22 กรกฎาคม 2558

17-19 ธันวาคม
2557

วารสารพัฒนาการเรียน มกราคม - มิถุนายน
การสอน มหาวิทยาลัย 2558
รังสิต
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร พฤษภาคม-สิงหาคม
มหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น 2558
เ อ เ ชี ย ฉ บั บ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี
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3

ผลของมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยไลโคพีนใน นางสาวเอมอร
โรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก ชัยประทีป

ว า ร ส า ร ไ ท ย เ ภ สั ช กรกฎาคม-กันยายน
ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการ 2558
สุขภาพ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1 Evaluation of wound healing activity นางจุฑาภรณ์
Journal of
กรกฎาคม-กันยายน
of Thunbergia laurifolia supercritical ขวัญสังข์
Advanced
2558
carbon dioxide extract in rats with
Pharmaceutical
second-degree burn wounds
Technology &
Research (JAPTR)
2 The blood transcriptome of ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
The Journal of
26 สิงหาคม2558
experimental melioidosis reflects
Immunology
disease severity and shows
considerable similarity with the
human disease.

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ดาเนินการตามระบบที่ สกอ.กาหนด
2. มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจาเกินค่าเป้าหมาย
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม/ผลักดันงานวิจัย
4.มีเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัย
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. เพิ่มแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก
2. เพิม่ งานวิจัยทางวิชาชีพ
3. เพิ่มงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันเครือข่าย
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย ในการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
2. มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ดาเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลา
3. เพิ่มการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย โดยอาจบูรณาการร่วมกับโครงการบริการ
วิชาการ
3. นาปัญหาจากชุมชน สังคม มาพัฒนาสู่งานวิจัย
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องค์ประกอบที่ 3
กำรบริกำรวิชำกำร
การบริ การทางวิช าการแก่สั งคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลั กของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริหารทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวน
การในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการ
วิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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  1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการจัดทาแผนการดาเนินงานของการบริการวิชา
การแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานการบริการ
วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ระดับแผนและระดับโครงการ มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริการวิชาการ และให้บริการ
วิชาการตามแผนดาเนินงาน (PDCA) ที่กาหนดดังนี้
1. น าผลการส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชนและข้ อ เสนอแนะจากผลการ
ดาเนินการของโครงการในปีที่ผ่านมา นามาวางแผน กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จระดับ
แผนและระดับโครงการ แล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการบริ การวิชาการแก่สังคม ซึ่งประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ โดยให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ ประเมินผลการติดตามร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงาน ผู้เข้า
อบรม ชุมชน หรือสังคม กรณีพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน คณะกรรมการได้
มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรั บ แผนการด าเนิ น งาน ประเมิ น ผล รายงานการด าเนิ น งานต่ อ
ผู้รับผิดชอบ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น ใช้แบบสอบถาม การถอดบทเรียน การประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
และนอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบที่มีประโยชน์
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และรวบรวมผลดังกล่าว มาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
บริการวิชาการ
3. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการแต่ละโครงการนาผลการดาเนินงานที่ได้มาจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการ ผ่านรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการนาผลการประเมินการดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ได้ดาเนินการมาแล้ว มาปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินการในส่วนที่เป็น
ปัญหา และที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการติดตามประเมินผล มาปรับปรุงแก้ไขและใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีถัดไป
ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 2 โครงการ
ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย จัด
เมื่ อ วั น ที่ 1 – 5 มิ ถุ น ายน 2558 และ 8 – 16 มิ ถุ น ายน 2558 มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ประทุมธานี จานวน 60 คน
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
2. โครงการ สร้างมูล ค่าเพิ่มสมุน ไพรให้ ชุ มชน จัดเมื่อวันที่ 9 - 18 มิถุนายน
2558 กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด
ปทุมธานี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และชมรมผู้ สู งอายุวัดราษฎร์ศรัทธาราม
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน
ทั้งนี้ โครงการบริการวิช าการทั้ง 2 โครงการ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละ
โครงการ ตั้งค่าตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และเชิงเวลา ตั้งค่าเป้าหมายของ
ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และของวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติโครงการ โดยใน
ปีการศึกษา 2557 โครงการบริการวิชาการทั้งหมดมีการตั้งตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมีผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
1. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการในกระบวนการจั ด โครงการ ใน
กระบวนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ
(57 TMC 3.1-1-01 ถึง -05)
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย ใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดร่วมกับ รพสต.บางเดื่อ 1 และ รพสต.บางขะแยง จังหวัดปทุมธานี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การนวดเพื่อสุขภาพความงาม โดยให้
นักศึกษาร่วมกันปรับปรุงรูปแบบการนวดน้ามันเพื่อให้ เหมาะสมกับการถ่ายทอดสู่ชุมชน
และใช้เป็นสื่อในการอบรมโครงการฯ โดยอาจารย์ประจารายวิชา ประเมินผลจากใบงาน
และรายงานการบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาการนวดเพื่อสุขภาพความงาม และ
ประเมินความพึงพอใจของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน จัดทา
เป็นรายงาน ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการนาการบริการวิชาการมาร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอน
ในส่วนของชุมชน มีการวางแผนในการให้ชุมชนนาเอาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปดูแลชุมชน เช่น การนาความรู้เรื่องการนวดไปนวดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านใน
ความดูแลของอาสาสมัครประจาหมู่บ้านนั้นๆ และการสามารถเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่
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 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีโครงการบริการวิชาการที่บริการแบบให้เปล่า ใน
ลั กษณะการอบรมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยอาศัยงบประมาณแผ่ นดินประจาปี 2558
จานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพชุม ชนเพื่ อ เสริ ม สร้า งสุ ข ภาพด้า นภูมิ ปัญ ญาไทย
กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และชมรมผู้สูงอายุ
วัดราษฎร์ศรัทธาราม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน
ทั้ ง นี้ ท างโครงการได้ เ ชิ ญ หรื อ เปิ ด โอกาสให้ ประชาชน นั ก เรี ย น ผู้ สู ง อายุ
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตาบล มีส่วนร่วมใน
โครงการดั ง กล่ า วในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม การเชิ ญ เป็ น
คณะกรรมการในโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้คาปรึกษาแนะนาต่ างๆ
เป็นต้น
(57 TMC 3.1-1-03 ถึง -04)
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1
และนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการแต่ละโครงการ โดยมีการประเมินทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา มี
การประเมินค่าเป้าหมาย และวัดผลการดาเนินการภายหลังจากสิ้นสุดโครงการของแต่ละ
โครงการ สาหรับการประเมิน จะประเมินด้วยการตอบแบบสอบถาม การถอดบทเรียน



เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
รพสต. ในการลงชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด
เพื่อให้เกิดรายได้ต่อไป
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน มี การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย โดยนาหัวข้อการพัฒนาครีมมะขาม
มาสอนแก่ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ การสอนภาคปฏิ บั ติ ก ารท าครี ม มะขาม และจากนั้ น ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนและเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม โดยมีตัวชี้วัดคือ เล่ม
รายงานของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ง
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการนาการบริการวิชาการมาร่วมกับการจัดการเรียน
การสอน
ในส่วนของชุมชน มีการวางแผนในการนาเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
การดูแลคนในครอบครัว และชุมชน และพัฒ นาต่อยอดเพื่อให้ เกิดรายได้ โดยการนา
ความรู้จากการอบรมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
(57 TMC 3.1-1-02 ถึง -04, 57 TMC 3.1-2-01 ถึง -04)
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ตน





กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
และการสรุ ป จากผลการดาเนินงาน จากนั้นรายงานผลเป็นเล่ มรายงานโครงการเพื่อ
นาเสนอกรรมการประจาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2557 โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดมีผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ โดยบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100
(57 TMC 3.1-1-02 ถึง -04 , 57 TMC 3.1-4-01 )
 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีก ารนาผลประเมิน การบริการวิชาการมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการทั้ง 2 โครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 และในการนี้วิทยาลัย ฯ ได้นาผลการ
ดาเนินงานของโครงการทั้ง 2 โครงการที่ได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อดาเนินการต่อในปีการศึกษา 2558 โดยนาปัญหาและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการและกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา
2558 (ปีงบประมาณ 2559) เพื่อให้โครงการมีการขยายไปสู่ชุมชนอื่นที่สนใจ และมีการ
วางแผนที่จะลงชุมชนเพื่อสารวจความต้องการ และสารวจพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนนั้น
เพื่อนามาต่อยอดเป็นการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
(57 TMC 3.1-1-02 ถึง -04, 57 TMC 3.1-4-01, 57 TMC 3.1-5-01)


6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้น และวิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ
ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามให้แก่ชุมชนอย่า ง
ยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนและประชาชน ตาบลบอเงิน อาเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี จานวน 40 คน และจะมีการดาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5
ปี โดยปีการศึกษา 2557 นับเป็นปีที่ 1 ของการดาเนินงาน
(57 TMC 3.1-6-01)

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
4

ผลกำรตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
.............ข้อ
..............คะแนน
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ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 3.1-1-01 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
57 TMC 3.1-1-02 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2558
57 TMC 3.1-1-03 รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุม ชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านภูมิ
ปัญญาไทย
57 TMC 3.1-1-04 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน
57 TMC 3.1-1-05 รายงานแบบสารวจความต้องการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยของชุมชนในเขต อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
57 TMC 3.1-2-01 มคอ. 6 วิชา ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 2
57 TMC 3.1-2-02 มคอ. 3 วิชา การนวดเพื่อสุขภาพความงาม
57 TMC 3.1-2-03 รายงานประเมินความพึงพอใจของการบูรณาการทางวิชาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน วิชา ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 2
57 TMC 3.1-2-04 รายงานประเมินความพึงพอใจของการบูรณาการทางวิชาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน วิชา การนวดเพื่อสุขภาพความงาม
57 TMC 3.1-4-01 รายงานการประชุมงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2558
57 TMC 3.1-5-01 แบบเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559
57 TMC 3.1-6-01 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. มีผลงานบริการวิชาการที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย
3. มีการร่วมมือและร่วมกันทากิจกรรมในองค์กร ทาให้เกิดความสามัคคี
4. มีวิธีการให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะการมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา
5. มีการนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
6. มีการบริการวิชาการที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
7. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของกับชุมชนเป็นอย่างดี
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. เพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนให้มากขึ้น และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนอื่น
2. เพิ่มการบูรณาการทั้งทางด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
3. บริหารและจัดการระบบการบริการให้เข้มแข็งและชัดเจน
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. ระบบการเบิกจ่าย กองคลัง การจัดซื้อ จัดจ้าง
2. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อ ให้เกิดรายได้และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างชัดเจน
3. เพิ่มการจัดการและพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายสามารถต่อยอดให้เป็นรายได้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. เชิญเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุมาเป็นคณะกรรมการในการทางานและรับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่าย และการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
2. หาแหล่งทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาให้ความรู้และชี้แนะแนวทาง
3. จัดหารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและครอบคลุม เช่นร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจในการพัฒนาการจัก
การเพื่อให้เกิดรายได้
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องค์ประกอบที่ 4
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มำตรฐำน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6– 7 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน:
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
  1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กาหนดผู้รับผิดชอบในด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดระบบและกลไกทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ
เป็นแบบแผน ซึ่งมีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ (57 TMC 4.1-1-01)
และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น แต่งตั้งคาสั่งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการ
ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย งานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย
ประจาปีการศึกษา 2557 (57 TMC 4.1-1-02) และมอบหมายให้บุคลากรในฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา เป็นคณะกรรมการทางานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ (57
TMC 4.1-1-03)




2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัว บ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
2.1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้นาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนประจาปี
2557 ก าหนดเรื่ อ ง การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
มหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
วิทยาลัยฯ โดยจัดระบบและกลไกทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ
เป็นแบบแผน ซึ่งมีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ (57 TMC 4.1-2-01)
2.2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการกาหนดเสนอของบประมาณดาเนินการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม มีการใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้ และมีความต่อเนื่องในการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิท ยาลั ย ฯ ตามหนังสื อที่ ศธ. 0578.18/4425 ลว. 30 กันยายน
2556 เรื่ อง การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2556 (57 TMC 4.1-2-02)
2.3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีแผนและผลทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
2557 โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จระดับแผนและระดับโครงการชัดเจน (57 TMC
4.1-2-03)
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์แผนไทย มีการกากับติดตามงานตามแผนด้านทานุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ มอบให้ฝ่ายบริหารและวางแผนเป็น
ผู้ ติ ด ตาม/ประเมิ น ความก้ า วหน้ า แผนงานในภาพรวมของหน่ ว ยงาน และแผนด้ า น
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ในตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มี
การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาทาหน้าที่ติดตาม/ประเมินความก้าวหน้าใน
การดาเนิ น โครงการด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับผู้ รับผิดชอบกิจกรรมและ
รายงานเสนอต่อวิทยาลัยฯ ต่อไป (57 TMC 4.1-3-01 ถึง -02)
4. ประเมิ น ความส าเร็ จตามตั ว บ่ ง ชี้ที่ วัด ความส าเร็จ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข องแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ง ชี้ที่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2557 มี
การกาหนดแผนจานวนทั้งสิ้น 1 แผน และได้มีการดาเนินงานจนบรรลุเป้าหมายที่ไ ด้
กาหนดไว้ 1 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ ของ
โครงการที่กาหนดไว้ ในรายงายผลการดาเนินงานโครงการปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย
งานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจาปี 2557 (57 TMC 4.14-01)
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้ปรับปรุงผลกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย งานบูชาบรมครู ชีวกโกมารภัจจ์และ
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจาปี 2556 มาปรับแก้ไขในปี 2557 ซึ่งระบุไว้ในรายงายผล
การดาเนินงานโครงการปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย งานบูชาบรมครูชีวกโกมารภั จจ์และ
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจาปี 2557โดยใช้หลักการของ PDCA และนาผลการประเมิน
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
โครงการฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยฯ (57 TMC 4.1-5-01
ถึง -02)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ บอร์ดทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม (57 TMC 4.1-6-01 ถึง 57 TMC 4.1-6-03)
7. กาหนดหรื อสร้ างมาตรฐานคุ ณภาพด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมซึ่งเป็นที่ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
ไม่มี

