1

บทนํา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข ป จจุ บั น ดํ าเนิ น การเปด สอนหลั กสูต ร
ประกาศนียบัต รวิ ชาชี พชั้นสูงสาธารณสุ ข ศาสตร (สาธารณสุข ชุ มชน เทคนิค เภสั ชกรรม และทันตสาธารณสุข )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
ในการดําเนินการผลิตบุคลากรหลักสูตรตางๆ การบริหารหลักสูตร ถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่เปนการนํา
หลักสูตรไปใชเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรีย นไดเ รีย นรูและพัฒนา มีความสามารถ ทักษะ
เจตคติ และมีพฤติกรรมเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งการจัดกระบวนการเรีย นการสอนจะตองคํานึงถึง
ปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กรอบแนวคิดของหลักสูตรและ
สมรรถนะนักศึกษารายชั้นป และสาระของหลักสูตร ซึ่งผูสอนจําเปนตองศึกษาเอกสารหรือคูมือหลักสูตร รวมถึง
เอกสารเลมนี้ถือวาเปนคูมือการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคูมืออาจารยเลมนี้มีเนื้อหาสาระดานการวัดและประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอ
อาจารยในการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลตอไป
ปรัชญาวิทยาลั ย
วิทยาลัยที่เนนชุมชนสรางคนคุณธรรมนําภูมิปญญาพัฒนาสุขภาพ
วิสัยทั ศนของวิทยาลั ย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เปนสถานศึกษาชั้นนําของกระทรวงสาธารณสุขในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ที่มีอัตลักษณที่โดดเดนสอดคลองกับความตองการของชุมชน ที่มีคุณภาพได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
พันธกิจของวิทยาลั ย
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. สรางผลงานวิชาการและงาในวิจัย เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
3. การบริการวิชาการแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
วัตถุ ประสงค
1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ใหเปนคนเกง ดี มีความสุข
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อวิจัยและสรางองคความรู มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาการ
ปฏิบัติภารกิจของกําลังคนดานสุขภาพ
4. เพื่อบริการวิชาการแกสังคม
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5. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรใหมี
สวนรวมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย
6.เพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูกับองคกรภาครัฐและเอกชน
นโยบายวิทยาลั ย
1. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย โดย
ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม
2. ดานการจัด การศึกษา
ผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพ โดยเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทีรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความสามารถเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4. ดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู
สงเสริมใหอาจารย และนักศึกษามีการผลิตผลงานวิจัย ตํารา เอกสารทางวิชาการนวัตกรรมและการพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพตลอดจนงานดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
5. ดานการบริการวิชาการดานสุข ภาพแกส ังคม
ใหบริการวิชาการและบริการสาธารณสุขสาธิต ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและสภาพทองถิ่น
ทั้งนี้เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชุมชน และระดับชาติ
6. ดานการทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม
สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่
ดีงามในสังคมไทยและทองถิ่น
7. ดานการบริห ารจัด การ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส ตรวจสอบได โดยบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย และ
บุคคลภายนอกมีสวนรวม
8. ดานการจัด ทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยใชระบบฐานขอมูลที่มี
ความปลอดภัยเพื่อการตัดสินใจ และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
9. นโยบายดานการจัดการความรู
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําระบบการจัดการความรู
มาใชในกิจกรรมการดําเนินงานขององคกรใหครอบคลุมทุกพันธกิจ
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10. นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา
สนับสนุนการดําเนินงานในการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา ใหเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา และพัฒนาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการสงเสริมสุขภาพ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ดําเนินไป
ดวยดี จึงกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. วิท ยาลัย จะจั ดให มีระบบประกั นคุณภาพการศึกษา ทั้ งระบบประกั นคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกวิทยาลัย
2. วิทยาลัยจะใชการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาของ
วิทยาลัย
3. วิทยาลัยจะจัดใหมีสนับสนุน สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4. วิทยาลัยจะจัดใหมีระบบควบคุม ตรวจสอบติด ตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของ
วิทยาลัยอยางตอเนื่อง
5. วิทยาลัยจะจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป เพื่อเสนอตอสถาบันพระบรม
ราชชนก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน
6. วิทยาลัยจะรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุก
ระดับเพื่อจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน
7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย ถือเปนหนาที่ของขาราชการและบุคลากรทุกคน
คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค
1.มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ
2. เปนนักสาธารณสุขที่คิดเปน ทําเปน ทํางานในชุมชนได
3. เปนผูใฝรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. มีความสามารถทํางานเปนทีมได
5. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานและตอสังคม
6. มีสมรรถนะดานการสื่อสาร และสารสนเทศ เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธ
7. เปนผูนําในการดํารงไวซึ่งสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนแบบอยาง
ที่ดีทางดานสุขภาพ
8. เปนผูเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น และสังคม
9. มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและมีจรรยาวิชาชีพ
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การบริหารหลักสู ตร
เพื่อใหการผลิตบุคลากรหลักสูตรตางๆ บรรลุซึ่งประสิทธิผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและบุคลากรตางๆดังนี้
คณะกรรมการวิชาการ
เพื่อใหการดําเนิ นงานการจัดการศึกษาของวิท ยาลั ยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ตรัง เปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล องกั บระเบี ย บสถาบั นพระบรมราชชนก ว า ด วยการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2542 วิทยาลัยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาการขึ้นเพื่อเปนคณะทํางานรองรับโดย
ประกอบดวย
1. รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. หัวหนากลุมงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
3 หัวหนากลุมงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
กรรมการ
4. หัวหนากลุมงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข
กรรมการ
5. หัวหนากลุมงานหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
กรรมการ
6. หัวหนากลุมงานกลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
7. หัวหนากลุมงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
กรรมการ
8.ตัวแทนหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการ
1. กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาวิชาการของวิทยาลัย
2. จัดทํา มคอ. 1
3. พัฒนามาตรฐานการบริหารวิชาการ
4. จัดทําระบบและกลไกการเปด ปดและปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
5. ควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ ใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
6. วางแผนการจัดการศึกษา ติดตามประเมินหลักสูตร นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย
7. พิจารณา กลั่นกรองผลการศึกษาของนักศึกษาและรับรองผล
8. พิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนอาจารยพิเศษ
9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพิจารณาและรับรองแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนแมบท ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน ประมวลรายวิชา แผนการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
2. จัดทํา มคอ. 2
3. กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเสริมสรางประสบการณ
จริง ตลอดจนการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาว
4. นิเทศการสอนของอาจารย
5. วิพากษขอสอบ
6. พิจารณาผลการศึกษารายวิชาเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ
7. พิจารณาใหคําปรึกษา สนับสนุนและกระตุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนของทุกวิชาใน
หลักสูตร
8. พัฒนารายวิชาตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา
9. ทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
10. รวมแกไขปญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
11. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
12. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนาหลักสูต ร
1. ควบคุมมาตรฐานการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร
2.สงเสริมและพัฒนาความรูทางวิชาชีพ
3.จัดทําแผนแมบท(master plan) และกําหนดตารางสอนของหลักสูตร
4. กํากับดูแลใหอาจารยในหลักสูตรจัดทําประมวลรายวิชา แผนการสอนของวิชาตางๆ ที่อาจารยในสังกัด
หลักสูตรนั้นๆรับผิดชอบ
5. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมงาน และควบคุมกํากับการดําเนินงานภายในกลุมงาน
6. ติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอกลุมงานนโยบายและแผนงาน รายไตรมาส และรายป
8. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาในการดําเนินงานภายในกลุมงาน
9.สงเสริมและพัฒนาการบริการทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ
10. ติดตาม กํากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
11. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
12. จัดทํา มคอ. 7
12.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
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ผูรับผิดชอบงานหลักสูตร
1. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อการแสดงผลลัพธในมาตรฐานการผลิตนักศึกษา
2. บริการวิชาการ
3. รวบรวมประมวลรายวิชา แผนการสอน ของวิชาตางๆ ที่อาจารยในสังกัดหลักสูตรนั้นๆ
รับผิดชอบ
4. รวมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุมงาน และควบคุมกํากับการดําเนินงานภายใน
กลุมงาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอกลุมงานนโยบายและแผนงาน รายไตรมาส และรายป
6.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
อาจารยผ ูรับผิดชอบหลัก
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ภาคทฤษฎี
- จัดทําประมวลการสอนรายวิชาสําเนาแจกใหนักศึกษาคนละ 1 ชุด
- จัดทํา มคอ. 3และมคอ.5
- จัดทําแบบฟอรมการบันทึกการสอนและเช็คเวลาเรียนของนักศึกษา และสงใหอาจารยประจํา
ชั้นรวบรวม
- ประสานงานกับอาจารยที่รวมสอนทั้งอาจารยภายในและอาจารยพิเศษ (กรณีอาจารยพิเศษ:
ทําหนังสือเชิญสอนและเบิกคาตอบแทนการสอน)
- จัดทําและดูแลผูรวมสอนใหทําเอกสารคําสอนประกอบการสอน ตํารา สื่อการสอน
- ติดตามการดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามกําหนดการสอน
- ตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาในวิชาที่รับผิดชอบ
- รวบรวม ตรวจ และวิเคราะหขอสอบ รวมทั้งทําการวัดและประเมินผลการศึกษา
- สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสนอตอหัวหนาหลักสูตร
- เสนอการขอใชเงินงบประมาณและสรุปคาใชจายในวิชาที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ภาคปฏิบัติ
- มคอ.4 และ มคอ.6
- จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตารางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประสานงานกับแหลงฝกเพื่อการจัดนักศึกษาลงฝกไดเหมาะสม
- ประชุมชี้แจงการฝกปฏิบัติงานแกแหลงฝก
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการฝกใหกับอาจารยนิเทศ
- จัดทีมอาจารยนิเทศในการนิเทศการฝกปฏิบัติการของนักศึกษา
- ติดตามรวบรวมคะแนนผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาจากอาจารยพี่เลี้ยง รวมทั้งทําการวัด
และประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติทั้งวิชา
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- สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติตอหัวหนาหลักสูตร
- งานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อาจารยผ ูสอน
1. วางแผนจัดการเรียนการสอน ออกแบบการสอนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลัก และกลุมผูสอน จัดทํา
แผนการสอนในรายวิชาหรือหัวขอ/เนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิชา
2.ดําเนินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาหรือหัวขอ/เนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา
3. ปฏิบัติ หนาที่ เปนอาจารยที่ ปรึกษาสํา หรับ นักศึ กษาที่ ไดรับมอบหมาย ใหดูแลรับ ผิ ดชอบทั้งในดาน
สวนตัวและดานการเรียน
4. ใหความรวมมือและสนับสนุน ตลอดจนเขารวมโครงการตางๆ ของวิทยาลัยฯ
5. วิจัย ผลิต ผลงานวิชาการ นวัต กรรม และเขียนตําราเพื่อพัฒนาวิชาการและองคค วามรู เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอความกาวหนาทางวิชาการ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6. เปนที่ปรึกษาแกอาจารยและบุค ลากรอื่นๆ ในเรื่องที่มีค วามสามารถหรือมีความเชี่ย วชาญเฉพาะใน
สาขาวิขาตางๆ
7. ใหความรวมมือและใหการสนับสนุนแกสถาบันบริการสุขภาพตางๆ ที่เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานสําหรับ
นักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขของหนวยงานนั้นๆ
8. เขารวมและใหการสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขกับหนวยงานตางๆ
9. ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการตางๆ ตามที่วิทยาลัยฯแตงตั้ง
10. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อาจารยประจําชั้น
1. สํา รวจครุ ภัณฑภ ายในชั้ นเรีย นเพื่อจัด ใหมีสภาพพร อมใชกอนเป ดภาคการศึก ษา เช น โตะ เก า อี้
กระดาน ผามาน เปนตน โดยประสานงานกับฝายบริหารงานทั่วไป
2. ประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เพื่อจัดใหมีโสตทัศนูปกรณในสภาพพรอมใช
ประจําชั้นเรียน
3. ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาในแตละภาคการศึกษาในการรวบรวมแผนการเรียนการ
สอนเพื่อควบคุมและติดตามการเรียนการสอนใหเปนไปตามตารางสอนและแผนการเรียน
4. รวบรวมแบบฟอรมเช็คเวลาเรียนของนักศึกษาจากผูรับ ผิดชอบหลักในรายวิชาตางๆ ของแตล ะภาค
การศึกษา รวบรวมเขาแฟมเพื่อมอบใหนักศึกษาถือปฏิบัติ และสงสรุปใหอาจารยประจําชั้นทราบในทุกวันศุกรของ
แตละสัปดาห
5. คั ดเลื อกแต งตั้ง คณะกรรมการชั้ นป เพื่ อดําเนินการบริห ารงานภายในชั้ นเรี ยนให เป นไปดวยความ
เรียบรอยตามวัตถุประสงคข องแตละหลักสูตรคณะกรรมการชั้นปข องนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยคณะทํางานดาน
บริหาร ดานวิชาการ และดานบริการ
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6. เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการชั้นป
7. ประสานงานกับ อาจารยผู รับ ผิด ชอบรายวิช าในการติด ตามผลการเรีย นของนัก ศึกษาในชั้น ปเ พื่ อ
ประเมินผลโดยเบื้องตน ทั้งนี้จะไดรวมกันพิจารณาหาแนวทางปองกันตลอดจนการแกไขในกรณีที่นักศึกษามีปญหา
ดานการเรียน
8. ในกรณีทอี่ าจารยผูสอนไมสามารถสอนตามตารางสอนได อาจารยประจําชั้นตองปฏิบัติหนาที่ดังนี้
8.1 กรณีที่อาจารยผูสอนมีบันทึกการแลกชั่วโมงสอนจะตองพิจารณาลายเซ็นยินยอมของอาจารยผูส อน
ผูรับแลกชั่วโมงสอน ตลอดจนเหตุผลอันสมควรจึงจะเซ็นชื่อรับทราบเพื่อติดตามและควบคุมชั่ วโมงสอนใหเปนไป
ตามตารางสอนตอไป และเก็บบันทึกนั้นไวที่อาจารยประจําชั้น
8.2 กรณีที่อาจารยผู สอนไม ส ามารถแลกชั่ วโมงสอนได อาจารยประจํ าชั้นจะตองพิจารณาบั นทึกของ
อาจารยผูสอนที่จะตองกําหนด วัน เวลา สอนชดเชยไวใหชัดเจนกอนเซ็นรับทราบเพื่อบริหารชั่วโมงสอนทีว่ างตอไป
และเก็บบันทึกนั้นไวที่อาจารยประจําชั้น
9. ในกรณีที่กลุมงานกิจการนักศึกษามีบันทึกของนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ ใหอาจารย
ประจําชั้นพิจารณาตามความเหมาะสม
10. ในกรณีที่นักศึกษาจะตองละการเรียนเพื่อที่จะกระทํากิจกรรมตางๆ ของวิท ยาลัยฯ นักศึกษาจะตอง
ไดรับการพิจารณาจากอาจารยผูสอน และอาจารยประจําชั้นตามลําดับ โดยเซ็นชื่อรับทราบในบันทึกขออนุญาต
ของนักศึกษาที่มีลายเซ็นยืนยันในการกระทํากิจกรรมนั้น ๆ จากอาจารยผูควบคุมในเบื้องตน
11. ในกรณีที่การเรียนการสอนของแตละรายวิชาเสร็จสิ้นแลว แตยังมีชั่วโมงที่ยังเหลืออยู อาจารยประจํา
ชั้นจะตองดูแลและรับผิดชอบในการบริหารเวลาตามความเหมาะสมตอไป
12. รวมพิจารณากับอาจารยผูรับผิดชอบการฝกภาคสนามในการจัดแบงกลุมนักศึกษาเพื่อฝกปฏิบัติงาน
13.ประชุม/อบรม นักศึกษาในดานตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร
14. ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาในการรวมกันปองกัน และแกไขปญหาของนักศึกษาเฉพาะราย
15. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อาจารยที่ป รึกษา
1. ประสานงานกับกลุมงานกิจการนักศึกษาในการทําประวัตินักศึกษาและเก็บสําเนาไวที่อาจารยที่ปรึกษา
ประจํากลุมนักศึกษา
2. เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ดานวิชาการ ดูแลใหการปรึกษาในเรื่องการศึกษาใหเหมาะสมกับนักศึกษาแตละคน ตลอดจนติดตาม
ดูแลใหการปรึกษาใหสามารถเรียนไดตามศักยภาพ
2.2 ดานการปรับตัว เปนที่ปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปญหาสวนตัวเพื่อชวยใหนักศึกษาไดแ นวทางและวิธี การเผชิญ
ปญหา สามารถคลี่คลายปญหาและปรับตัวได ในกรณีที่นักศึกษามีปญหาทางอารมณอยางลึกซึ้ง อาจารยที่ปรึกษา
ควรนําเรื่องใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯรวมกันพิจารณาเพื่อสงตอผูชํานาญการตอไป
2.3 ดานเศรษฐกิจ เมื่อนักศึกษามีความเดือดรอนการเงิน อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําแหลงทุนหรือติดตอ
หางานใหนักศึกษาทําในเวลาวางจากการเรียน
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2.4 ดานวินัย ดูแลตักเตือนใหนักศึกษามีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัย ไมประพฤติตน
ในทางเสื่อมเสีย
2.5 ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ อาจารยที่ปรึกษาชวยหลอหลอมบุคลิกภาพที่ดีงามใหแกนักศึกษาดวยการ
อบรม หรือชี้แ นะเช น เรื่องการแตงกายที่เหมาะสมกับ กาลเทศะ กิริย ามารยาทอัน ดีงาม การช วยพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตนเอง ทักษะการเปนผูนํา การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สงเสริมความรับผิดชอบ
2.6 ดานคุณธรรม อาจารยที่ปรึกษาชวยปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตใจอันดีงาม มีความเมตตากรุณา ไมเห็นแก
ตัว ชวยเหลือสังคม ซื่อสัตยสุจริต ประพฤติตนอยูในขอบเขตของศีลธรรมอันดีงาม
3. เปนคณะกรรมการรวมพิจารณาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
4. ในกรณีที่นักศึกษามีปญหาในดานตาง ๆ อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมตองมีสวนรวมในการพิจารณา
นักศึกษารวมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
5. ชวยพิจารณาในการจัดแบงกลุมนักศึกษาฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับอาจารยที่รับผิดชอบโดยตรง
6. ใหการอบรมนักศึกษาเฉพาะรายหรือรายกลุมตามความเหมาะสม
7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจั ดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา พ.ศ.2542
หมวด 3 ระบบการศึกษา
ขอ 13 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนในแตละวิชาและมีคะแนนความประพฤติ
ไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิเขาสอบ นักศึกษาที่มีสิทธิเขาสอบจะตองปฏิบัติดังนี้
(ก) นักศึกษาตองเขาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิท ยาลัยกําหนดให หากขาดสอบโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรใหถือวาสอบตกในการสอบครั้งนั้น
(ข) นักศึกษาตองใชกระดาษสอบที่วิทยาลัยจัดใหและหามคัดลอกขอสอบ
หรือนํากระดาษสอบออกจากหองสอบ
(ค) นักศึกษาจะเขาหองสอบไดเมื่อไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุมการสอบ
(ง) นักศึกษาจะออกจากหองสอบเปนการชั่วคราวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุม
การสอบ
(จ) นักศึกษาที่เขาหองสอบสายเกินกวา 15 นาที จะไมมีสิทธิเขาสอบครั้งนั้น
(ฉ) ขอปฏิบัติอื่นเกี่ยวกับการสอบใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด
(ช) หากผูใดทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
อาจารยผูควบคุมการสอบมีอํานาจสั่งใหผูนั้นยุติการสอบ และใหถือวาสอบตกในการสอบครั้งนั้น
โดยใหอาจารยผูควบคุมการสอบรายงานการทุจริตใหผูอํานวยการทราบทุกกรณี เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยรวมกับ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตอไป

10

(2) ระบบการใหค ะแนนของแตล ะรายวิชา ใหใชระบบตัวอักษร (Letter Grade) แสดงระดับ คะแนน
(Grade) ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
คอนขางดี (Fairy Good)
2.50
C
พอใช (Fair)
2.00
D+
ออน (Poor)
1.50
D
ออนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0
S
พึงพอใจ (Satisfactory)
U
ไมพึงพอใจ (Unsatisfactory) I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete) E
มีเงื่อนไข (Condition)
(3) การให F กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) เขาสอบและไดผลการสอบตกและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวาตก
(ข) ขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหรือไมมีเหตุผลอันควร
(ค) ทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินใหตก
(ง) เปลี่ยนจาก I หรือ E ไมได
(4)การให E กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ผลการสอบของแตละวิชาที่อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา พิจารณาเห็นวายังไมสมควร
ใหตก ควรใหโอกาสแกตัว
(ข) การเปลี่ยน E ใหไดไมเกินระดับ C ในหมวดวิชาชีพและไมเกินระดับ D ในหมวดวิช าอื่นๆ
ทั้งนี้จะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไป
(5) การให I กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ปวยจนไมสามารถเขาสอบได และไดปฏิบัติตามระเบียบการลาปวยถูกตอง
(ข) ขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือได และไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
(ค) ทํางานหรือปฏิบัติงานที่เปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูส อน
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ง) การเปลี่ยน I ใหเปลี่ยนเปนระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอบและ/หรืองานที่ใหกระทํา
และไดทําการสอบและ/หรือทํางานครบถวนตามกําหนดแลว ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่อาจารยผูสอนจะ
สามารถรายงานผลการสอบไดใน 4 สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไปเปนอยางชา หากพนจากนี้แลวใหถือวาผลการ
สอบเปนระดับ F
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(6) การให S และ U กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ประเมินรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
(ข) เปลี่ยนจาก I ภายในเวลาที่กําหนด สําหรับรายวิชาที่กําหนดการประเมินผลเปน S และ U
(7) การคํานวณคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average: GPA.) กระทําเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา โดย
มีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาระดับขั้นกับจํานวนหนวย
กิตแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
(ข) การคํานวณคะแนนเฉลี่ย ใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และใหปดเศษตั้งแตทศนิยมที่มีคา
มากกวา 5 ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
(8) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) กระทําเมื่อเรีย นจบตลอดป
การศึกษา และตลอดหลักสูตร โดยมีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวย
กิตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม
(ข) การคํานวณ คะแนนเฉลี่ย สะสม ใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และใหปดเศษตั้งแต
ทศนิยมที่มีคามากกวา 5 ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
(ค) กรณีที่เรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหใชระดับคะแนนที่ไดใหมมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
(9) การสอบผานรายวิชา มีหลักเกณฑตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไมต่ํากวาระดับ Cและในหมวดวิชาอื่นๆไมต่ํากวาระดับ D
(ข) สอบแกตัวแลวผานตามเกณฑในขอ (ก)
(10) การเลื่อนชั้นกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ตองสอบไดทุกวิชาในปการศึกษานั้นๆ และ
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา 2.00
(11) การทําเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ถาผลการเรียนบางวิชาไดระดับคะแนน F แตคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา 2.00
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา 1.95
(ค) คะแนนเฉลี่ยสะสมของสองปการศึกษาที่อยูระหวางการทําเงื่อนไขจะตองไมต่ํากวา 2.00 จึง
จะเลื่อนชั้นได มิฉะนั้นจะตองเรียนซ้ําชั้นในชั้นปที่อยูระหวางการทําเงื่อนไข
(12) การเรียนซ้ําชั้นกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปต่ํากวา 2.00 ยกเวนกรณีที่ใหทําเงื่อนไข
(ข) การเรียนซ้ําชั้นใหเลือกเรียนซ้ําเฉพาะในรายวิชาที่ไดระดับขั้นต่ํากวา B ในหมวดวิชาชีพ และ
ต่ํากวาระดับ C ในหมวดวิชาอื่นๆ
(13) การเลื่อนชั้น การทําเงื่อนไข และการเรียนซ้ําชั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
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ขอ 14 การสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00
(2) จํานวนปที่เรียนไมเกิน 2 เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(3) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(4) ผานการสอบความรูตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยและ/หรือมหาวิท ยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยไปสมทบหรือรวมผลิต
(5) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ขอ 15 นักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยมตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(1) เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ 2 ขึ้นไป
(2) ไมเปนผูที่เคยสอบตกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร และมีเวลาเรีย นไมเกินกวาจํานวนปที่
หลั ก สู ต รกํ า หนด ยกเว น กรณี ล าพั ก การศึ ก ษาเนื่ อ งจากเหตุ จํา เป น ทางสุ ข ภาพ หรื อ ความจํ า เป น อื่ น ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนด
(3) ผูที่ทําคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.70 ขึ้นไป ไดรับเกียรตินิย มอันดับ 1 และผูที่ทําคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต 3.50 ถึง 3.69 ไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2
(4) วิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาใด ใหใชเกณฑการไดรับ เกียรตินิยม
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ
ขอ 16 นักศึกษาที่จะไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หลักสูตรละ 2 รางวัล คือ เหรียญทอง 1 รางวัล เหรีย ญ
เงิน 1 รางวัล และตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(1) มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ยกเวนกรณีที่ลาพักการศึกษา
เนื่องจากเหตุจําเปนทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) ไมเคยสอบตกในรายวิชาใด
(3) มีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ 2 ขึ้นไป
(4) เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามลําดับ
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เปาหมายการผลิ ตนักศึกษา ป การศึกษา2556-2560
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
หลักสู ตร

2556
(คน)
50

ปการศึกษา
2557 2558 2559
(คน) (คน)
(คน)
50
50
50

2560
(คน)
50

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน)
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
30
50
50
50
50
(ทันตสาธารณสุข)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร
35
35
35
35
(เทคนิคเภสัชกรรม)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
40
40
40
40
5.หลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต
50
50
50
6. เวชกิจฉุกเฉิน ปริญญาตรี
30
แผนการผลิ ตหลักสูตร ปการศึกษา2556-2560 วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ระดับหลักสูตร
2556
2557
2558
2559
2560
หลักสูตรปริญญาตรี
2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4หลักสูตร
- สบ
- สบ
- สบ
- สบ
- สบ
(สาธารณสุข (สาธารณสุข (สาธารณสุข (สาธารณสุข (สาธารณสุข
ชุมชน)
ชุมชน)
ชุมชน)
ชุมชน)
ชุมชน)
- สบ
- สบ
- สบ
- สบ
- สบ
(ทันต
(ทันต
(ทันต
(ทันต
(ทันต
สาธารณสุข) สาธารณสุข) สาธารณสุข) สาธารณสุข) สาธารณสุข)
- แพทยแผน - แพทยแผน - แพทย
ไทยบัณฑิต ไทยบัณฑิต แผนไทย
บัณฑิต
- เวชกิจ
ฉุกเฉิน
ปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร
ชั้นสูง
- เทคนิค
- เทคนิค
- เทคนิค
- เทคนิค
เภสัชกรรม เภสัชกรรม เภสัชกรรม เภสัชกรรม
- เวชกิจ
- เวชกิจ
- เวชกิจ
- เวชกิจ
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
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การดําเนินงาน

การเสนอหลักสู ตรระดั บต่ํากวาปริญญาตรีเพื่อขอรับการรับรองกอนเป ดสอน
ผูรับผิ ดชอบ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันพระ
บรมราชชนก ตามกรอบ TQF

-

คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุมพัฒนาการศึกษา

-

วิทยาลัยแตละแหงรับ ผิดชอบดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ของตนเอง

จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.๒,มคอ.๓ มคอ.๔)
สําหรับวิทยาลัยแตละแหง
เสนอ
ไมอนุมัติ

ขออนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัย
ทุกแหงตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สงไปปรับแก

- สถาบันพระบรมราชชนก

อนุมัติ

ไมรับรอง

เสนอหลักสูตรของวิทยาลัยทุก
แหงเพื่อขอรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สงไปปรับแก

- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก

รับรอง
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แจงวิทยาลัย

สงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.
เพื่อรับ รองคุณวุฒิและ
กําหนดอัตราเงินเดือน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยสถาบันพระบรมราชชนก
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การเสนอหลักสู ตรระดั บปริญญาตรีเพื่อขออนุมั ต/ขอความเห็
ิ
นชอบ กอนเป ดสอน
การดําเนินงาน
ผูรับผิ ดชอบ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันพระบรม
ราชชนก ตามกรอบ TQF(มคอ.๒)

จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.๒,มคอ.๓ มคอ.๔)
สําหรับวิทยาลัยแตละแหง

-

คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุมพัฒนาการศึกษา

-

วิทยาลัยแตละแหงรับ ผิดชอบดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ของตนเอง

เสนอ
ขออนุมัติหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัย
ที่สมทบ

ไมอนุมัติ
สงปรับแก

- วิทยาลัย

อนุมัติ
เสนอหลักสูตรตอองคกร
วิชาชีพ (ถามี) เพื่อขอความ
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

- สภามหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบ

เห็นชอบ
แจงวิทยาลัย

สงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ

สงหลักสูตรใหสถาบันพระบรมราชชนก

สงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.
เพื่อรับ รองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน

-

องคกรวิชาชีพ /สภามหาวิทยาลัย

-

วิทยาลัย

- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการเป ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรที่เป ดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวั ดตรัง
การดําเนินงาน

ผูรับ ผิดชอบ
-คณะทํางานวิจัย
-คณะกรรมพัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-สํารวจความตองการเจาพนักงาน/บุคลากรของพื้นที่ และ วิเคราะห
ทรัพยากรของการดําเนินการหลักสูตรใหมและจุดคุมทุน
-พัฒนาและยกรางหลักสูตร
-ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พัฒนา/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตามกรอบ TQF (มคอ.1)

-คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
-สถาบันพระบรมราชชนกโดยกลุมพัฒนา
การศึกษา

จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม
(มคอ.2,มคอ 3,มคอ.4) สําหรับวิทยาลัย
แตละแหง

-คณะทํางานวิชาการ
กลุมงานหลักสูตรตางๆของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