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
5

ผลกำรตรวจประเมิน
ของคณะกรรมกำร

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 4.1-1-01 ระบบและกลไกทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
57 TMC 4.1-1-02 หนังสือแต่งตั้งคาสั่งโครงการปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย งานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และ
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจาปี 2557
57 TMC 4.1-1-03 บั นทึกข้ อความ เรื่ อง ขอส่ งรายชื่ อบุ คลากรร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
57 TMC 4.1-2-01 แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
57 TMC 4.1-2-02 หนั งสื อที่ ศธ. 0578.18/4425 ลว.30 กันยายน 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี 2557 และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557
57 TMC 4.1-2-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 4.1-2-01
57 TMC 4.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้ าในการดาเนินโครงการประจาเดือนเมษายน
2557
57 TMC 4.1-3-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการงบประมาณประจาปี 2557
57 TMC 4.1-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 4.1-2-01
57 TMC 4.1-5-01 รายงานการประชุม
57 TMC 4.1-5-02 รายงานผลการดาเนินโครงการ ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์
และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจาปีการศึกษา 2557
57 TMC 4.1-6-01 http://www.tmc.rmutt.ac.th
57 TMC 4.1-6-02 https://www.facebook.com (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
57 TMC 4.1-6-03 บอร์ดทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. วิทยาลั ย ฯ มีการอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน เผยแพร่วัฒ นธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยสื บ ทอดจากรุ่นสู่ รุ่ น จน
กลายเป็นประเพณีขององค์กร
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรหาวิธีการหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพงานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. -
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องค์ประกอบที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงิน ที่ประกอบไปด้ว ยต้นทุนต่ อหน่ว ยในแต่ล ะหลั กสู ตร สั ดส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5-6 ข้อ
7 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
  1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เ คราะห์ SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 โดยได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT พิ จ ารณาผลการ
ดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2557 รวมถึงบริบทของวิทยาลัย ฯ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและบุคลากร
โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้
วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและวางแผน เพื่อ ดาเนินการทบทวน
ปรั บ ปรุ งแผนกลยุ ทธ์ (แผนพัฒ นาเชิงยุทธศาสตร์ว าระเร่งด่ว น พ.ศ.2557-2560 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558 วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย (57TMC 5.1-1-01)
มีการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและวางแผน เพื่อทบทวน ปรับปรุง จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและ
ทบทวนปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ อีกทั้งยังมีการนาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2557 มาปรับปรุงในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 (57 TMC 5.1-1-02 ถึง -03)
นาข้อมูลที่ได้จากการทบทวน SWOT มาประกอบการจัดทาเป็น แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (57 TMC
5.1-1-04) และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราว
ประชุมครั้ งที่ 1/2558 (57 TMC 5.1-1-05) และเสนอมหาวิทยาลั ยเพื่ออนุมัติในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง (57 TMC 5.1-1-06 ถึง -08)
วิทยาลัยฯ มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่หน่วยงานภายใน โดยการประชุมบุคลากร
(57 TMC 5.1-1-09) และมี การประชาสั มพั นธ์ ผ่ านช่ องทางการสื่ อสาร อื่ นๆ เช่ น
www.tmc.rmutt.ac.th (57 TMC 5.1-1-10)
มีการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทาการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 25572560 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รายละเอียดตามผังความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหาร และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยได้มีการกาหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (57 TMC 5.1-1-11 ถึง -12) และจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (57 TMC 5.1-1-13)
64

ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
รวมถึงวิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 ที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (57 TMC 5.1-1-14) โดยการจัดทาจะมีการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
รูปแบบ และกรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน ตามที่กองนโยบายและแผนกาหนด และภายหลัง
จากที่ได้รั บ เอกสารการจั ดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และ
งบประมาณเงินรายได้ (57 TMC 5.1-1-15) วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการเข้าสู่กระบวนการนาไป
ปฏิบัติโดยการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (57 TMC 5.1-1-16) และมีการติดตามผลผลการดาเนินโครงการทุก
ไตรมาสต่อไป
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และตัวบ่งชี้ความสาเร็จระดับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
วิทยาลัยฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
พ.ศ.2557-2560, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
พ.ศ.2558 และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ (57 TMC 5.1-1-17)
วิทยาลัยฯ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระ
เร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560 จานวน 26 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 จานวน 10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 จานวน 37 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
วิทยาลั ย ฯ มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปี พ.ศ.2558 ตามที่ได้ รั บ
จั ดสรร และมีการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน (57 TMC 5.1-1-18) จาแนกตาม
พันธกิจได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 12 โครงการ/กิจกรรม
2. ด้านการวิจัย จานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ จานวน 6 โครงการ/กิจกรรม
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน และประเมิ น ผลตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 และรายงานผลต่อผู้บริหาร (57 TMC 5.1-1-19)
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนกล
ยุทธ์ แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ
รอบ 3 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558
รอบ 6 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
รอบ 9 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
65

ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 12 เดือน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
รอบ 3 เดือน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
รอบ 6 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558
รอบ 9 เดือน เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (57 TMC 5.1-1-21)
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง (57 TMC 5.1-1-22)
  2. ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ ประกอบไปด้ว ยต้นทุนต่อหน่ว ยในแต่ล ะหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยประกอบ
ด้วย
1. ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 100,041.20 บาท
1.2 สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 139,924.69 บาท
2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร พบว่าทุกหลักสูตรไม่คุ้มค่า
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายแยกออกเป็น
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต 53%
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 47%
4. ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน ยังไม่สามารถทาให้เห็นข้อมูลส่วนนี้ได้ เนื่องจากได้มีการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร
ปีนี้เป็นปีแรก จึงยังไม่มีข้อมูลในลักษณะการเปรียบเทียบให้เห็นตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แต่จะนามาดาเนินการการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในการผลิตบัณฑิตของปี
ถัดไป (57 TMC 5.1-2-01 ถึง -03)
  3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ง ผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมด้านนโยบายและแผนเพื่อทาหน้าที่ใน
การการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในระดับ วิทยาลัยฯ และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดยต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะและดาเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม (57 TMC 5.1-3-01)
โดยในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ ยงที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และได้ดาเนินการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงที่จะทาให้วิทยาลัยเกิด
ความเสียหาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1 ด้านกลยุทธ์ คือ นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
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2 ด้านการปฏิบัติงาน คือ มีจานวนงานวิจัยน้อย ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ยังไม่มีคุณภาพ
เพียงพอทีจ่ ะได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิจัยยังไม่เป็นที่ยอมรับ
3 ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ
ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ และมี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า หรื อ ผลการ
ดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ โดยการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก้ ไ ขพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ (57 TMC 5.13-02 ถึง -07)
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
1. หลักประสิทธิผล วิทยาลัยฯ มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ตลอดจนเป้าหมายคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงาน ทั้งนี้ใน
แต่ละตัวบ่งชี้จะมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน (57 TMC 5.1-4-01)
(ประสิทธิผล=บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)
2. หลักประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ นามาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ฯ มาดาเนินการ
ตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการทางานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ
สามารถตอบสนองความต้ อ งของผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก (57 TMC 5.1-4-02)
(ประสิทธิภาพ=ได้ผลงานมากเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้)
3. หลักการตอบสนอง วิทยาลัยฯ มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประเด็นต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาดาเนินการตามความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ เกี่ยวข้อง โดยมีสายตรงผู้บริห าร จัดให้มีกล่องรับ ความ
คิดเห็น จัดให้มีเว็บบอร์ด (57 TMC 5.1-4-03 ถึง 04)
4. หลักภาระรับผิดชอบ วิทยาลัยฯ ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดมีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งหาสาเหตุแนวทางในการแก้ไข/ป้องกันกรณีที่พบว่าผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้อาจจะ/ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ (57 TMC 5.1-4-05)
5. หลักความโปร่งใส วิทยาลัยฯ มีการเปิดเผยข้อสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ข อง
วิทยาลัยฯ ตลอดจนนาผลการดาเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจา
วิ ท ยาลั ย ฯ หรื อ รายงานต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ พิ จ ารณา ตลอดจนในบางประเด็ น ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนให้บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกได้ทราบ (57 TMC 5.1-4-06
ถึง 08)
6. หลักการมีส่วนร่วม วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ที่มา
จากสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนในการจัดทา/พัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยฯ ได้
มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่ว นร่ว มในการจัดทา/พัฒนา/วิ พากย์
หลักสูตร ตลอดจน ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์แผนและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ (57 TMC 5.1-4-09 ถึง 57 TMC 5.1-4-10)
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7. หลักการกระจายอานาจ วิทยาลัยฯ มีการมอบอานาจให้ร องผู้อานวยการฯ หัวหน้า
สาขาวิชา ในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีก ารแต่งตั้งคณะทางานชุดต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ เพื่อทาหน้าที่แทนผู้บริหารของวิทยาลัยฯ (57 TMC 5.1-4-11 ถึง -13)
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม ผู้ บ ริ ห ารได้ น าแนวปฏิ บั ติ / กฎ/ระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ วิทยาลัยฯ ได้มีการ
ออกแนวปฏิบัติ/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นมาใช้เป็นการภายในของวิทยาลัยฯ ตลอดจนมี
การใช้อานาจตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น อานาจในการจัดซื้อจัดจ้าง อานาจในการสรรหาบรรจุ
แต่งตัง้ บุคลากร เป็นต้น (57 TMC 5.1-4-14 ถึง -15)
9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ตามความถนัด และมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรอย่างเท่า
เทียมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการเข้ามาศึกษา และมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ (57 TMC 5.1-4-16 ถึง -17)
10. หลั กมุ่งเน้ น ฉันทามติ วิทยาลั ยฯ มีการประชาพิจารณ์ /หรื อ ขอความคิ ดเห็ น จาก
บุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2556 เป็นต้น (57 TMC 5.1-4-18)
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นนโยบายและแผน เพื่ อ
ดาเนินการในจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ตามคาสั่งที่ 104/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 (57
TMC 5.1-5-01) มีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลั ยฯและ
ครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยกาหนดประเด็นความรู้ 3 ด้านคือด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและด้านบริหารจัดการ ดังนี้ (57 TMC-5.1-5-02)
1. ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในรูปแบบ
ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
คณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM action
plan) เพื่อขออนุ มัติจ ากผู้ อานวยการวิทยาลั ย ฯ (57 TMC-5.1-5-03) โดยในแต่ล ะประเด็นได้
กาหนดแนวทางในการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรงและนามาปฏิบัติ มีการเชิญบุคลากร
ภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ผ่านการศึกษาดูงานและการสัมมนา จากนั้นค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและ
เผยแพร่ไปสู่บุ คลากรกลุ่ มเป้าหมาย คือบุคลากรในวิทยาลั ยฯ ผ่านการประชุม แต่ยังขาดการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้
(57 TMC 5.1-5-04 ถึง -05)
  6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
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6.1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2555-2558) โดย
นาข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยและข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เช่น จานวนบุคลากรทั้งหมด จานวน
บุคลากรจาแนกตามคุณวุฒิ ฯลฯ มาทาการวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจาปี 2557 ประกอบด้วย
แผนกรอบอัตรากาลัง
วิทยาลัยมีแผนรับบุคลากรสายวิชาการ จานวน 14 อัตรา และสายสนับสนุน จานวน 5
อัตรา โดยมหาวิทยาลัย ฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จานวน 2 ครั้ง และสายสนับสนุน 1 ครั้ง
สำยวิชำกำร มีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจานวน 12 อัตรา ยังมีอัตราคงเหลือจานวน 2
อัตรา จะดาเนินการสรรหาในปีงบประมาณต่อไป
สำยสนับสนุน มีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจานวน 5 อัตรา
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บุคลากรต้องรับการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ
80 และมีระบบในการติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา โดยบุคลากรจะต้องมี
การรายงานผลตามแบบติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาหลังจากบุคลากรกลับ
จากการพัฒนา 3 เดือนในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด 50 คน ได้รับพัฒนา
ทักษะและวิชาชีพจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 62
2. บุคลากรสายวิชาการจะต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัย มีบุคลากรสายวิชาการ 30 คน ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66
3. วิทยาลัยฯสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา
แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิช าการ
กาหนดขอตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. กาหนด และในสาย
สนับสนุน วิทยาลัยฯ ได้ให้บุคลากรจัดทาการประเมินค่างานเพื่อให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
แผนธารงไว้ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ ต้องจัดให้ได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ไม่แยกสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
6.2 มีการจัดสวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยฯ มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของวิทยาลัย ฯ เช่น การให้ส่วนลดในการใช้
บริการหรือซื้อผลิ ตภัณฑ์ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุ กต์ราชมงคลธัญบุรี และ
บัวสปา และมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การคัดเลือกและเชิญชูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ สายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวอรทัย สารกุล (57 TMC
5.1-6-01 ถึง -03)
  7. ดาเนิ น งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
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เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์แ ผนไทย กาหนดขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
วิทยาลัยฯ (57 TMC 5.1-7-01) ซึ่งสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปและตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (57 TMC 5.1-7-02) และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (57 TMC 5.1-7-03)
โดยวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตาม
คาสั่งที่ 101/2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (57 TMC 5.1-7-04) เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
และแต่งตั้งคณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2557-2558 คาสั่งที่ 22 /2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 (57 TMC-5.1-7-05) เพื่อทา
หน้าที่วางแผนงานและกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มคอ.2 และบริหารงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดยมี
หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยทาหน้าที่กากับ ติด ตาม ควบคุมให้
เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพพันธกิจของวิทยาลัยฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ระบุใน
แผนการปฏิบัติราชการประจา พ.ศ. 2557
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้จัดการประชุมจานวน 4 ครั้ง
เพื่อทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยฯ หาแนวปฏิบติ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ เ ป็ น ไปตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในที่กาหนดไว้ (57 TMC-5.1-7-06 ถึง 09) คณะกรรมการได้ประชุมสรุปผลประเมิน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 (57 TMC-5.17-10) และเสนอต่อผู้อานวยการวิทยาลัยฯ (57 TMC-5.1-7-11) เพื่อพิจารณาวางแผนดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ให้ความสาคัญต่อผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
พิจารณาผลประเมินและวางแผนการปรับปรุงโดยกาหนดเป็นแผน/โครงการ เพื่อดาเนินการในปี
การศึกษา 2557 รวมถึงการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบและระยะเวลาแล้ว เสร็จ (57 TMC-5.1-7-12)
ตัวอย่างโครงการที่จัดทาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่
1. โครงการทบทวนความรู้กลุ่มวิชาปรีคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ใน
วิชาชีพขั้นตอนที่ 1 โครงการนี้จัดทาขึ้นเนื่องจากการสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นที่ 1 (รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทาง
ปรีคลินิกและคลินิก) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มีอัตราการสอบผ่าน
เพียงร้อยละ 39.02 ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิตจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพขั้นที่ 1
ของนักศึกษา ผลการดาเนินโครงการพบว่ามีนักศึกษาชั้นปี 3 สอบผ่านทั้งสิ้น 23 คน
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คิดเป็นร้อยละ 74.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ถึงร้อยละ 35.18 (57 TMC5.1-7-13)
2. การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในรูปแบบของวิทยาลั ยการแพทย์
แผนไทย เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามี
ความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง ผลการดาเนินงานพบว่า
การเรียนแบบ PBL สามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบได้ในระดับดีมาก จึงมีการรวบรวมกระบวนการเรียนการสอนแบบ
PBL เป็นองค์ความรู้ และสรุปเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนแบบ
PBL ในปีการศึกษา 1/2558 รายวิชาเวชศาสตร์ทั่วไปสาหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (57 TMC-5.1-7-14) และจัดโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอน
PBL ร่วมกับ รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม และ อ.ดร.นพ. พลวัฒน์ ติ่งเพชร อาจารย์ประจา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประสบความสาเร็จในการใช้การ
เรียนการสอน PBL ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 (57 TMC-5.1-7-15)
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในด้านต่างๆ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้สอน และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุน (57 TMC-5.1-7-16 ถึง -17) สถานประกอบการ มี
ส่ ว นร่ ว มในการตอบแบบส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต ของวิ ท ยาลั ย ฯ และได้ มี ก ารเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา/พัฒนา/วิพากย์หลักสูตร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรให้ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (57 TMC-5.1-7-18 ถึง 19) ในด้านการบริการวิชาการ ชุมชน/บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจการ
บริการวิชาการ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ต้องการเพื่อนาไปจัดทาแผนบริการวิชา
การ ตลอดจนประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ (57 TMC5.1-7-20) ด้านการทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ผู้ เข้ าร่ว มกิจกรรม/โครงการ มีส่ ว นร่ว มในการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม/โครงการ (57 TMC-5.1-7-21) ในด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (57 TMC-5.1-7-22)
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 บรรลุ
ตามเป้ าหมายที่ ได้ ก าหนดไว้ ทุ กตัว บ่งชี้ และเป็นไปตามแนวทางการจั ดกระบวนการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามวงจรคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนด
รายละเอียดในการจัดเก็บหลักฐานการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมกาหนด
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล และกาหนดแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานตามแผนแก่ คณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ
บุคลากรในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (57 TMC-5.1-7-23) อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ คือ การส่งเอกสาร
ข้อมูล ล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กาหนด ขาดการประเมินผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลกระบวนการ
ทางาน ทาให้ไม่เกิดการปรับปรุงการทางานตามวงจรคุณภาพ PDCA และไม่เกิดแนวปฏิบัติที่ดีใน
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
การทางาน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการ
ปรับกระบวนการทางานตามวงจรคุณภาพ