เสนอ

ไมอนุมัตสิ งไป
ปรับแก

ขออนุมัติหลักสูตรของ
วิทยาลัยตอสํานัก
ปลัดกระทรวง

-สถาบันพระบรมราชชนก

อนุมัติ
ไมรับรองสงไป
ปรับแก

เสนอหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อขอรับ
การรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยสถาบันพระบรม
ราชชนก

รับรอง

-แจงสํานักงานปลัดกระทรวงฯ

-สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

-สํานักงานปลัดกระทรวงโดยสถาบัน

แจงวิทยาลัย
สงหลักสูตรใหสนง.ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและ
กําหนดอัตราเงินเดือน

พระบรมราชชนก

หลักฐาน
-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจความตองการบัณฑิตและ
ขอเสนอแนะ
รายงานการวิเคราะหทรัพยากรและจุดคุมทุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิท-ยาลั
คําสัย่งแตงตั้งคณะทํางาน
-มคอ.1

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
-มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4
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ระบบและกลไกการเป ดหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
1. วิจัยสํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน วิเคราะหความพรอมและจัดเตรียมทรัพยากรในการ
ดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุน
-

แตงตั้งคณะทํางานวิจัยหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุม วิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะทํางานวิจัยมีดังนี้
o สํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน
o สํารวจความกาวหนาของบัณฑิตในตลาดงาน
o วิเคราะหความสอดคลองของการผลิตบัณฑิตกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
o วิเคราะหความพรอมของวิทยาลัยและจัดเตรียมทรัพยากรในการดําเนินการของ
หลักสูตรใหม
o คํานวณจุดคุมทุน

2. พัฒนาหลักสูตร
-

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
o สวนพัฒนาการศึกษา
o ผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้
o ยกรางหลักสูตร
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o วิพากษหลักสูตร
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อเปดหลักสูตรใหมและเสนอตอสถาบันพระบรม
ราชชนก
4. สถาบันพระบรมราชชนกเห็นชอบมอบใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํากรอบมาตรฐานหลักสูตร
TQF(มคอ.1) สงใหวิทยาลัย

5. วิทยาลัยฯจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูต ร รายวิชาและประสบการณภาคสนาม(มคอ2,มคอ.3,
มคอ.4)เสนอสถาบันพระบรมราชชนกและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-

แตงตั้งคณะทํางานวิชาการซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o อาจารยผูรับผิดชอบจัดทํามคอ.2,3,4 ของหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะทํางานวิชาการ
o จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
o จัดทํารายวิชาและประสบการณภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4)

6. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกเสนอหลักสูตรของวิทยาลัยเพือ่ ขอรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตรและแจงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงวิทยาลัย ใหทราบถึงผลการรับรองและสงหลักสูตรใหสํานักงาน
ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรที่เป ดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การดําเนินงาน

ผูรับ ผิดชอบ

-ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต,ผูใชบัณฑิตและความกาวหนาทาง
วิชาการของสาขาวิชานั้นๆและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
-ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พัฒนา/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตามกรอบ TQF

-คณะกรรมการวิชาการ/หลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
-สถาบันพระบรมราชชนกโดยกลุมพัฒนาการศึกษา

หลักฐาน
-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
-มคอ.1

จัดทําเอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตร รายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม(มคอ.2,มคอ 3,มคอ.4)

-กลุมงานหลักสูตรตางๆของวิทยาลัย

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

-มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4

เสนอ

ไมอนุมัติสงไป
ปรับแก

ขออนุมัติหลัก สูตรของ
วิทยาลัยตอสํานัก งาน
ปลัดฯปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

อนุมัติ
ไมรับรองสงไป
ปรับแก

-สํานักนงานปลั
ดกระทรวง
-สถาบั
พระบรมราชชนก
เสนอหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อ
ขอรับการรับรองจากสํานักงาน

สาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราช
ชนก
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กลไกการปรับปรุงหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวัดตรัง
1. วิจัยสํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต,ผูใชบัณฑิต และศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของบัณฑิตสาขา
นั้นๆ
-

แตงตั้งคณะทํางานวิจัยซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

21
-

หนาที่ของคณะทํางานวิจัยมีดังนี้
o สํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร
o ศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของบัณฑิต

2. ปรับปรุงหลักสูตร
-

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้
o มีการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง
o วิพากษหลักสูตร

3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและนําเสนอสถาบัน พระ
บรมราชชนก
4. สถาบั นพระบรมราชชนกเห็ นชอบมอบให ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รจั ด ทํ า กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรTQF(มคอ.1)
5. วิทยาลัยฯจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชาและประสบการณภาคสนาม(มคอ2,มคอ.3,
มคอ.4)เสนอสถาบันพระบรมราชชนกและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-

แตงตั้งคณะทํางานวิชาการซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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-

หนาที่ของคณะทํางานวิชาการ
o จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
o จัดทํารายวิชาและประสบการณภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4)

6. สํานักงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนกเสนอหลักสู ตรของวิทยาลัย เพื่ อ
ขอรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตรและแจงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แจ ง วิ ท ยาลั ย ให ท ราบถึง ผลการรั บ รองและส งหลั กสูต รให
สํานักงาน ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการปดหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรที่เป ดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การดําเนินงาน

ผูรับ ผิดชอบ

-ประเมินความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน,จํานวนผูสมัครเรียน,
ประโยชนของหลักสูตรตอการพัฒนาประเทศและใหขอเสนอแนะในการ
ปดหลักสูตร
-ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-เห็นชอบและนําเสนอตอสถาบันพระบรมราชชนก

พิจารณาใหความเห็นชอบการอนุมัติ
ปดหลักสูตร

-คณะกรรมการวิชาการ/หลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

-สถาบันพระบรมราชชนก
โดยกลุมพัฒนาการศึกษา

อนุมัติ

แจงเรื่องการปดหลักสูตรตอสกอ.
ภายใน 30 วันนับ จากวันที่ไดรับ
อนุมัติจากสบช.

-สถาบันพระบรมราชชนกโดย
กลุมพัฒนาการศึกษา

หลักฐาน
-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
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ระบบและกลไกการปดหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวัดตรัง
1. วิจยั สํารวจความตองการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรที่องคความรู

ไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
- แตงตั้งคณะทํางานวิจัยซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร
- หนาที่ของคณะทํางานวิจัย
o สํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน
o วิเคราะหความสอดคลองของการผลิตบัณฑิตกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
o วิเคราะหและสรุปผลความตองการหลักสูตร
2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อปดหลักสูตร
3. นําเสนอและขออนุมัติปดหลักสูตรจากสถาบันพระบรมราชชนก
4. สถาบันพระบรมราชชนกอนุมัติการปดหลักสูตรและแจงตอสกอ.ภายใน30 วันหลังจากไดรับการ
อนุมัติจากสถาบันพระบรมราชชนก
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลั กสู ตรปริญญาตรีที่เป ดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การดําเนินงาน

ผูรับ ผิดชอบ

-ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต,ผูใชบัณฑิตและความกาวหนาทางวิชาการ
ของสาขาวิชานั้นๆและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
-ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พัฒนา/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามกรอบ TQF

จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม
(มคอ.2,มคอ 3,มคอ.4)

-คณะทํางานวิจัย
-คณะกรรมพัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ไมอนุมัติสงปรับ

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
มคอ.1

-กลุมงานหลักสูตรตางๆของวิทยาลัย

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

อนุมัติ
ไมเห็นชอบ

เสนอหลักสูตรตอองคกรวิชาชีพ
(ถามี)เพื่อขอความเห็นชอบ

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

-สถาบันพระบรมราชชนกโดยกลุมพัฒนา
การศึกษา

เสนอ
ขออนุมัติหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัยที่
สมทบ

หลักฐาน

-สภามหาวิทยาลัยที่เปนสถาบัน
สมทบ
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เห็นชอบ

-วิทยาลัย

แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลั กสู ตรปริญญาตรีที่เป ดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การดําเนินงาน

ผูรับ ผิดชอบ

-สํารวจความตองการเจาพนักงาน/บุคลากรของพื้นที่ และ วิเคราะห
ทรัพยากรของการดําเนินการหลักสูตรใหมและจุดคุมทุน
-พัฒนาและยกรางหลักสูตร
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พัฒนา/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามกรอบ TQF

-คณะทํางานวิจัย
-คณะกรรมพัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
-สถาบันพระบรมราชชนกโดยกลุมพัฒนา
การศึกษา

จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม
(มคอ.2,มคอ 3,มคอ.4)

เสนอหลักสูตรตอองคกรวิชาชีพ(ถามี)
เพื่อขอความเห็นชอบ

มคอ.1

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4

ขออนุมัติหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัยที่
สมทบ

อนุมัติ

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ไมเห็นชอบ

-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจและขอเสนอแนะรายงาน
การวิเ คราะหทรัพยากรและจุดคุมทุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

-กลุมงานหลักสูตรตางๆของวิทยาลัย

เสนอ

ไมอนุมัติสงปรับ

หลักฐาน

-สภามหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบ
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เห็นชอบ
-องคกรวิชาชีพ/สภามหาวิทยาลัย
สงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ

แจงวิทยาลัยเพื่อเปด
หลักสูตร

สงหลักสูตรใหสํานักงานก.พ
เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนด
อัตราเงินเดือน

สํานักงานปลัดกระทรวงโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก

-วิทยาลัย
สงหลักสูตรใหสถาบันพระบรมราชชนก

ระบบและกลไกการเป ดหลักสู ตรปริญญาตรี
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวัดตรัง
1. วิจัยสํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน วิเคราะหความพรอมและจัดเตรียมทรัพยากรในการ
ดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุน
-

แตงตั้งคณะทํางานวิจัยซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะทํางานวิจัยมีดังนี้
o สํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน
o สํารวจความกาวหนาของบัณฑิตในตลาดงาน
o วิเคราะหความสอดคลองของการผลิตบัณฑิตกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
o วิเคราะหความพรอมของวิทยาลัยและจัดเตรียมทรัพยากรในการดําเนินการของ
หลักสูตรใหม
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o คํานวณจุดคุมทุน
2. พัฒนาหลักสูตร
-

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o สวนพัฒนาการศึกษา
o ผูแทนจากมหาวิทยาลัยที่สมทบ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้
o ยกรางหลักสูตร
o วิพากษหลักสูตร

3. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อเปดหลักสูตรใหมและเสนอตอสถาบันพระบรม
ราชชนก

4. สถาบันพระบรมราชชนกเห็นชอบมอบใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํากรอบมาตรฐานหลักสูตร
TQF(มคอ.1)
5. วิทยาลัยฯจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชาและประสบการณภาคสนาม(มคอ2,มคอ.3,
มคอ.4)เสนอสภาวิชาการและมหาวิทยาลัยที่สมทบ
-

แตงตั้งคณะทํางานวิชาการซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o อาจารยผูรับผิดชอบจัดทํามคอ.2,3,4 ของหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะทํางานวิชาการ
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o จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
o จัดทํารายวิชาและประสบการณภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4)
6. สภามหาวิทยาลัยที่สมทบเสนอหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบจากองคกรวิชาชีพ
7. องคกรวิชาชีพเห็นชอบหลักสูตรแจงมหาวิทยาลัย และสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ใหความเห็นชอบ
8. มหาวิทยาลัยที่สมทบ สงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
9. วิทยาลัยฯสงหลักสูตรใหสถาบันพระบรมราชชนกรับทราบ

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
1. วิจัยสํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต,ผูใชบัณฑิต และศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของบัณฑิตสาขา
นั้นๆ
-

แตงตั้งคณะทํางานวิจัยซึ่งประกอบดวย
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o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร
-

หนาที่ของคณะทํางานวิจัยมีดังนี้
o สํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร
o ศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของบัณฑิต

2. ปรับปรุงหลักสูตร
-

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้
o มีการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง
o วิพากษหลักสูตร

3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
4. สถาบันพระบรมราชชนกเห็นชอบมอบใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํากรอบมาตรฐาน
หลักสูตรTQF(มคอ.1)
5. วิทยาลัยฯจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชาและประสบการณภาคสนาม(มคอ2,มคอ.3,
มคอ.4)เสนอสภามหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบ
-

แตงตั้งคณะทํางานวิชาการซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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-

หนาที่ของคณะทํางานวิชาการ
o จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)
o จัดทํารายวิชาและประสบการณภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4)

6. สภามหาวิทยาลัยที่สมทบเสนอหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบจากองคกรวิชาชีพ
7. องคกรวิชาชีพเห็นชอบหลักสูตรแจงมหาวิทยาลัย และสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
8. มหาวิทยาลัยที่สมทบสงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
9. วิทยาลัยฯสงหลักสูตรใหสถาบันพระบรมราชชนกรับทราบ
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการปดหลักสู ตรปริญญาตรีที่เปดสอนของ
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การดําเนินงาน
-ประเมินความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน,จํานวน
ผูสมัครเรียน,ประโยชนของหลักสูตรตอการพัฒนาประเทศ
และใหขอเสนอแนะในการปดหลักสูตร
-ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
-เห็นชอบสภามหาวิทยาลัยที่สมทบ

ผูรับผิดชอบ
-คณะกรรมการบริหารวิชาการ/
หลักสูตร
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

หลักฐาน
-คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
รายงานผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
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ระบบและกลไกการปดหลั กสู ตรปริญญาตรี
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
10. วิจัยสํารวจความตองการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรที่องคความรูไม
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
-

แตงตั้งคณะทํางานวิจัยซึ่งประกอบดวย
o รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
o ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากภายนอก
o อาจารยประจําหลักสูตร

-

หนาที่ของคณะทํางานวิจัย
o สํารวจความตองการของบัณฑิตในตลาดงาน
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o วิเคราะหความสอดคลองของการผลิตบัณฑิตกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
o วิเคราะหและสรุปผลความตองการหลักสูตร
11. ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อปดหลักสูตร
12. นําเสนอและขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยที่สมทบ
13. สภามหาวิทยาลัยที่สมทบอนุมัติการปดหลักสูตรและแจงตอสกอ.ภายใน30 วันหลังจากไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยที่สมทบ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เนนผูเรี ยนเปนสําคัญ
เริ่มตน

INPUT

ผูบริหารกําหนดวิสัยทั ศน นโยบาย ทิ ศทางการดําเนินงาน

กลุมวิชาการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมอาจารยจั ดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรี ยนเปนสําคั ญ
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PROCESS

1.เตรี ยมอาจารยในการจัดการเรี ยนการสอนที่เนนผูเรี ยนเป นสําคัญ

2. ออกแบบการเรียนการสอนและจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรี ยนเปนสําคั ญ

3. เตรียมสิ่งสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจั ดการเรียน
การสอนที่เนนผู เรียนเปนศูนย กลาง

4.ติ ดตามผลการจั ดการเรียนการสอน

OUTPUT

สรุปผลการประเมินความพึ งพอใจตอผูสอนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

FEEDBACK

ปรับแผนแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยนําขอเสนอแนะจากนักศึกษาโดย
อาจารยผู สอนเปนผูนําเขา

สิ้นสุ ดกระบวนการ
ระบบและกลไกการพัฒนาหลั กสู ตรและการเรียนการสอนซึ่ งบุคคลองคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม(ปรับปรุง
ยอย)

เริ่มตน

พิจารณาคัดเลือกบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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แตงตั้งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและแหลงเรียนรู
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน

อาจารยประสานงานรายวิชา/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผูอํานวยการ

ผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
หัวหนาโครงการ/รอง
กิจการนักศึกษา

ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาใหมี
โครงการ กิจกรรมที่มีความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก

กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในวงรอบตอไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สิ้นสุด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวั ดตรัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร แบงเปน 5 ดานดังนี้
1. ดานอาจารย
2. ดานนักศึกษา
3. ดานหลักสูตร
4. ดานสิ่งสนับสนุน
5. ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
เกณฑมาตรฐานหลักสู ตร

รายละเอียด
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1. ดานอาจารย
2. ดานนักศึกษา
3. ดานหลักสูตร
4. ดานสิ่งสนับสนุน
4.1 หองปฏิบัติการวิชาชีพ
4.2 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
4.3 หองเรียน/
โสตทัศนูปกรณ

จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเทียบเทา เทากับ 1:8
เปนผูที่มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและตามประกาศของวิทยาลัย
หลักสูตรจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดของแตละหลักสูตรอยูในเอกสารแนบ

1) คอมพิวเตอร(พรอมโปรแกรมสําเร็จรูป) 1 เครื่อง/นักศึกษา8 คน
2) เครื่องพิมพ(Printer)
1 เครื่อง/หอง
1) เครื่องฉายแผนใส
1 เครื่อง/หอง
2) จอรับภาพ
1 เครื่อง/หอง
3) ไมคพรอมลําโพง
1 เครื่อง/หอง
4) คอมพิวเตอร
1 เครื่อง/หอง
5) Projector
1 เครื่อง/หอง
4.4 หนังสือ/วารสาร
1) ตําราทางวิชาชีพสาขา ไมนอยกวา 10 เรื่อง (ระบุ) โดยมีจํานวนไมนอยกวา 1:50
2) วารสารวิชาชีพ/วิทยาศาสตรสุขภาพ (ในประเทศ) 10 ชื่อเรื่อง
3) วารสารวิชาชีพ/วิทยาศาสตรสุขภาพ (ตางประเทศ) 10 ชื่อเรื่อง
4.5 เทคโนโลยีการสืบคน มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคนของนักศึกษา ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง/สัปดาห
4.6 บริการการศึกษา
มีระบบการใหคําปรึกษาและการดูแลนักศึกษา
4.7 แหลงฝก
รายละเอียดของแตละหลักสูตรอยูในเอกสารแนบ
5. ดานการจัดการเรียนการ 1) ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร
สอน การวัดและประเมิน 2) เตรียมและจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 จัดทําประมวลการสอนรายวิชา และแผนการสอนที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา สมรรถนะรายชั้นปมคอ.3มคอ.4 มคอ.5และ
มคอ.6

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตร

รายละเอียด
2.2 จัดทํา Test Blue Print ของรายวิชา/รายบท (การประเมินผลตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงครายบท)
2.3 จัดทํา/จัดหาเอกสาร คําสอน/ตํารางสื่อการเรียนการสอนในหัวขอที่รับผิดชอบ
2.4 วิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
2.5 จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
2.6 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
2.7 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ตาม Test Blue Print ที่กําหนด เชน
2.7.1 จัดทําแบบทดสอบโดยใช MCQ/MEQ/OSCE ไมนอยกวา 75 ของคะแนนที่ใช
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ประเมินผลการเรียน
2.7.2 ออกขอสอบตาม Test Blue Print ของรายวิชาชีพ โดยขอสอบอยูในระดับ
นําไปใชขึ้นไป รอยละ 50
2.7.3 รวมวิพากษขอสอบกอนสอบ
2.7.4 ดําเนินการสอบ/ประเมินตาม Test Blue Print ที่กําหนดและควบคุมการสอบ
ทั้งกลางภาคและปลายภาค
2.7.5 รวมวิเคราะหขอสอบ และทําคลังขอสอบ
2.7.6 สงผลการเรียนไปยังฝายทะเบียนตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนแมบทการ
จัดการศึกษา
2.8 สอนซอมเสริมตามดุลยพินิจที่เหมาะสม กรณีนักศึกษามีผลการเรียนออน

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต(สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)และ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร(สาธารณสุขชุ มชน)
ดานสิ่ งสนับสนุน(หองปฏิบั ต ิ การวิชาชีพ)
ลําดั บที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
หุนจําลองการฝกเย็บแผล
หุนจําลองฉีดยาเขากลามเนื้อสะโพก
หุนจําลองทารก
หุนสาธิตการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
เครื่องวัดความดันโลหิต

จํานวน/สัดสวน
1 ตัว/20 คน
1 ตัว/20 คน
1 ตัว/15 คน
1 ตัว/20 คน
1 ตัว/15 คน
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6.
7.
8.
9.

หุนทําคลอด
หุนทําแผล
หุนใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
วัสดุที่ใชหองปฏิบัติการพยาบาล เชน syringe,
เข็มฉีดยา, น้ําเกลือ, เข็มใหน้ําเกลือ ฯลฯ

1 ตัว/15 คน
1 ตัว/20 คน
1 ตัว/20 คน
1 ชิ้น/1 คน

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม)
ดานสิ่ งสนับสนุน(หองปฏิบั ต ิ การวิชาชีพ)
1. หองปฏิ บั ต ิการเทคโนโลยี เภสั ชกรรม
ลําดั บที่
รายการ
อุปกรณการชั่ง
1.
เครื่องชั่ง Top loading
2.
เครื่องชั่ง Two pan
อุปกรณการตวง
3.
Transferred pipet
4.
Measuring pipet

หมายเหตุ
1 เครื่อง :8
1 เครื่อง :5
1ชิ้น : 2 คน
1ชิ้น : 2 คน
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5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Beaker ขนาด 50,100,250 ml
Cylinder ขนาด 5,10,25,50,100 ml
อุปกรณในการบดผสม
โกรงและลูกโกรง(กระเบื้อง)
โกรงและลูกโกรง(แกว)
Slap and Spatule
Stiring rod
อุปกรณอื่น
เทอรโมมิเตอร
กระจกนาฬิกา
ขวดฉีดน้ํากลั่น
กรวยกรอง
Stand and Ring
Tong
Hot plate
Water bath
Wire gauze
เครื่องกวนสารละลายดวยแมเหล็ก
เครื่องวัดระดับเสียง
SPECTOPHOMETER

2. หองปฏิ บั ต ิการการแพทย แผนไทยแบบองครวม
ลําดั บที่
รายการ
1.
ถาดพลาสติกผสมยา
2.
ตัวอยางสมุนไพร
3. หองปฏิ บั ต ิการงานบริการเภสั ชกรรมและการบริหารเวชภัณฑ
ลําดั บที่
รายการ
1.
ตัวอยางเวชภัณฑ

อยางนอยขนาดละ 1:1
อยางนอยขนาดละ 1:1
1ชิ้น : 2 คน
1ชิ้น : 2 คน
1ชิ้น : 2 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 1 คน
1ชิ้น : 4 คน
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

หมายเหตุ
อยางนอย 1:10
อยางนอย 50 รายการ

หมายเหตุ
มีรูปแบบยาอยางนอย ไดแก
Tablet, Capsule, Powder, Granule,
Syrup, Elixir, Emulsion และ
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Suspesion
ถาดนับยาพรอมยาที่นับ
อยางนอย 1:5
ตะกราพลาสติก
อยางนอย 1:5
ซองบรรจุยาและฉลากยา
มีอยางนอย ไดแกซองยา
รับประทาน,ฉลากยารับประทาน
ฉลากยาใชภายนอก
รานยา
มี
หองจัดเก็บเวชภัณฑ
มี
ชั้นวางเวชภัณฑ
มี
Cassette บรรจุยาชนิด apply unit dose หรือ unit อยางนอย 1:1
dose

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุ ข)
ดานสิ่ งสนับสนุน (หองปฏิบั ติการวิชาชีพ)
ลําดั บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
Unit ทําฟน(Dental unit)
เครื่องฉายแสง
เครื่องขูดหินน้ําลาย
เครื่องฉายรังสีเอกซ
เครื่องปนอมัลกัม( amalgamator)
หุนจําลองสําหรับทําฟน (phantom head)
ดามกรอความเร็วต่ําสําหรับทํา lab ( Micromotor)

หมายเหตุ
1 unit/คน
1 เครื่อง/4คน
1 เครื่อง/4คน
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ตัว/คน
1 ดาม/คน
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ดามกรอความเร็วสูงสําหรับทํา lab
เครื่องนึ่งอบไอน้ําความดันสูง (autoclave)
เครื่องอบชนิดแหง (Hot air oven)
ชุดตรวจ
ชุดอุด
ชุดขูดหินปูน(hand instrument)
ชุดถอน
ชุดแตงขี้ผึ้ง

1 ดาม/คน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด/คน
1 ชุด/คน
1 ชุด/คน
1 ชุด/คน
1 ชุด/คน

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งเวชกิ จฉุกเฉิน
ดานสิ่ งสนับสนุน (หองปฏิบั ติการวิชาชีพ)
ลําดั บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
หุนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
หุนชวยฟนคืนชีพพื้นฐานเด็ก
หุนชวยฟนคืนชีพของผูใหญ
หุนชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด
หุนชวยฟนคืนชีพเด็กโต
หุนฝกใสทอชวยหายใจผูใหญ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา

หมายเหตุ
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

เปลตัก (Scoope)พรอมสายรัด
เปลตัก
เฝอกลมสุญญากาศ
BaxctrapSpineboard Cat จํานวน 1 อัน
Priemium strap w/loop-lokends Cat จํานวน 3 เสน
SpeedBlock Cat จํานวน 1 อัน
Short Spinal Board
Stifneck Select Collar
Stifneck set of 6
KED
Mouth piece
ชุดชวยหายใจชนิดซิลิโคนมือบีบสําหรับผูใหญ (Ambu)
ชุดชวยหายในชนิดซิลิโคนมือบีบสําหรับเด็กโต(Ambu)
ชุดชวยหายในชนิดซิลิโคนมือบีบสําหรับเด็กทารก(Ambu)
หนากากวาลว (Pocket mask) One Way Valve pkg. 10
Strecher
เกยออกซิเยนพรอมถังและรถเข็น
เครื่อง Suction
Long Spinal Board และ Head immobilizer
Hard Collar

2 อัน
1อัน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
5 ชิ้น
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
1 เครื่อง
2 อัน
8 อัน

เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งเวชกิ จฉุกเฉิน
ดานสิ่ งสนับสนุน (หองปฏิบั ติการวิชาชีพ)
ลําดั บที่
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

รายการ
Laryngoseopeกลองหมายเลย 1
Endotracheal tube ผูใหญ ทุกเบอร
Endotracheal tube เด็ก
Splint (ไมดาม) แขน
Splint (ไมดาม) ขา
Finger siab
Glucometer

หมายเหตุ
1 ชุด
10 ชิ้น
5 ชิ้น
5 ตัว
5 ตัว
5 ตัว
1 เครื่อง
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35.
36.
37.