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลกำรตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมกำร
4

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมกำร

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 5.1-1-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานด้านนโยบายและวางแผน
57 TMC 5.1-1-02 SWOT analysis
57 TMC 5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมด้านนโยบายและแผน
57 TMC 5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
57 TMC 5.1-1-05 ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558
57 TMC 5.1-1-06 บันทึกข้อความส่งแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนฉบับปรับปรุงและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2558
57 TMC 5.1-1-07 เล่นแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนฉบับปรับปรุง
57 TMC 5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
57 TMC 5.1-1-09 รายงานการประชุมบุคลากร
57 TMC 5.1-1-10 สื่อประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดแผน หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
57 TMC 5.1-1-11 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (เรื่องการจัดทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การเงิน)
57 TMC 5.1-1-12 ผังความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
57 TMC 5.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (เรื่องการรายงานการบริหารการเงิน)
57 TMC 5.1-1-14 อ้างอิง 57 TMC 5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
57 TMC 5.1-1-15 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2558 จากกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี
57 TMC 5.1-1-16 บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2558 จากฝ่ายบริหารและวางแผนถึงหน่วยงาน
ภายใน
57 TMC 5.1-1-17 อ้างอิง 57 TMC 5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
57 TMC 5.1-1-18 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2558
57 TMC 5.1-1-19 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจาปี 2558
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
57 TMC 5.1-1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (เรื่องการรายงานผลการดาเนินงาน )
57 TMC 5.1-1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ (เรื่องรายงานผลการดาเนินงาน)
57 TMC 5.1-1-22 ตารางสรุปการติดตามผลการดาเนินงานตามมติของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
57TMC 5.1-2-01 เล่มต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร
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57TMC 5.1-2-02
57TMC 5.1-2.03
57 TMC 5.1-3-01
57 TMC 5.1-3-02
57 TMC 5.1-3-03
57 TMC 5.1-3-04
57 TMC 5.1-3-05
57 TMC 5.1-3-06
57 TMC 5.1-3-07
57 TMC 5.1-4-01
57 TMC 5.1-4-02
57 TMC 5.1-4-03
57 TMC 5.1-4-04
57 TMC 5.1-4-05
57 TMC 5.1-4-06
57 TMC 5.1-4-07
57 TMC 5.1-4-08
57 TMC 5.1-4-09
57 TMC 5.1-4-10
57 TMC 5.1-4-11
57 TMC 5.1-4-12
57 TMC 5.1-4-13
57 TMC 5.1-4-14
57 TMC 5.1-4-15
57 TMC 5.1-4-16
57 TMC 5.1-4-17
57 TMC 5.1-4-18
57 TMC 5.1-5-01
57 TMC 5.1-5-02
57 TMC 5.1-5-03
57 TMC 5.1-5-04
57 TMC5.1-5-05
57 TMC 5.1-6-01
57 TMC 5.1-6-02
57 TMC 5.1-6-03