กระเปาปฏิบัติการEMSสีน้ําเงิน
Nasopharyngeal Tube
ชุดทําคลอด

1 อัน
10 อัน
1 ชุด

มาตรฐานดานแหลงฝกปฏิบ ั ติ งาน
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต(สาธารณสุขชุ มชน)และหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง
สาธารณสุขศาสตร(สาธารณสุขชุมชน)
1.โรงพยาบาลชุ มชน
1.1 เกณฑการเลือกแหล งฝ กงาน
 เปนโรงพยาบาลชุมชนที่อยูในจังหวัดที่มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือมีหนวยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดที่มีโครงสรางการบริหารงานและการกํากับงานที่มีแบบแผนชัดเจนถึง
ระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
 เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป
 มีจํานวนอาจารยแหลงฝกที่เหมาะสม เทียบกับจํานวนนักศึกษา
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 มีการทํางานรวมกันเปนทีมสุขภาพ
 มีจํานวนทักษะที่จําเปนตามที่หลักสูตรกําหนดเพียงพอสําหรับนักศึกษา
 มีประสบการณในการรับฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
 ครูพี่เลี้ยงเคยผานการอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชน หองสมุด
 มีสวัสดิการอื่นๆ ที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติงาน เชน บานพักนักศึกษา รานคา
1.2 เกณฑการจัดนักศึกษาลงสถานที่ฝกปฏิ บั ติงาน
อาจารยพิจารณาจัดนักศึกษาลงตามความเหมาะสม โดยไดรับขอมูลจากแหลงฝก ไดแก
จํานวน นักศึกษา เพศ เปนตน
1.3 บทบาทของอาจารย พี่เลี้ยงประจําหลักสู ตร
อาจารยพี่เลี้ยงประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากทาง
โรงพยาบาล ใหมีหนาที่รับผิดชอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุข
ชุมชน)
บทบาทหนาที่
 แนะนําโรงพยาบาลและแนะนําแตละแผนกที่นักศึกษาจะฝกปฏิบัติ
 ติดตอประสานงาน และคอยอํานวยความสะดวก เปนตัวกลางในการติดตอประสานงานระหวาง
นักศึกษากับอาจารยพี่เลี้ยง เจาหนาที่ของโรงพยาบาล และวิทยาลัยฯ
 ดูแลและติดตามประเมินผล การเก็บประสบการณที่กําหนดในแตและแผนกอยางนอย 1 สัปดาห/
ครั้งและนิเทศงานนักศึกษากับอาจารยพี่เลี้ยงประจําแผนกพรอมทั้งชวยเหลือแกไขปญหา
อุปสรรคในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
 ดูแลคอยอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา ทั้งดานที่พักและความเปนอยูความปลอดภัย
 ดูแลระเบียบวินัยและความประพฤตินักศึกษาตลอดการฝกงาน เปนผูตัดสินใจในการลงโทษเมื่อ
นักศึกษากระทําความผิดรวมกับอาจารยจากวิทยาลัยฯ
 ประเมินผลรวมกันระหวางผูเกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัตงิ าน รวบรวมผลการประเมินการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อนําสงวิทยาลัยตามเวลาที่
กําหนด
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพตําบล
2.1 เกณฑการเลือกสถานที่ ฝกงาน
 มีองคกรชุมชนที่มีศักยภาพ
 ชุมชนมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอยาเสพติดและอบายมุข
 ชุมชนมีลักษณะเปนชนบทมากกวาเมือง
 สถานที่สงนักศึกษาลงฝกปฏิบัติงานไมเกิน 2 จังหวัด
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 หลังคาเรือนและพื้นที่ในหมูบานที่จัดใหนักศึกษาลงปฏิบัติงานไมควรกระจายมากเกินไป
2.2 เกณฑการจัดนั กศึ กษาลงสถานที่ ฝกปฏิบัติ งาน
 ใหนักศึกษาเปนผูเลือกปฏิบัติงานเอง แตในสวนของแหลงฝกปฏิบัติงานอาจารยพิจารณาความ
เหมาะสม
 ความรับผิดชอบของหลังคาเรือนในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ประมาณ 200 หลังคาเรือน/
1 ทีม
 ทีมการฝกงานควรมีทั้งเพศชายและหญิง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแหลงฝก
 ตองทราบขอมูลของนักศึกษา
2.3 การนิเทศงาน
 อาจารยนิเทศของแตละทีมในแตละจังหวัด เรียนรูรวมกันกับนักศึกษา โดยมีการตั้งศูนย
ประสานงานที่สถานีอนามัย โดยอาจารยเขาไปดําเนินการ นิเทศงานนักศึกษา 3 ครั้ง คือ สัปดาห
ที่ 3 ที่ 6 และที่ 8
 ระยะเวลาการนิเทศงาน ประมาณ 3-5 วัน/ครั้ง/แหลงฝก ทั้งนี้ใหพิจารณาตามพื้นที่ที่นักศึกษาลง
ฝกปฏิบัติงาน
 ทีมนิเทศงาน จะมีอาจารยนิเทศงานประมาณ 2-4 คน/ทีม/แหลงฝก ของการสงนักศึกษาฝก
ปฏิบัติงาน (โดยเปดกวางใหกับอาจารยผูที่มีความสามารถในวิทยาลัยฯ)
 อาจารยผูนิเทศงาน จะตองเขาใจในรูปแบบการฝกปฏิบัติงานในการนิเทศงาน
 แผนนิเทศงาน ประกอบดวย
1. แนวทางในการนิเทศงาน
2. หนาที่ของอาจารยผูนิเทศ
3. แบบฟอรมการประเมินนักศึกษาในแตละครั้ง
4. แบบฟอรมสงตองานใหกับอาจารยในแตละครั้งของการไปนิเทศงาน
 งบประมาณ กลุมงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
มาตรฐานดานแหลงฝกปฏิบ ั ติ งาน
หลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร (เทคนิ คเภสัชกรรม)
1.โรงพยาบาลชุ มชน
1.1 เกณฑการเลือกแหล งฝ กปฏิบั ต ิงานภาคสนาม
 เปนโรงพยาบาลชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใตที่มีโครงสรางการบริหารงานและการ
กํากับงานที่มีแบบแผนชัดเจนทั้งในสวนของโรงพยาบาลและสถานบริการอันดับรอง อันไดแก
สถานีอนามัย และหนวยบริการปฐมภูมิ
 เปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป
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 มีจํานวนอาจารยแหลงฝกที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา โดยสามารถจัดสัดสวน
อาจารยพี่เลี้ยงการฝกปฏิบัติงานภาคสนามตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑ คือ ไมเกิน 1: 8
 มีการทํางานรวมกันเปนทีมสุขภาพที่เขมแข็ง
 มีประสบการณในการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม) เขาฝกปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินจากปที่ผานมาอยูในเกณฑดี (ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.5)
 อาจารยพี่เลี้ยงมีประสบการณในการเปนครูพี่เลี้ยงวิชาการ โดยเคยเขารวมการอบรมกับทาง
วิทยาลัย
 มีความพรอมในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส CD-Rom และอื่นๆ
 สามารถฝกทักษะการปฏิบัติงาน และเขาใจการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามที่หลักสูตร
กําหนดไดครบทุกทักษะ
 มีสวัสดิการอื่นๆที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม เชน บานพัก รานคา รานอาหาร
1.2 เกณฑ การจัดนักศึกษาลงสถานที่ ฝ กปฏิบั ติงาน
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานภาคสนามตัดสินใจเลือกแหลงฝกปฏิบัติงานดวย
1.3 บทบาทอาจารยพี่ เลี้ ยงประจําหลักสู ตร
อาจารยพี่เลี้ยงประจําหลักสูตร หมายถึง เภสัชหรือเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ไดรับมอบหมายจาก
ทางโรงพยาบาล ใหมีหนาที่รับผิดชอบการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม (เทคนิคเภสัชกรรม) ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)

บทบาทหนาที่
อาจารยพี่เลี้ ยงการฝกงาน
1. จัดตารางการฝกปฏิบัติงาน
2. ประสานงานระหวางวิทยาลัยฯ นักศึกษา และแหลงฝก
3. ดูแลสวัสดิการนักศึกษา
4. เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และดานอื่นๆ แกนักศึกษาฝกงาน
5. รวบรวมการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานสงคืนวิทยาลัย
6. เสนอแนะขอคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการฝกปฏิบัติงาน
อาจารยพี่เลี้ ยงแตละหนวย
1. ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทํารายงานพิเศษของนักศึกษา

48

3. ตรวจสมุดความรูของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
4. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.4 การนิเทศงาน
 การนิเทศงานจะแบงอาจารยนิเทศออกเปน 2 ทีม โดยในแตละทีมจะมีอาจารยผูนิเทศ 2 คน เพื่อ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดการปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
 ระยะเวลาในการนิเทศ ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 สัปดาหเริ่มออกนิเทศประมาณ 3 สัปดาหหลัง
การเริ่มฝกปฏิบัติงาน
 ใชเวลาในการนิเทศในแตละแหลงฝกประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง
 การนิเทศงานมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ดูแลความเปนอยูของนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติงาน
2. ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
3. ตรวจรายงานการฝกปฏิบัติงาน
4. ติดตามผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
5. รับทราบปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา
6. รับทราบปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานของเภสัชกรครูพี่เลี้ยง
7. ประสานงานและแกปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
8. ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา
9. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง
 แนวทางการประเมินการนิเทศ อาจารยนิเทศจะทําการติดตาม ใน 2 ประเด็น คือ

ดานทักษะ
พิจารณาจากการตอบคําถามของนักศึกษา ในเรื่อง ความรูทั่วไปและความรูตางๆที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลที่ไดจากการฝกงานตามที่กลุมงานฯ มอบหมาย
ดานเจตคติ
พิจารณาจากความรับผิดชอบในการทํางาน กิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ ที่นักศึกษาแสดงออกตอ
อาจารยนิเทศ รวมทั้งการแตงกาย
2. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
2.1 เกณฑการเลือกแหล งฝ กปฏิบั ต ิงานภาคสนาม
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 เปนโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใตที่มีโครงสราง
การบริหารงานและการกํากับงานที่มีแบบแผนชัดเจน ทั้งในสวนของโรงพยาบาลและสถานบริการ
อันดังรองอันไดแก สถานีอนามัย และหนวยบริการปฐมภูมิ
 เปนโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่มีขนาดตั้งแต 120 เตียงขึ้นไป
 มีจํานวนอาจารยแหลงฝกที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา โดยสามารถจัดสัดสวนอาจารย
พี่เลี้ยงการฝกปฏิบัติงานภาคสนามตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑ คือไมเกิน1: 8
 มีการทํางานรวมกันเปนทีมสุขภาพที่เขมแข็ง
 มีประสบการณในการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม) เขาฝกปฏิบัติงานและมีผลการประเมินจากปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ดี (ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.5)
 อาจารยพี่เลี้ยงมีประสบการณในการเปนครูพี่เลี้ยงวิชาการ โดยเคยเขารวมการอบรมกับทาง
วิทยาลัย
 มีความพรอมในสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดแก หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส CD-Romและอื่นๆ
 สามารถฝกทักษะการปฏิบัติงานและเขาใจการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามที่หลักสูตร
กําหนดไดครบทุกทักษะ
 มีสวัสดิการอื่นๆ ที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม เชน บานพัก รานคา รานอาหาร
2.2 เกณฑการจัดนั กศึ กษาลงสถานที่ ฝกปฏิบัติ งาน
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานภาคสนามตัดสินใจเลือกแหลงฝกปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง โดยใชขอมูลการสํารวจแหลงฝกปฏิบัติงานภาคสนามอันไดแก เพศที่รับ จํานวนที่รับ ขอจํากัดตางๆ
ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

2.3 บทบาทอาจารยพี่ เลี้ ยงประจําหลักสูตร
อาจารยพี่เลี้ยงประจําหลักสูตร หมายถึง เภสัชกรหรือเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ไดรับ
มอบหมายจากทางโรงพยาบาล ใหมีหนาที่รับผิดชอบการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม (เทคนิคเภสัชกรรม) ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) โดยบทบาทหนาที่ของ
อาจารยพี่เลี้ยงในแตละสวน มีดังนี้
อาจารยพี่เลี้ ยงการฝกงาน
1. จัดตารางการฝกปฏิบัติงาน
2. ประสานงานระหวางวิทยาลัยฯ นักศึกษา และแหลงฝก
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3.
4.
5.
6.

ดูแลสวัสดิการนักศึกษา
เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และดานอื่นๆ แกนักศึกษาฝกงาน
รวบรวมการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานสงคืนวิทยาลัย
เสนอแนะขอคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการฝกปฏิบัติงาน

อาจารยพี่เลี้ ยงแตละหนวย
1. ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
2. เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทํารายงานพิเศษของนักศึกษา
3. ตรวจสมุดความรูของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
4. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.4 การนิเทศงาน
 การนิเทศงานจะแบงอาจารยนิเทศออกเปน 2 ทีม โดยในแตละทีมจะมีอาจารยผูนิเทศ 2 คน เพื่อ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดการปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
 ระยะเวลาในการนิเทศ ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 สัปดาห ( เริ่มออกนิเทศประมาณ 3 สัปดาหหลัง
การเริ่มฝกปฏิบัติงาน)
 ใชเวลาในการนิเทศในแตละแหลงฝกประมาณ 1- 1.5 ชั่วโมง
 การนิเทศงานมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ดูแลความเปนอยูของนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบตั ิงาน
2. ดูแลความประพฤติกรรมของนักศึกษา
3. ตรวจรายงานการฝกปฏิบัติงาน
4. ติดตามผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
5. รับทราบปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา
6. รับทราบปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานของเภสัชกรครูพี่เลี้ยง
7. ประสานงานและแกปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
8. ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาตางๆ ระหวางการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา
9. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง
 แนวทางการประเมินการนิเทศ อาจารยนิเทศจะทําการติดตาม ใน 2 ประเด็น คือ
ดานทักษะ
พิจารณาจากการตอบคําถามของนักศึกษา ในเรื่อง ความรูทั่วไปและความรูตางๆที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลที่ไดจากการฝกงานตามที่กลุมงานฯ มอบหมาย
ดานเจตคติ
พิจารณาจากความรับผิดชอบในการทํางาน กิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ ที่นักศึกษาแสดงออกตอ
อาจารยนิเทศ รวมทั้งการแตงกาย
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มาตรฐานดานแหลงฝกปฏิบ ั ติ งาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งเวชกิจฉุกเฉิน
1.เกณฑการคั ดเลือกสถานที่ ฝกปฏิบ ั ติ งาน
1.1 เปนโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
1.2 มีผูบาดเจ็บ/ปวยฉุกเฉิน รับบริการจากโรงพยาบาล ไมนอยกวา 100 ราย/วัน
1.3 เปนศูนยกูชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนยนเรนทร มีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และมี
ศูนยสั่งการ ที่มีบุคลากรรับผิดชอบหมุนเวียนปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
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1.4 มีเจาหนาที่ผานการศึกษา/อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
เชน
1.4.1 แพทยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.4.2 พยาบาลเวชศาสตรฉุกเฉิน/Nurse Para Medic
1.4.3 EMT-I
1.4.4 การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
1.5 มีผูประสานงาน/ผูดูแลนักศึกษา
1.6 ตั้งอยูในที่ปลอดภัย และมีที่พักนักศึกษาในสถานที่ฝกปฏิบัติงาน/ ใกลสถานที่ฝก ปฏิบัติงานสามารถ
เดินทางไปฝกปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
2. คุณสมบั ต ิอาจารยพี่เลี้ ยง
2.1 เปนแพทย พยาบาลวิชาชีพ หรือเจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (มีประสบการณปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 2 ป)
1.2 ยินดีเปนอาจารยพี่เลี้ยงนักศึกษา
1.3 มีเวลาในการใหคําแนะนํา/ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
1.4 มีคุณสมบัติของการเปนครู
2.4.1 มีความรับผิดชอบ
2.4.2 มีความเสียสละ
2.4.3 มีจิตวิทยาในการใหคําแนะนํา
2.4.4 เปนผูประสานงานที่ดี
3. การเตรี ยมสถานที่ ฝ กปฏิบั ติงาน นักศึกษา และครูพี่เลี้ ยง
3.1 ประสานงานและสํารวจสถานที่ที่คาดวาเปนฝกปฏิบัติงาน
3.2 ปฐมนิเทศ/ประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยง และผูที่เกี่ยวของ
3.3 จัดตารางเวร ใหนักศึกษาไดหมุนเวียนฝกปฏิบัติงาน
3.4 ปฐมนิเทศนักศึกษา
3.5 นํานักศึกษาไปรายงานตัวตามวัน/ เวลาที่กําหนด พรอมมอบแฟมภาพถายนักศึกษา
3.6 ติดตามนิเทศงานนักศึกษา
3.7 ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
3.8 ประเมินสถานที่ฝกปฏิบัติงาน ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศ
4. การสนับสนุนสถานที่ฝ กปฏิ บั ติงาน
วิทยาลัยไดสนับสนุนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้
4.1 สนับสนุนการจัดสรรโคตาใหบุคลากรไดเขาศึกษา และอบรม
4.2 จายคาตอบแทนใหแกครูพี่เลี้ยงในอัตรา 100 บาท/ นศ.1 คน/ เดือน
4.3 สนับสนุนการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล
4.4 สนับสนุนอัตรากําลังตามความจําเปน
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5. การนิเทศงาน
อาจารยนิเทศการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา
 ระยะเวลาการนิเทศงานประมาณ 1-2 ครั้ง/แหลงฝก ทั้งนี้ใหพิจารณาตามพื้นที่ที่นักศึกษาลงฝก
ปฏิบัติงาน
 ทีมนิเทศงาน จะมีอาจารยนิเทศงานประมาณ 1-2 คน /แหลงฝกของการสงนักศึกษาลงฝก
ปฏิบัติงาน (โดยอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา)