สัดส่วนค่าใช้จ่ายแยกตามสาขาวิชา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน
แบบประเมินความเสี่ยง (RMUTT-ERM1)
แผนบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM2)
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM3)
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (RMUTT-ERM4)
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประหยัดพลังงาน
เว็บบอร์ดให้แสดงความคิดเห็น
ภาพกล่องรับความคิดเห็น
ภาพหน้าเว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
ภาพหน้า www.tmc.rmutt.ac.th
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ์
หลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งมอบอานาจให้รองผู้อานวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
เรื่องมอบอานาจให้บุคลากรปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
การมอบอานาจการจัดดาเนินงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
คาสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
รายงานการประชุมบุคลากร
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นนโยบายและแผนเพื่ อ ด าเนิ นการในจั ดการความรู้ข อง
วิทยาลัยฯ ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
RT-KM1 การกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ อ งกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ
แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 -2558
แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
รายงานแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557
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57 TMC-5.1-7-01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี
57 TMC-5.1-7-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
57 TMC-5.1-7-03 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
57 TMC-5.1-7-04 คาสั่งที่ 101 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์
แผนไทย
57 TMC-5.1-7-05 คาสั่งที่ 22 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557-2558
57 TMC 5.1-7-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้ง
ที่ 1/2557
57 TMC 5.1-7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้ง
ที่ 2/2557
57 TMC 5.1-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้ง
ที่ 3/2557
57 TMC 5.1-7-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้ง
ที่ 4/2557
57 TMC-5.1-7-10 สรุปผลประเมินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2556
57 TMC 5.1-7-11 หนั ง สื อ ที่ ศธ. 0578.12/ ขอชื่ อ แผน/โครงการฯ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ไ ด้ จั ด ท าตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน คุณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับวิทยาลั ย ประจาปี
การศึกษา 2556
57 TMC 5.1-7-12 หนังสือที่ ศธ. 0578.12/ ขอส่งชื่อแผน/โครงการฯ ปีการศึกษา 2557 ที่ได้จัดทาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2556
57 TMC 5.1-7-13 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการทบทวนความรู้กลุ่มวิชาปรีคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อม
การสอบความรู้ในวิชาชีพขั้นตอนที่ 1
57 TMC 5.1-7-14 มคอ.3 รายวิชาเวชศาสตร์ทั่วไปสาหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
57 TMC 5.1-7-15 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ
57 TMC 5.1-7-16 การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
57 TMC 5.1-7-17 การรายงานผลการดาเนินงานของหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงาม
และสปา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
57 TMC 5.1-7-18 เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
57 TMC 5.1-7-19 เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร
วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา
57 TMC 5.1-7-20 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2558
57 TMC 5.1-7-21 รายงานผลการดาเนินโครงการ ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมาร
ภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจาปีการศึกษา 2557
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57 TMC 5.1-7-22 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
57 TMC 5.1-7-23 สรุปองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และผู้จัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบ่งชี้

ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน กากับ
ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
  1. มี ร ะบบและกลไกในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์ แผนไทย มีระบบและกลไกก ากั บ การด าเนิน การประกั น
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลั กสูตร ตามระบบ
มาตรฐานของ สกอ. โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (กรณีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
โดยแบ่งการดาเนิ น การเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุก ต์
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ตน

กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพ
ความงามและสปา โดยผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และคณะกรรมการด้านวิชาการและบริการวิชาการ ทาหน้าที่รับผิดชอบกากับ
ดูแลการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และกากับติดตามผลการดาเนินงานการ
จั ด การเรี ย นการสอนตามตั ว ชี้ วั ด (57 TMC 5.2-1-01) การบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง 2
หลักสูตรนี้ ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร (57
TMC 5.2-1-02) ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูลสาหรับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (57 TMC 5.2-103) ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาหลักสูตร จะดาเนินการภายใต้ข้อปฏิบัติในการดาเนินงาน
บริหารหลักสูตรตามระบบและปฏิทินที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนด (57 TMC 5.2-1-04) โดย
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (57 TMC-5.2-105) คอยกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานของ สกอ. ตามพันธกิจหลัก ได้แก่
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาสรุปองค์ประกอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ เกณฑ์ ตามองค์ ป ระกอบในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 (57 TMC 5.2-1-06) เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ในการเก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานการด าเนิ นการประกั นคุ ณ ภาพหลั ก สู ตรและการจั ดทา
รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (57 TMC 5.2-1-07)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา ได้ดาเนินการตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่
การได้รั บ อนุ มัติห ลั ก สู ตรปรับปรุ งจากสภาวิช าการ สภามหาวิทยาลั ย และเห็ นชอบ
หลั ก สู ต รโดยสภาวิ ช าชี พ (กรณี ห ลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต ) และ
เห็นชอบโดย สกอ. ทั้งสองหลักสูตรเปิดใช้ในปีการศึกษา 2555-2558 และครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจาหลักสูตร
จึ ง ได้ดาเนิ น การจั ด ท า ร่าง หลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยประยุ ก ต์ บัณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงาม
และสปา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกระบวนการโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิ พากษ์หลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(57 TMC 5.2-1-08) เพื่อทาการวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน ความ
พร้ อ มของคู่ แ ข่ ง และจุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต ร เพื่ อ จั ด ท ากรอบแนวคิ ด น าผลประเมิ น
หลักสูตร/ ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิต โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้ใช้บัณฑิต
และนักเรียน เสนอต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะกรรมการ
บริหารวิชาการและวิจัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ของสภามหาวิทยาลัย ฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกาหนดจะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558 ก่อนจะเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบและให้ ความ
เห็นชอบต่อไป
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
 2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1
และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่
ในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นตามระบบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาหลักสูตร ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุ กต์บั ณฑิต และ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุ ข ภาพความงาม
และสปา ซึ่งแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อย 5
คน และเป็นประธานหลักสูตร 1 คน เพื่อทาหน้าที่บริหารหลักสูตรและจัดการ
เรี ย นการสอน โดยวางแผน ติ ด ตาม ทบทวนการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รและ
ปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
(57 TMC 5.2-2-01)
2. คณะกรรมการดาเนินงานด้านวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อทาหน้าที่วางแผน
และกาหนดเป้าหมายด้านวิชาการ และบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา กากับติดตามผลการดาเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนตามตัวชี้วัด (57 TMC 5.2-2-02)
3. คณะกรรมการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ ดาเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนงานการประกั น
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ วางแผนพัฒนา สร้างกลไก และการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามเป้าหมายตรวจสอบ และติดตาม
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผล
การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ (57
TMC 5.2-2-03)
4. คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2556 ทาหน้าที่ประมวลผลและสรุปผลข้อมูลตามองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน ของปีการศึกษา 2556 (57 TMC 5.2-2-04)
5. คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2557 ทาหน้าที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
2557 ของปีการศึกษา 2557 (57 TMC 5.2-2-05)
คณะกรรมการแต่ละชุดจะทางานโดยมีรองผู้อานวยการฝ่ายของวิทยาลัยฯ เป็น
ประธาน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยฯ
เป็นไปตามระบบกลไกและบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการพัฒนาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
คณะกรรมประกันคุณภาพการศึก ษา มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อกากับให้ ก าร
ดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2558 (57 TMC 5.2-2-06) เป็นการ
ประชุมเกี่ยวกับกลไกการประกันคุณภาพ และ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่
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นามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามพันธกิจต่ างๆ และได้ทาหนังสือให้แต่ละ
ฝ่ายฯ ส่งข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอนในรอบ
6 เดื อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2557 พร้ อ มแจ้ ง ปฏิ ทิ น การตรวจประเมิ น แต่ ล ะระดั บ จาก
คณะกรรมการภายนอก
ครั้งที่ 2 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (57 TMC 5.2-207) เป็นการประชุมเพื่อติดตามการจัดทาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล ตามองค์ป ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร จาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 3 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 (57 TMC 5.2-2-08) เป็น
การประชุมเกี่ย วกั บ การจั ดท าระบบและกลไกงานประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน
วิทยาลั ย การแพทย์ แผนไทย ตามกระบวนการและวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายใน และการจัดทารายงานสรุปการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ปี 2556 มาปรับปรุงในปี 2557 โดยระบุหลักฐาน และแสดงผลการดาเนินงานให้ชัดเจน
เช่น แผนการปฏิบัติการ ผลการดาเนินงาน พร้อมเสนอให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ของสาขาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 4 ประชุมวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 (57 TMC 5.2-2-09) เป็น
การประชุมเกี่ยวกับ การสรุปรายชื่อ แผน/โครงการ ฯ ในปีการศึกษา 2557 ที่แต่ละฝ่าย
ได้ จั ด ท าและปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย จากปีการศึกษา 2556 เพื่อวางแผนและปรับปรุงในปี
การศึกษา 2557 ติดตามผลจากการส่งแบบสารวจการดาเนินงานตามแผน/โครงการ และ
ให้รายงานตามรอบ 6 เดือน ของแต่ละหลักสูตรผ่านหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย
 3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามพันธกิจ (57
TMC 5.2-3-01) ดังนี้
- งบประมาณจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษาบน
พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ จ านวน
16,172,275 บาท
- งบประมาณสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวน 1,347,400 บาท
- งบประมาณให้บริการวิชาการ เพื่อการมีอาชีพ อิส ระ และพัฒนาสู่การแข่ง ขัน
จานวน 428,400 บาท
- งบประมาณทานุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม จานวน 50,000
บาท
นอกจากนี้ กรรมการประจาหลักสูตรยังได้ นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนและ

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด บริ ก ารและทรั พ ยากรสิ่ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ของของวิทยาลัยฯ เสนอต่อผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ (57 TMC 5.279
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3-02) เพื่อให้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน ดังนี้ จัดหาห้องปฏิบัติการรายวิชาผดุงครรภ์ เนื่องจากห้องเดิมมีขนาดเล็ก ไม่
เพี ย งพอต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จั ด หาหนั ง สื อ และต าราประกอบการเรี ยนหลั ก อย่ าง
พอเพียงสาหรับนักศึกษาในที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ ที่คลองหก แลศูนย์รังสิต จัดหาวัสดุ
และครุ ภัณฑ์ขั้น พื้น ฐาน ส าหรับการฝึ กปฏิบัติและทาโครงงานของนักศึกษา และจัด
ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้แบบ smart classroom เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ ได้
เรียนรู้ด้วยตัวเองและปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ (57 TMC 5.2-303) ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา ตามที่
กรรมการประจาหลักสูตรเสนอขอ และบรรจุในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์รังสิต
(57 TMC 5.2-3-04) เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าของนักศึกษา ในส่วนวัสดุ/อุปกรณ์/
สารเคมีประกอบการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้รวบรวมรายการวัสดุฝึกที่ต้องการ
เสนอต่อกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อ ยื่นเสนอต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
เพื่อพิจารณา และส่งต่อให้แผนกพัสดุจัดซื้อก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ สารวจและเตรียมความพร้อมการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในทุกห้องที่มีการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2556 ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ และห้องสมุดของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และมี
ข้อเสนอแนะให้จัดหาตาราและหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการเรียน/งานวิจัย เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2557 กรรมการประจาหลักสูตรได้รับการอนุมัติให้ จัดซื้อตาราและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และจัดเก็บที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ
ศูนย์รังสิต เพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการของนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
เสนอให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติจุลชีววิทยา เนื่องจากอากาศร้อน อบ
อ้าว ส่งผลให้นักศึกษาขาดสมาธิและความตั้งใจในการเรียนปฏิบัติการ ซึ่งในปีการศึกษา
2557 วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก “โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา” ปีการศึกษา 2557 ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ทาให้ ผ ลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ ห้องสมุด ในปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากขึ้นเป็น 3.73 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ในส่วนผลประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่ อ ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บัติ ก ารพบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ปานกลางที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ย การแพทย์แผนไทย ได้ ดาเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งสองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยก่อนที่
คู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับจริงจะ
ประกาศใช้ คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ทาการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระหว่าง
ภาคการศึกษา และหัวหน้าสาขาได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดทารายงาน
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ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ต่ อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ (57 TMC 5.2-4-01) หลังจาก
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ฉบั บ จริ ง
ประกาศใช้ คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของวิท ยาลั ย ฯ ได้ ประสานกั บ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บั ณฑิต สาขาสุ ขภาพความงามและสปา ให้ จัดทารายงานผลการด าเนิน งานประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 โดยหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้รับ การตรวจประเมินเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาสุ ข ภาพความงามและสปา ได้ รั บ การตรวจ
ประเมินเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ผลการตรวจประเมินพบว่าทั้งสองหลักสูตรมีคะแนน
ประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (57 TMC 5.2-4-02) และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ทั้ง 4 ข้อ ซึ่งแสดงว่าทั้งสองหลักสูตรมีการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
และมีผลการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังนี้
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิ ตมีผลการดาเนินงานของหลักสูตรอยู่
ในระดับคุณภาพดี โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 เท่ากับ
3.33 (57 TMC 5.2-4-03) และมีคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
- องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
- องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
- องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.89
- องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.25
- องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
จุดเด่นของการดาเนินงานของหลักสูตร มีดังนี้
- บั ณฑิตมีคุณ ภาพและเป็ น ที่ต้ อ งการของสั ง คม สามารถมีง านท าได้ ค รบ
100% ภายใน 1 ปี
- การดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
- มีระบบและการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งการเรียน
การสอนได้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี
- มีร ะบบและกลไกในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาอย่างต่อเนื่อง
- มีแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพภายในที่ได้มาตรฐาน
โอกาสที่ควรพัฒนาของหลักสูตร มีดังนี้
- ควรสร้างความเข้มแข็งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
- ควรประเมินกระบวนการทุกกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
- ควรนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม

81

ตน

กก
-

เกณฑ์ข้อที่ / ผลกำรดำเนินงำน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒ นาเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิช าการและ
คุณวุฒิให้สูงขึ้น
การเสนอผลงานทางวิชาการควรเสนอให้ตรงตามเกณฑ์ประเมิน
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการสอนสาหรับรายวิชาที่ มีคะแนนประเมินต่า
กว่า 3.51
พัฒนารูปแบบเชิงวิเคราะห์และบูรณาการในรายวิชาชีพให้มากขึ้น
ถึงแม้จะมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนมาตลอด แต่จากการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังได้คะแนน
ประเมินต่า จึงต้องพัฒนาในสิ่งนี้ต่อไป

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาสุ ข ภาพความงามและสปา มี ผ ลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่ งชี้ในองค์ป ระกอบที่ 2-6 เท่ากับ 2.37 (57 TMC 5.2-4-04) และมีคะแนนในแต่ ล ะ
องค์ประกอบดังนี้
- องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
- องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
- องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.11
- องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.25
- องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
จุดเด่นของการดาเนินงานของหลักสูตร มีดังนี้
- นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
- ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โอกาสที่ควรพัฒนาของหลักสูตร มีดังนี้
- การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรควรอยู่บริ หารหลักสูตรครบตามภาค/ปี
การศึกษา
- พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- พัฒนาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- ปรับกระบวนการคัดเลือกและการรับผู้เรียนให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
ทั้งนี้คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรได้จัดส่ ง รายงานผลการประเมินคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต ปี
การศึกษา 2557 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา มายังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสรุปผลและรายงานต่อกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ต่อไป (57
TMC 5.2-4-05)
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 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ น า ผลการประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายในประจ าปี การศึกษา
2556 มาจั ดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557-8 เพื่อพัฒ นาตามจุดที่ควรพัฒ นาและ
ข้อเสนอแนะโดยแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการประจา
วิทยาลัยมหาวิทยาลัย และได้มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาแผนดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยจากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีการดาเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2557-8 พัฒนาคุณภาพในทุกประเด็นครบถ้วน (57 TMC 5.25-5-01 ถึง -04)
ในส่ ว นผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี
การศึกษา 2557 นั้น ขณะนี้ทางหลักสู ตรได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ แต่ ยังไม่สามารถนาข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาวิทยาลัยฯ มา
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไร
ก็ตาม ข้อเสนอแนะบางส่วนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2557 นี้ กรรมการประจาหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรได้นามาพิจารณา
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 แล้วในระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559 (57 TMC 5.2-5-05 ถึง -06)
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรีจานวน
2 หลักสูตร และทั้งสองหลักสูตรมี การบริหารจัดการหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ทั้ง 4 ข้อคือ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด และการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (57 TMC 5.2-601)

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

6 ข้อ

6 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลกำรตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
5
..............ข้อ
..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 5.2-1-01 คาสั่งที่ 104 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน คณะที่ 2 เป็นคณะกรรมการ
ด้านวิชาการและบริการวิชาการ
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หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 5.2-1-02 คาสั่งคณะกรรมการประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2557 ที่ 22/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
57 TMC 5.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
57 TMC 5.2-1-04 ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 มทร.ธัญบุรี
57 TMC 5.2-1-05 ค าสั่ ง ที่ 101 /2557 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
การแพทย์แผนไทย
57 TMC 5.2-1-06 สรุ ป องค์ป ระกอบ ตัว บ่งชี้ เกณฑ์ และผู้ จัดเก็บข้อมูล ตามองค์ประกอบในการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
57 TMC 5.2-1-07 คาสั่งที่ 105 /2557 เรื่อง คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2557
57 TMC 5.2-1-08 เอกสารเชิญผู้ เชี่ย วชาญ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาหลั กสู ตรหรือ
วิพากษ์หลักสูตร
57 TMC 5.2-2-01 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-02
57 TMC 5.2-2-02 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-01
57 TMC 5.2-2-03 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-05
57 TMC 5.2-2-04 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2556
57 TMC 5.2-2-05 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-07
57 TMC 5.2-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2557
57 TMC 5.2-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 2/2557
57 TMC 5.2-2-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 3/2557
57 TMC 5.2-2-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 4/2557
57 TMC 5.2-3-01 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
57 TMC 5.2-3-02 มคอ. 7 หมวดที่ 5 การบริห ารหลั กสู ตร ข้อ 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ
57 TMC 5.2-3-03 บั น ทึ ก ข้ อ ความกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มทร.ธั ญ บุ รี ที่ ศธ 0578.20/2513 ลงวั น ที่ 11
มิถุนายน 2558 เรื่อง ติดตามผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการ
ของมหาวิทยาลัย
57 TMC 5.2-3-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ที่ ศธ 0578.12/พส 230001 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ด้วยเงินรายได้งบประมาณโครงการฯ
ประจาปี 2558 งบอุดหนุน
57 TMC 5.2-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 /2558 วัน
พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
57 TMC 5.2-4-02 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
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หมำยเลขเอกสำร
ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
57 TMC 5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
57 TMC 5.2-4-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา (ปรับปรุง พ.ศ.2554)
57 TMC 5.2-4-05 บันทึกข้อความนาส่ง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557
57 TMC 5.2-5-01 บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ 0578.12/ ฝว 156 ลงวั น ที่ 10 กั น ยายน 2557 เรื่ อ งขอส่ ง
ข้อเสนอแนะผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
57 TMC 5.2-5-02 บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ 0578.12/ ฝว 156 ลงวั น ที่ 10 มี น าคม 2558 เรื่ อ ง ขอชื่ อ แผน/
โครงการฯ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ไ ด้ จั ด ท าตามข้ อ เสนอแนะจากการตรวจการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
57 TMC 5.2-5-03 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2557-8
57 TMC 5.2-5-04 แผน/โครงการ ที่ได้นามาปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
57 TMC 5.2-5-05 ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
57 TMC 5.2-5-06 ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
57 TMC 5.2-6-01 อ้างอิง 57 TMC 5.2-4-02

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. จุดที่ควรพัฒนำ
1. นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
2. มีจ านวนงานวิจั ย น้ อย ผลงานวิจั ย งานสร้างสรรค์ ยังไม่ มีคุณภาพเพียงพอที่จะได้รับ การตีพิ มพ์ และ
ผลงานวิจัยยังไม่เป็นที่ยอมรับ
3. ขาดกระบวนการตรวจสอบและประเมินการทางานตามวงจรคุณภาพ PDCA
4. ปฏิทินการดาเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพควรชัดเจนเป็นรูปธรรม
5. การกากับ ติดตาม ยังไม่ดีพอ ทาให้การรายงานผลการดาเนินงานไม่เป็น ไปตามกรอบระยะเวลาของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบในปีการศึกษา 2557 มีภาระงานอื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทาให้
การจัดทาข้อมูลไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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7. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่ง ชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
8. ระบบสารสนเทศยังไม่พร้อมที่จะให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบลงข้อมูลเพื่อจะได้จัดทารายงานให้สอ
คล้องกับระยะเวลาตามกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. จั ดทาระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน โดยระบุเวลาในการกากับ ติดตาม และ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้พร้อมที่จะให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบลงข้อมูลเพื่อจะได้จัดทารายงานส่ง
และบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
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