เกณฑในการคัดเลื อกแหลงฝ กงานและอาจารยพี่ เลี้ ยง
เพื่อการปฏิ บ ั ติงานภาคสนาม(ทันตสาธารสุข)
วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา เนื้อหาหลักสูตรและการประเมินผล
2. สรางเกณฑการคัดเลือกแหลงฝกงาน และอาจารยพี่เลี้ยง ตามวัตถุประสงคของรายวิชา
3. เสนอคณะกรรมการหลักสูตรฯ และกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอแนะ
4. ไดเกณฑที่สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ
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5. ดําเนินการคัดเลือกแหลงฝกงานและอาจารยพี่เลี้ยงในการออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
6. แหลงฝกงานและอาจารยพี่เลี้ยงมีการตอบรับการฝกปฏิบัติงานภาคสนามอยางเปนทางการ
เกณฑในการคัดเลื อกโรงพยาบาลสําหรับเปนสถานที่ ฝ กปฏิ บัติ งานภาคสนาม
1. เปนจังหวัดที่มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือมีหนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่มีโครงสรางการ
บริหารงานและกํากับงานที่มีแบบแผนชัดเจนถึงระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
2. มีการทํางานเปนทีมสุขภาพรวมกับฝายอื่นๆ
3. เปนโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดภาคใต
4. เปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาด 30 เตียงขึ้นไป
5. มีการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน อยางสม่ําเสมอ
6. มีการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวม
7. มีการใหบริการรักษาทางทันตกรรม
8. มีการดําเนินงานบริการรักษาในหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูในการดูแลของโรงพยาบาลอยางนอย 1
ครั้ง/สัปดาห
9. มีประสบการณ การรับฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
10. มีระบบการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑการคั ดเลือกอาจารยพี่เลี้ ยง
1. มีประสบการณ การทํางานอยางนอย 3 ป
2. มีความรูความสามารถดานการรักษาทางทันตกรรม
3. มีความรูความสามารถดานทักษะชุมชน
4. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดีตอการรับฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. มีทักษะการสอนทางทฤษฏี และปฏิบัติ โดยใชจิตวิทยาในการสอน
7. มีคุณธรรม และจริยธรรม
8. มีมนุษยสัมพันธ
9. สามารถใหความรวมมือและดําเนินกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานตามทีว่ ิทยาลัยกําหนดใหได

ระบบการดู แลนักศึกษาอยางใกลชิ ดของหลั กสู ตรที่เปดสอน
ในวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรนธร จังหวัดตรัง
มี 2 ระบบ คือ
1. ดานการเรี ยน
2. ดานการดําเนินชีวิ ต
ดานการเรียน
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การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเรียน
1.ปฐมนิเทศหลักสูตร
2.ประเมินความพรอมและทัศนคติตอวิชาชีพ
การจัดกิ จกรรมระหวางเรียน
1. จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. จัดใหมีการบันทึกการอาน
3. จัดใหมีสื่อเฉพาะทางดานวิชาชีพใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนและเรียนรูดวยตนเอง
4. จัดใหมีชั่วโมงสอนเสริม
5. จัดใหมีชั่วโมง Home room
6. จัดใหฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงนอกเวลาราชการ
7. จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
การประเมินผล
1. ประเมินผลกลางภาค
2. ประเมินผลปลายภาค
การดําเนินการตอนักศึกษาไมผานการประเมินภาคทฤษฏี/ภาคปฏิ บัต ิ
1. การสอนซอม
1.1 อาจารยผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริม/สอบซอมใหนักศึกษาตามความเหมาะสมและควรมี
กิจกรรมมากกวา 1 วิธี เชน สอบขอเขียน สอบปากเปลา การทํารายงาน
1.2 ถาขอสอบวิชา/ ชุดนั้นมีผูสอนหลายคน ใหซอมเฉพาะสวนที่ไมผาน
2.การสอบซอมไมผาน
2.1นําเสนอรองผูอํานวยการกลุมวิชาการและผูอํานวยการวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณา
ตามระเบียบการวัดและประเมินผล

ดานการดําเนินชีวิต
กิจกรรม
1.การจัดกิจกรรม Home Room
2.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
3.จัดกิจกรรมระหวางอาจารยและนักศึกษา
4. จัดกิจกรรมตรวจหอพัก
การประเมิน
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1. การบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
2. บันทึกกิจกรรมการใหคําปรึกษา
3. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
4. การตรวจหอพัก
การดําเนินการตอนักศึกษา
1. สงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรับคําปรึกษาเปนพิเศษ
2. แจงผูปกครอง
3. สงผูเชี่ยวชาญเพื่อรับคําปรึกษา
4. สงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

ระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบั น
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวัดตรัง
ประชุม : จัดประชุมสานสัมพันธระหวางอาจารย และผูปกครอง
ปจจั ยนําเขา (Input)
1. อาจารย
2. นักศึกษา
3. ผูปกครอง
4. วิทยาลัย

กระบวนการ (Process)
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
และผูปกครอง
2. สรางสัมพันธที่ดี
ระหวางวิทยาลัยกับ

ผลลัพธิ์ (Output)
1. ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอสถาบัน
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบการ
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กลไกการใหความรูความเขาใจกั บอาจารยผู สอนเกี่ ยวกับการจัดการศึกษา
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

มาตรฐานการจัดการศึกษา
ดานอาจารยผูสอน

การเตรียมความพรอมผูสอน

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบกลุมวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
และบริการทางการศึกษา พัฒนาและ
สวัสดิการนักศึกษา
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การวิเคราะหหลักสู ตร
หลักสูตรประกอบดวย จุดหมาย หลักการ โครงการสราง เนื้อหา สื่อการเรียน วิธีสอน และการประเมินผล
การวิ เ คราะห ห ลั กสู ต รเป นการแยกแยะหลั ก สู ต รให เ ห็ น องคป ระกอบย อย โดยมุ ง ให เ ห็ นความสั มพั นธ ข อง
เนื้อหาวิชาและพฤติกรรมเพื่อจะใหทราบวาเนื้อหานั้นๆ ควรเนนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมอะไร แลวนําไปกําหนด
เปนจุดประสงคในการจัดการเรียนการสอนและการออกขอสอบของวิชานั้นๆ ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุด ประสงค
ตอ ไป การวิเ คราะห หลั กสูต รในลั กษณะนี้จะออกมาในรู ปของตารางที่แ สดงความสัมพันธระหว างเนื้ อหาและ
พฤติ ก รรมที่ จ ะวั ด เรี ย กว า ตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร หรื อ ตารางกํ า หนดรายละเอี ย ดของวิ ช า (table
specifications)
1. ขั้นตอนในการวิเคราะหห ลักสูตร
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การวิเคราะหหลักสูตรมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) กําหนดกรรมการวิเคราะหหลักสูตร จํานวน 5-10 คน ควรไดมาจากบุคคลที่สอนในรายวิชาเดียวกัน
2) วิเคราะหเนื้อหาวิชาโดยการแยกแยะเนื้อหาทั้งหมดเปนหัวขอยอยๆ แลวจัดเรียงลําดับเนื้อหาที่
ควรมากอนหลัง เชน รายวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย กําหนดคําอธิบายรายวิชาไววา
“ ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทําวิจัยอยางงาย การประเมินผลการวิจัย การอานรายงานการวิจัย และ
การนําผลการวิจัยไปใช”
จากคําอธิบายรายวิชาขางตน อาจแยกแยะประเด็นเนื้อหาได ดังนี้
(1) ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการวิจยั
(2) การเลือกและกําหนดปญหา
(3) ประชากรและกลุมตัวอยาง
(4) เครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพ
(5) สถิติที่ใชในการวิจัย
(6) การเขียนโครงการวิจัย
(7) การนําผลการวิจัยไปใช
3) วิเคราะหพฤติกรรมที่เปนจุดหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยอาจจะวิเคราะหจาก
จุดประสงคทั่วไปที่ระบุไวในหลักฐาน หรือจุดประสงคทั่วไปของรายวิชา ซึ่งพฤติกรรมที่คาดวาจะใหเกิดขึ้นอาจมีทั้ง
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย เชน รายวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย กําหนดจุดประสงค
ทั่วไปไวดังนี้
(1) เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของการวิจัย
(2) เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยได
(3) เพื่อใหสามารถออกแบบการสุมตัวอยางไดเหมาะสมกับลักษณะของประชากร
(4) เพื่อใหสามารถสรางเครื่องมือวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือได
(5) เพื่อใหสามารถเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม คํานวณ และแปลความหมาย
ไดถูกตอง
(6) เพื่อใหสามารถเขียนโครงการวิจัยได
(7) เพื่อใหสามารถอานรายงานการวิจัยและใหขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชได
(8) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย
(9) เพื่อใหมีกระบวนการคิดเชิงวิท ยาศาสตร ลงสรุปข อมูล โดยใชเหตุผลหรือหลักฐานจาก
การศึกษาจุด ประสงค ทั่วไปทุกขอแลวพบว าตองการให เกิด พฤติ กรรมทั้งดานพุทธิ พิสั ย
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย จึงรวบรวมพฤติกรรมแตละขอไวใชในการสรางตารางวิเคราะห
หลักสูตรตอไป
4) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยใหแนวตั้งเปนพฤติกรรมตางๆ สวนแนวนอนเปน
หาวิชาที่รวมกลุมไวเปนบทหรือหัวขอ ดังตารางที่ 1-1

เนื้อหา
1. ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทของการวิจัย
2. การเลือกและกําหนดปญหา
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือวิจัยและการหา
คุณภาพ
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
6. การเขียนโครงการวิจัย
7. การนําผลการวิจัยไปใช
รวม
อันดับความสําคัญ

รวม

เจตคติ

ทักษะ

การประเมินคา

การสังเคราะห

การวิเคราะห

การนําไปใช

ความเขาใจ

ความรู- ความจํา

ตารางที่ 1-1 ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
พฤติกรรม

อันดับความสําคัญ
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5) กําหนดน้ําหนักของเนื้อหาและพฤติกรรมแตละชองโดยปกติมักกําหนดใหคะแนนเต็ม
ชองละ 10 คะแนน แลวใหกรรมการแตละคนพิจารณาใหคาน้ําหนักวา เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นๆ สําคัญมากนอย
เทาใดจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกรรมการแตละคนใหคะแนนลงไปในตารางวิเคราะหหลักสูตรจนครบทุก
ชอง
การกําหนดน้ําหนักคะแนนมีเกณฑพิจารณา ดังนี้
9-10 คะแนน หมายถึง
เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญมาก
7-8 คะแนน หมายถึง
เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญคอนขางมาก
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4-6 คะแนน หมายถึง
เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญปานกลาง
2-3 คะแนน หมายถึง
เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอย
0-1 คะแนน หมายถึง
เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอยมาก หรือไมสําคัญเลย
ตัวอยางการกําหนดน้ําหนักความไมสําคัญของกรรมการคนหนึ่ง ดังแสดงในตารางที่ 1-2

ความเขาใจ

การนําไปใช

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

ทักษะ

เจตคติ

รวม

อันดับความสําคัญ

เนื้อหา
1. ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทของการวิจัย
2. การเลือกและกําหนดปญหา
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือวิจัยและการหา
คุณภาพ
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
6. การเขียนโครงการวิจัย
7. การนําผลการวิจัยไปใช
รวม
อันดับความสําคัญ

ความรู- ความจํา

ตารางที่ 1-2 การกําหนดน้ําหนักในตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
พฤติกรรม

8

6

-

-

-

-

-

8

22

7

8
2
2

8
4
2

8
8
9

7
4
8

8
4

6
-

6
5
8

-

43
31
33

3
6
5

6
4
2
32
3

4
2
2
28
6

8
10
5
48
1

8
27
7

8
10
30
4

8
8
7
29
5

8
10
6
43
2

4
8
20
8

34
46
48
257

4
2
1

6) นําตารางวิเคราะหหลักสูตรที่กรรมการแตละคนกําหนดน้ําหนักเรียบรอยมารวมกันเชน ถามี
กรรมการทั้งหมด 10 คน จะมีคะแนนในแตละชวงรวม 10 คา ก็รวมคะแนนของทั้ง 10 คนแลวหาคาเฉลี่ยใสใน
ตารางรวมแลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศใหชองรวมสุดทายมีคาเปน100 หนวย การคิดน้ําหนักอาจไมเปน
จํานวนเต็มตองปรับคาใหแตละชองเปนจํานวนเต็มและรวมกันแลวได 100 หนวยพอดีดังตัวอยางในตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
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ความเขาใจ

การนําไปใช

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

ทักษะ

เจตคติ

รวม

อันดับความสําคัญ

เนื้อหา
1. ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทของการวิจัย
2. การเลือกและกําหนดปญหา
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4. เครื่องมือวิจัยและการหา
คุณภาพ
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
6. การเขียนโครงการวิจัย
7. การนําผลการวิจัยไปใช
รวม
อันดับความสําคัญ

ความรู- ความจํา

พฤติกรรม

2

1

3

-

-

-

-

1

7

7

2
2
2

3
1
1

1
2
2

1
1
2

3
1
-

1
1
1

3
3
3

1
-

15
11
11

3
5
5

2
2
3
15
3

1
2
1
10
6

2
4
6
20
1

2
2
8
7

2
2
5
14
4

2
3
4
12
5

3
3
3
18
2

1
1
4
8

12
19
25
100

4
2
1

จากตารางขางตนจะเห็นวาเนื้อหาที่มีความสําคัญที่สุด คือการนําผลการวิจัยไปใชรองลงมาคือการเขียน
โครงการวิจัย และการเลือกและกําหนดปญหาตามลําดับ สวนพฤติกรรมที่มีความสําคัญที่สุดคือ การนําไปใช
รองลงมาคือทักษะ และความรู- ความจํา ตามลําดับ
เมื่อทําตารางวิเคราะหหลักสูตรที่มีหนวยเปน 100 เสร็จแลว ก็พิมพแจกใหผูเกี่ยวของทุกคนไดทราบ เพื่อ
นําไปเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการออกขอสอบตอไป
ในกรณีที่ตองการสราง
ขอสอบเปนจํานวนมาก นักการศึกษาบางทานเสนอแนะใหสรางตาราง 1,000 หนวยซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
เหมือนกันกับการสรางตาราง 100 หนวย ตางกันเฉพาะน้ําหนักรวมสุดทายตองทําใหเปน 1,000 หนวย และใน
กรณีจะกําหนดจํานวนขอสอบวาจะวัดพฤติกรรมหรือเนื้อหาละกี่ขอก็ใหกําหนดขอสอบทั้งฉบับกอนวาจะมีขอสอบ
กี่ขอ เชน ตองการ ขอสอบ 80 ขอ ก็ใหเทียบบัญญัติไตรยางศกลับอีกครั้งวาถาน้ําหนัก 100 หนวยหรือ 1,000
หนวย สรางขอสอบ 80 ขอ แลวน้ําหนักแตละเนื้อหาและแตละพฤติกรรมเทาใดก็คํานวณไปตามสัดสวน โดยปรับ
คาน้ําหนักคะแนนในตารางใหเปนจํานวนเต็มและรวมแลวไดเทากับจํานวนขอสอบตามที่ตองการ
2. ประโยชน ของตารางวิเคราะหหลักสู ตร
ตารางวิเคราะหหลักสูตรสามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้
1) ทําใหครูผูสอนทราบวาการสอนในแตละรายวิชานี้มีเนื้อหาใดบางและควรสอนเนน
เนื้อหาและมุงใหเกิดพฤติกรรมใดบาง
2) ทําใหครูสามารถกําหนดเวลาในการสอบไดเหมาะสมตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
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การแบงเวลาในการสอนทําในลักษณะกําหนดการสอนหรือโครงการการสอนซึ่งครูจะตองเตรียมลวงหนาโดยใช
น้ําหนักความสําคัญมากนอย ในชองรวมของตารางแนวนอนในสวนของเนื้อหามาเทียบอัตราสวนกับเวลาทั้งหมดจึง
จะทราบไดวาเรื่องใดควรใชเวลาสอบเทาใด
3) ทําใหทราบวาควรเลือกใชสื่อและวิธีเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมนั้นๆ โดยดูจากคะแนนรวมในแนวตั้งวาเรื่องนั้นพฤติกรรมดานใด ก็นําพฤติกรรมที่ตองการเนน มาเปน
หลักในการเลือกใชสื่อและวิธีการสอน เชน จากตารางวิเคราะหหลักสูตรเนนพฤติกรรมดานความรูความจํามาก
ที่สุด ก็อาจใชวิธีบรรยาย หรือบางเรื่องเนนพฤติกรรมดานการวิเคราะหมากที่สุด ก็อาจใชวิธีการอภิปรายรวมกัน
เปนตน
4) ทําใหครูรูวาควรจะสอบวัดเนื้อหาและพฤติกรรมอะไรบาง ทําใหออกขอสอบได
สอดคลองกับสิง่ ที่ครูสอนรวมทั้งเปนแนวทางในการสรางขอสอบที่มีคุณภาพ เนื่องจากครูสรางขอสอบตามตาราง
วิเคราะหหลักสูตร ทําใหขอสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงตามโครงสราง
5) เหมาะสําหรับการสอนที่มีครูสอนหลายคนในรายวิชาเดียวกัน ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปในแนวเดียวกัน เนนพฤติกรรมเหมือนกัน และสามารถใชแบบทดสอบรวมกันได
สรุป
พฤติกรรมทางการศึกษามี 3 ดาน คือดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย พฤติกรรมดานพุทธิ
พิสัยแบงออกเปน 6 ระดับ คือ ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและประเมิน
คา พฤติกรรมดานจิตพิสัยแบบออกเปน 5 ระดับ คือ การรับรู การตอบสนอง การเกิดคานิยม การจัดระบบคุณคา
และการสรางลักษณะนิสัย สวนพฤติกรรมดานทักษะพิสัยกําหนดไว 2 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 แบงลักษณะของ
พฤติกรรมตามพัฒนาการดานทักษะพิสัยเปน 5 ระดับ คือ การเลียนแบบ การทําโดยยึดแบบ การทําดวยความ
ชํานาญ การทําในสถานการณตางๆ ไดและการแกปญหาไดโดยฉับพลัน แนวทางที่ 2 แบงตามลักษณะของ
พฤติกรรมเชิงทักษะการเคลื่อนไหวแบงออกเปน 4 ดาน คือ ทักษะการเคลื่อนไหวทั้งรางกาย ทักษะการเคลื่อนไหว
ที่ตองใชประสาทรวมๆกัน ทักษะการสื่อสารโดยใชทาทาง และทักษะพฤติกรรมทางดานภาษา
ในการจัดการเรียนการสอนจะตองระบุพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
โดยตองกําหนด
จุดประสงคในการสอนใหชัดเจน เปนรูปธรรม สามารถสังเกตและวัดได เรียกวา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งมี
องคประกอบ 3 สวน คือ พฤติกรรมที่คาดหวัง สถานการณ และเกณฑ และเพื่อใหทราบวาในรายวิชานั้นๆ ควรจะ
สอนเนื้อหาอะไรและเนนใหเกิดพฤติกรรมอะไร ครูจะตองสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรหรือสรางตารางกําหนด
รายละเอียดของวิชากอนโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดกรรมการวิเคราะหหลักสูตร
วิเคราะหเนื้อหาโดยแยกแยะเนื้อหาเปนหัวขอยอยๆ
วิเคราะหพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด
สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
กําหนดน้ําหนักของเนื้อหาและพฤติกรรม
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6. นําตารางวิเคราะหหลักสูตรของกรรมการแตละคนมารวมกันแลวเทียบเปน 100 หนวย
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวทางปฏิบัติสําหรับอาจารยผูสอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา
1. การพัฒนาแบบทดสอบ
1.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชา กําหนดองคประกอบในการวัดและประเมินผลโดยยึดตาม
ประมวลรายวิชาโดยใหสอดคลองวัต ถุประสงครายวิช าและสมรรถนะชั้ นป และจัดทําผังการออกขอสอบ(Test
blueprint)
1.2 อาจารยผูสอนสรางแบบทดสอบ โดยยึดตามผังการออกขอสอบ (Test blueprint) สง
หัวหนาหลักสูตรกอนการสอบ 2 สัปดาห
1.3 พิจารณาคุณภาพของขอสอบ วิพากษขอสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กอนการสอบ 1
สัปดาห (การวิพากษขอสอบใหใชแบบฟอรมในภาคผนวก)
2. การจัดทําชุดแบบทดสอบ โดยฝายทะเบียนและประเมินผล ใหเสร็จสิ้นภายใน1
สัปดาหกอนการสอบ
3. ดําเนินการสอบตามตารางการสอบ อาจารยผูควบคุมการสอบเบิกขอสอบจากกลุมงาน
ทะเบียนและประเมินผลกอนการสอบ 30 นาทีและเมื่อสิ้นสุดการสอบในแตละวิช าอาจารยผูควบคุมการสอบ
จะตองสงขอสอบคืนใหแกฝายทะเบียนและประเมินผลทันที
4. ตรวจขอสอบผูที่รับผิดชอบตรวจขอสอบคือ ผูสอนในรายวิชานั้นๆ
5. การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยอาจารยผูสอน ดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจขอสอบแลว
เพื่อที่จะรวบรวมขอสอบที่มีคุณภาพตอไป

ระบบการวัดผลและดําเนินการสอบ

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน
สรางขอสอบใหสอดคลองตามผัง
การออกขอสอบ
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อาจารยผูสอน

อาจารยผูสอน

สงแบบทดสอบแกหัวหนาหลักสูตร
กอนการสอบ 2 สัปดาห
วิพากษขอสอบกอนการสอบ1

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรป
ปรับ/แกไข
ไมปรับ
กลุมงานทะเบียนและประเมินผลฯ
คณะกรรมการดําเนินการสอบ

สัปดาห

ผลการวิพากษ

จัดทําแบบทดสอบ
ดําเนินการสอบตามตารางสอบ

อาจารยผูสอน
ตรวจขอสอบใหคะแนน

อาจารยผสู อน

วิเคราะหคุณภาพขอ สอบ
เพื่อการปรับปรุงและเก็บเขา
คลังขอสอบ

สิ้นสุด

การใหระดั บคะแนนหรือการตั ดเกรด
1.การใหระดับคะแนนแบบอิงกลุมและอิงเกณฑผสมกัน
การใหคะแนนเปนสัญลักษณตามวิธีของ Dewey B. Stuitเปนวิธีก ารแปลงคะแนนเปนสัญลักษณที่ มี
หลักการและเหตุผลดังนี้ (พจน สะเพียรชัย,อางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ 2535: 233)
1.สมมติ (Assume) วา A, B+,B,C+,C,D+,D และ Fเปน scale-score ที่มีชวงหางเทากัน
2. ไมปรับคะแนนใหเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ คงใชธรรมชาติของคะแนนดิบ
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3. เปนการใหคะแนนแบบตัดสินอิงเกณฑกับอิงกลุมรวมกัน
4. เปนการใหคะแนนตามความสามารถของกลุม
5. งายตอการคํานวณ เพราะใช median เนื่องจากการกระจายของคะแนนของนักศึกษาสวนใหญจะไม
เปนโคงปกติ และใช Standard Deviation เปนตัววัดการกระจายของคะแนนสําหรับแบงกลุมเปนสัญลักษณตางๆ
6. การใหคะแนนดวยวิธีนี้อาจจะไมมีคนได A หรือถามี A แลวไมจําเปนตองมีคนได F เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวิจารณญาณของอาจารยผูสอนแตละคน
วิธีการ
1.ผูสอนใชวิจารณญาณประเมินคราวๆ วาระดับ ความสามารถ (ability level) ของกลุมนักศึกษาอยูใน
ระดับใด เชน ดีเลิศ ปานกลาง ออน ถาประมาณไมไดใหใชแตมเฉลี่ย (Grade Point Average: GPA) เปนเกณฑวา
โดยเฉลี่ย นักศึกษากลุมนั้นควรจะไดเทาใด เพื่อจะไดใชหาขีด จํากัด ลาง ของสัญลักษณ A โดยใชตารางระดับ
ความสามารถและขีดจํากัดลางของสัญลักษณ Aดังนี้
ตาราง ระดับความสามารถ (ability level) แตมเฉลี่ย (GPA) ขีดจํากัดลาง ของสัญลักษณA
ระดับความสามารถ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
ปานกลาง
ออน
ออนมาก

แตมเฉลี่ย
3.5
3.1
2.8
2.5
2.2
1.9
1.6

ขี ดจํากั ดลาง
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9

หมายเหตุ พจน สะเพีย รชัย ดัด แปลงมาจาก Robert L.Ebel “ Marking System” ในหนังสื อ
Measuring Educational Achievement, 1966: 428

2.หาคามัธยฐาน (Median) ของคะแนนดิบ
3. หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)โดยเอาผลรวมของคะแนนของนักศึกษาที่ส อบได
คะแนนสูงสุด 1 ใน 6 ของนักศึกษาทั้งหมด (XH) ลบดวย ผลรวมของคะแนนนักศึกษาที่ไดคะแนนต่ําสุด 1 ใน 6
ของนักศึกษาทั้งหมด (XL ) แลวหารดวยครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมด (N/2) ซึ่งเขียนเปนสูตรคํานวณดังนี้
S = (XH - XL) / (N/2)
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4. หาชวงตัดคะแนนเพื่อให สัญลักษณ ซึ่งหาไดโดยใช มัธยฐานบวกกับผลคูณของขีดจํากัด ลางกับสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใหเ ปน ขีด จํากัด ลา งของ A จากนั้นเอาขี ดจํ า กัด ลา งนี้ ลบดวยครึ่ง หนึ่ งของสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน จะไดขีดจํากัดลางของ B+ ทําเชนนี้ตอๆ กันไป จะไดชวงตัดคะแนนของแต
ละสัญลักษณตามตองการ
ก. ถาประมาณระดับความสามารถของกลุมเปน “ดีเลิศ” หรือแตมเฉลี่ย 3.5 จะไดชวงตัดของสัญลักษณ

และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F= 1

D=2
-2.3

D+=6
-1.8

C=12
-1.3

C+=17
-0.8

B=20
-0.3

B+=18
0.2

A=24
0.7

ข. ถา ประมาณระดั บ ความสามารถของกลุ ม เป น “ดี ม าก” หรื อแต ม เฉลี่ย 3.1 จะได ช ว งตั ด ของ

สัญลักษณ และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F= 2

D=4
-2.1

D+=8
-1.6

C=14
-1.1

C+=18
-0.6

B=20
-0.1

B+=16
0.4

A=18
0.9

ค. ถาประมาณระดับ ความสามารถของกลุมเปน “ดี” หรือแตม เฉลี่ย 2.8 จะไดชวงตัดของสัญลัก ษณ

และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F= 3

D=5
-1.9

D+=10
-1.4

C=16

-0.9

C+=19
-0.40.1

B=19

B+=14

A=14

0.61.1

ง. ถาประมาณระดั บ ความสามารถของกลุม เป น “ดีพ อใช ” หรือ แต ม เฉลี่ ย 2.5 จะได ชว งตั ด ของ

สัญลักษณ และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F= 4

D=7

D+=13

C=22

C+=15

B=17

B+=12

A=10
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-1.7

-1.2

-0.7

-0.2

0.3

0.81.3

จ. ถาประมาณระดับความสามารถของกลุม เปน “ปานกลาง” หรือแตมเฉลี่ ย 2.2 จะไดชวงตัดของ

สัญลักษณ และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F= 7

D=9
-1.5

D+=15
-1.0

C=19

-0.50

C+=19

B=15

B+=9

A=7

0.5 1.01.5

ฉ. ถาประมาณระดับความสามารถของกลุมเปน “ออน” หรือแตมเฉลี่ย 1.9 จะไดชวงตัดของสัญลักษณ

และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F=10

D=12

-1.3

D+=17
-0.8

C=15

-0.3

C+=22
0.2

B=13
0.7

B+=7

A=4

1.2

1.2

ช. ถาประมาณระดั บความสามารถของกลุ มเปน “อ อนมาก” หรื อแต มเฉลี่ ย 1.6 จะไดช วงตัด ของ

สัญลักษณ และจํานวนเปอรเซ็นตของคนที่ไดดังนี้
F=14

-1.1

D=14

-0.6

D+=19

-0.10.4

C=19

C+=16

0.9

B=10

1.4

ตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางที่ 1นักศึกษา 37 คน สอบปลายภาคการศึกษาวิชาหนึ่งไดคะแนนดังนี้
61
67
73
60
76
85
63
65
72
62
59
61
75
67
63
78
60
69
69
76
68
64
67
55
68
64
68
64
72
69

B+=5

1.9

64
58
63

A=3

69

73

62

64

82

จงแปลงคะแนนใหเปนสัญลักษณ A B+ B C+ D+ DF
วิธีทํา
1. เรียงคะแนนจากมากไปนอยดังนี้
85
82
78
76
76
75
73
73
72
72
69
69
69
68
68
68
67
67
67
68
64
64
64
64
64
63
63
63
62
62
61
61
60
60
59
58
55
2. ประมาณระดับความสามารถของนักศึกษากลุมนี้ สมมติวา อาจารยผูสอนประมาณวานักศึกษากลุมนี้มี
ความสามารถอยูในระดับดี หรือแตมเฉลี่ย 2.8 ซึ่งตรงกับขีดจํากัดลางของสัญลักษณ A เทากับ 1.1
3. หา Median จํานวนนักศึกษา 37 คนเทากับ 67
4. หา Standard Deviation เทากับ 6.43
5. หาชวงตัดคะแนนและใหสัญลักษณไดดังนี้
สัญลั กษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ขี ดจํากั ดลาง
67+1.1X6.43 = 74.07
74.07-0.5X6.43 = 70.86
70.86-0.5X6.43 = 67.65
67.65-0.5X6.43 = 64.44
64.44-0.5X6.43 = 61.23
61.23-0.5X6.43 = 58.02
58.02-0.5X6.43 = 54.81
54.81-0.5X6.43 = 51.60

ชวงคะแนน
74-85
71-73
68-70
64-67
61-63
58-60
55-57
52-54

จํานวนคนที่ได
6
4
6
9
7
4
1
0

2.การใหระดับคะแนนแบบอิงกลุม
2.1 การใหระดับคะแนนโดยใชคะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรง
การให ระดับ คะแนนโดยใชค ะแนนมาตรฐานเชิง เสน ตรง เริ่ มจากการแปลงคะแนนดิ บใหเ ปนคะแนน
มาตรฐานประเภทใดประเภทหนึ่งกอน โดยทั่วไปนิยมแปลงเปนคะแนน Z กับคะแนน T แลวแบงคะแนนมาตรฐาน
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ใหเปนระดับคะแนนโดยอาศัยคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมาตรฐานนั้นๆ เปนเกณฑใน
การแบง ดังตัวอยาง
ตัวอยาง จงใหระดับคะแนนจากผลการสอบวิชาชีวสถิติของนักศึกษา 30 คน ดังตอไปนี้
20
19
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10

16
13
10

วิธีทํา 1. หาคะแนนเฉลี่ย
x =14.57
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานS = 2.84
3. แปลงคะแนนดิบ ใหเปนคะแนนมาตรฐาน Z และคะแนนมาตรฐาน T ดังตารางตอนี้
คะแนนดิ บ
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Z =( X- x )/S
1.91
1.56
1.21
0.86
0.50
0.15
-0.20
-0.55
-0.90
-1.27
-1.61

T= 50+10Z
69.10
65.60
62.10
58.60
55.00
51.50
48.00
44.50
41.00
37.30
33.90

3. การใหระดับคะแนน โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานT เทากับ 50 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10 ในที่นี้กําหนดชวงของระดับคะแนนโดยใชค รึ่งหนึ่งของคาสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
คือ 5 นับจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้(ตัวอยางระดับคะแนน 5 ระดับ คือ AB+ B C+และ C
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คะแนน T
61ขึ้นไป
56–60
45–55
40–44
39 ลงไป

คะแนนดิ บ
18–20
16–17
14–16
12–13
10–11

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

จํานวนคน
9
17
16
13
5

ชวงจุดกลางคือระดับคะแนน B จะหาง 1 S เนื่องจากจุดกลางที่แ บงเปนระดับคะแนนคี่ ขนาดของสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชแบงนี้ไมมีเกณฑแนนอนนอกจากใชครึ่งหนึ่งของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว ยังมีใช 0.6
และ0.7 เทาของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดวยซึ่งจะทําใหค นได A ลดลง นั่ นแสดงวาครูผูส อนมีความเห็นว า
นักเรียนสวนมากมีความสามารถเพียงคอนขางเกงเทานั้น
การใหระดับคะแนนจากคะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรงดังกลาวยังไมคอยสมเหตุสมผลนัก เพราะไมไดป รับ
การกระจายของคะแนนดิ บ ให เ ป น โค ง ปกติ ซึ่ ง การให ระดั บ คะแนนควรพิ จารณาการกระจายของคะแนน
ประกอบดวย
2.2 วิธีการแปลงคะแนนตามแนวพื้นที่ (Area Transformation) เปนการแปลงคะแนนจากรูปแบบการ
แจกแจงเดิม ไปสูการแจกแจงแบบโคงปกติเพื่อใหคะแนนที่แปลงแลวสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดเหมือนกับทํา
คะแนนจากการแจกแจงรูปแบบตางๆ มาใหเปนรูปแบบเดียวกันหรือหนวยเดีย วกันนั่นเอง วิธีเปลี่ย นคะแนนจาก
โคงตางๆ ใหอยูในรูปของการแจกแจงแบบโคงปกติทําไดดังนี้
1) แจกแจงความถี่ของคะแนน เปนการดูวาคะแนนแตละตัวมีซ้ํากันเทาไร จํานวนการซ้ําเรียกวา จํานวน
ความถี่ (Frequency: f) โดยคะแนนจากมากไปหานอย
2) หาความถี่สะสม (Cumulative frequency: cf) จากคะแนนนอยไปหาคะแนนมีคาสูง
3) หาคะแนนความถี่สะสมลบดวยครึ่งหนึ่งของความถี่ cf - (f/2)
4) หาตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (PR) = 100 [cf - (f/2)] /N
5) หาตําแหนงคะแนนมาตรฐานจากตารางการแจกแจงปกติแปลงเปน T ปกติ (Normalized T-Score)
6) ทําการตัดเกรด โดยหาคาพิสัย
พิสัย = T สูงสุด –T ต่ําสุด

7) กําหนดจํานวนระดับขั้นที่ตองการ โดยพิจารณาจากเกณฑการกําหนดจํานวนระดับขั้นดังนี้
คาพิสัย > 49 ใหสามารถตัดเกรดได 8
เกรด
คาพิสัย 43 - 49 ใหสามารถตัดเกรดได 7
เกรด
คาพิสัย 29 – 42 ใหสามารถตัดเกรดได 5-6 เกรด
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คาพิสัย 15 – 28 ใหสามารถตัดเกรดได 3-4 เกรด
คาพิสัย  14 ใหสามารถตัดเกรดได 2
เกรด
สวนขอพิจารณาอื่นๆ เชน ความยากงายของขอสอบ ลักษณะของกลุมผูเรียนและปจจัยอื่นๆ
ตัวอยาง การหา T จากการแปลงคะแนนดิบจากผลการสอบวิชาหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียน 120 คน
คะแนน
ความถี่
ความถี่ สะสม
cf - (f/2)
PR
30
1
120
119.5
99.58
29
2
119
118.0
98.33
28
2
117
116.0
96.67
27
3
115
113.5
94.58
26
4
112
110.0
91.67
25
6
108
105.0
87.50
24
7
102
98.5
82.08
23
6
95
92.0
76.67
22
8
89
85.0
70.83
21
12
81
75.0
62.50
20
15
69
61.5
51.25
19
13
54
47.5
39.58
18
8
41
37.0
30.83
17
6
33
30.0
25.00
16
5
27
24.5
20.42
15
5
22
19.5
16.25
14
4
17
15.0
12.50
13
3
13
11.5
9.58
12
4
10
8.0
6.67
10
2
6
5.0
4.17
9
1
4
3.5
2.92
8
2
3
2.0
1.67
7
1
1
0.5
.42
จากตัวอยาง

พิสัย = T สูงสุด –T ต่ําสุด
พิสัย = 76 – 24 = 52

ก. ถาตองการตัดเกรด 8 ระดับ (เลขคู) จะได A B+ B C+ C D+ D และ F
1) หาชวงคะแนน T ในแตละเกรด โดยเอาคาพิสัยหารดวยจํานวนเกรด

Tปกติ
76
71
68
67
64
62
60
57
55
53
50
47
45
43
41
40
38
37
35
33
31
29
24
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ชวงคะแนน T = 52/8 = 6.5
2) นําเอาชวงของคะแนน T ในแตละเกรดมากําหนดจุดตัดตามแนวทางดังนี้
ใชคะแนน T 50 ชวงของคะแนน T ในแตละเกรด

F

D+

D

C+

C

B+

B

A

24
30.5
37
43.5 50 56.5 63 69.5
76
(30.5-6.5) (37-6.5) (43.5-6.5) (50-6.5) (50+6.5) (56.5+6.5) (63+6.5) (69.5+6.5)
ข. ถาตองการตัดเกรด 7 ระดับ (เลขคี่) จะได A B+ B C+ C D+และ D
1) หาชวงคะแนน T ในแตละเกรด โดยเอาคาพิสัยหารดวยจํานวนเกรด
ชวงคะแนน T = 52/7 = 7.43
2) นําเอาชวงของคะแนน T ในแตละเกรดมากําหนดจุดตัดตามแนวทางดังนี้
- ใช T 50 ชวงของคะแนน ½ T ในชวงกึ่งกลางของระดับคะแนน
หรือ ถาตัดเกรดคี่จะตองครอมจุดคะแนนเฉลี่ยใหเปนเกรดกลาง

50
24

D

D+

C

C +B

31.44

38.87

46.353.7

B +A
61.13 68.56

75.99

หรือ ตัวอยางการหาขอบเขตของเกรด กรณีคะแนน T ต่ําสุด= 20 สูงสุด =80
50
20

E

32

D

44
C
การตัด 5 เกรด

56

B

68

80

74

20

D

35
C
การตัด 4 เกรด

50

B

65

A

80

50
20
การตัด 3 เกรด

C

40

B

60

A

80

ในการตัดเกรดนั้น อาจเปนระดับเกรดที่ไมจําเปนจะตองเริ่มตนดวยเกรด A เสมอไป เชน อาจจะเปน BCD
หรือ CDE B+ B C+ CA B+ B C+ C B C+ C D+และ Dแตไมควรเปน B+ B หรือ C+ C

ตารางสําหรับแปลงคะแนนเปอรเซ็นตไทล เปนคะแนนที(T) ปกติ
PR
.0032
.0048

T
10
11

PR
9.68
11.51

T
37
38

PR
91.92
93.32

T
64
65

75

.007
12
13.57
39
94.52
66
.011
13
15.87
40
95.54
67
.016
14
18.41
41
96.41
68
.023
15
21.19
42
97.13
69
.034
16
24.20
43
97.72
70
.048
17
27.43
44
98.21
71
.069
18
30.85
45
98.61
72
.097
19
34.46
46
98.93
73
.13
20
38.21
47
99.18
74
.19
21
42.07
48
99.38
75
.26
22
46.02
49
99.53
76
.35
23
50.00
50
99.65
77
.47
24
53.98
51
99.74
78
.62
25
57.93
52
99.81
79
.82
26
61.79
53
99.865
80
1.07
27
65.54
54
99.903
81
1.39
28
69.15
55
99.931
82
1.79
29
72.57
56
99.952
83
2.28
30
75.80
57
99.966
84
2.87
31
78.81
58
99.977
85
3.59
32
81.59
59
99.984
86
4.46
33
84.13
60
99.9890
87
5.48
34
86.43
61
99.9928
88
6.68
35
88.49
62
99.9952
89
8.08
36
90.32
63
99.9968
90
ที่มา : Garrett, H.E. Statistics in Psychology and Education, p.455 อางใน ลวน สายยศ
และ อังคณา สายยศ, 2543: 311

3. การใหระดับผลการเรียนโดยยึด เกณฑ
การใหเกรดโดยพิจารณาเทียบจากเกณฑ (criteria) เปนหลัก ผูสอบทําคะแนนถึงเกณฑใดก็จะไดเกรดตาม
เกณฑนั้น เชน กําหนดเกณฑวาเกรด A จะตองไดคะแนน 85% ขึ้นไป ดังนั้น ผูสอบจะตองไดคะแนน 85% หรือสูง
กวานั้นจึงจะไดเกรด A ถาไดคะแนน 84% ลงมาก็จะไดเกรดต่ํากวา A เปนตน ไมวาขอสอบจะยากหรืองายเพียงใด
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ก็ตาม การใหเกรดจะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวนี้เสมอ การตัด เกรดแบบอิงเกณฑจะไมมีการยืดหยุนตามระดับ
ความสามารถของกลุมแตอยางใด โดยปกติผูสอนจะกําหนดวิธีการตัดเกรดมาลวงหนาตั้งแตกอนการเรียนการสอน
วาวิชาที่สอนจะเลือกตัดเกรดแบบอิงกลุมหรืออิงเกณฑ และผูสอนควรไดแจงใหผูเรียนทราบในชั่วโมงแรกที่สอน
ตัวอยาง การ ตั ด เกร ด แบ บอิ ง เ กณฑ เก ณฑ ค งตั ว : ขั้ นต่ํ าขอ ง เก ร ด A เป น 90 ห รื อ 80
และมีชวงชั้น (หรือชวงคะแนน) เทากับ 10
เกรด

ขั้นต่ําของเกรด A คือ 90

ขั้นต่ําของเกรด A คือ 80

A

90 – 100

80 – 100

B

80 – 89

70 – 79

C

70 – 79

60 – 69

D

60 – 69

50 – 59

F

00 – 59

00 – 49

สําหรับการตัดเกรดของวิทยาลัยสามารถกระทําไดโดยใชเกณฑดังนี้
เกรด
คะแนน
A
 80(80-100)
B+
75.0-79.99 (75-79)
B
70.0-74.99 (70-74)
C+
65.0-69.99 (65-69)
C
60.0-64.99 (60-64)
D+
55.0-59.99 (55-59)
D
50.0-54.99 (50-54)
F
<50.0

คะแนน
85.0
80.0-84.99
75.0-79.99
70.0-74.99
65.0-69.99
60.0-64.99
55.0-59.99
<55.0

ระบบการรับรองผลการศึกษา
การรับ รองผลการศึกษารายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษา อาจารผูรับผิดชอบหลักรายวิชาในแตละหลักสูตร จะตองสงผล
การศึกษารายวิชาเพื่อการรับรอง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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1.อาจารยผูรับผิดชอบหลัก ประเมินผลการศึกษารายวิชาใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหที่ 3 หลังจากการสอบ
(ทั้งนี้ตองทําการสอบซอมนักศึกษาที่สอบตกใหเรีย บรอย) โดยจัดทํารายงานผลการศึกษารายวิชาของนักศึกษา
หลักสูตรตางๆ ตามแบบฟอรม สงไปยังหัวหนาหลักสูตร
2. หั วหน าหลั กสูต รพิ จารณารายงานผลการศึ กษารายวิ ช าเบื้ อ งตน ในด า น 1)ความสอดคล องของ
องคประกอบการประเมินที่ระบุในประมวลรายวิชา และ 2) จํานวนผูทไี่ ดระดับคะแนนตางๆ ตามเกณฑที่ระบุไวใน
รายงานผลการศึกษา
3. คณะกรรมการวิชาการ ประชุมพิจารณาและรับรองผลการศึกษา ในตนสัปดาหที่ 4 หลังจากการสอบ
โดยมีประเด็นที่พิจารณาคือ 1) รายละเอีย ดขององคประกอบการประเมินที่ส อดคลองกับประมวลรายวิชาและ
ลักษณะวิชา 2) เกณฑที่ใชในการตัดเกรดและจํานวนคนที่ไดในแตละระดับเกรด
รายวิชาที่ผานการรับรองเกรดโดยคณะกรรมการวิช าการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักบันทึกผลการศึกษา
รายวิชาลงในโปรแกรมงานทะเบียนและประเมินผล โดยใช USER NAMEและPASSWORD ของตนเอง
ในกรณีที่รายวิชาที่ไมผานการรับรอง ใหอาจารยผูรับผิดชอบแกไขใหเสร็จสิ้นภายในสัป ดาหที่ 4 เพื่อที่จะ
นําสูการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการในรอบที่ 2และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักบันทึก
ผลการศึกษารายวิชาลงในโปรแกรมงานทะเบียนและประเมินผลตอไป
หมายเหตุ รายงานผลการศึกษารายวิชาที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการวิชาการ จะตองมีการลงนาม
โดย หัวหนากลุมงานทะเบียนและประเมินผลและประธานกรรมการวิชาการ
4. คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบความสอดคลองของใบรายงานการบันทึกเกรดที่พิมพจากโปรแกรมกับ
รายงานผลการศึกษารายวิชาที่ผานการรับรองแลว
5. กลุมงานทะเบียนและประเมิน ผลการศึกษา และสรุปภาพรวมของผลการศึกษาของนักศึกษาแตล ะ
หลักสูตรจําแนกตามชั้นปใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับรอง และนักศึกษาสามารถรับทราบผลการศึกษาไดใน
สัปดาหที่ 6 ภายหลังจากการสอบปลายภาค

ระบบการรับรองผลการศึกษาและประมวลผล
เริม่ ตน

78

อาจารยผูรับผิดชอบหลัก

อาจารยผูรับผิดชอบหลัก/
หัวหนากลุมงานหลักสูตร

คณะกรรมการวิชาการป
ปรับ/แกไข
ผลการพิจารณา
ไมรับรอง
รับรอง
อาจารยผูรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการวิชาการ

ประเมินผลการศึกษารายวิชา

สงใบรายงานผลการศึกษารายวิชา ไป
ยังหัวหนาหลักสูตรพิจารณาเบื้องตน

ประชุม พิจารณา รับรองเกรด

บันทึกเกรด

ตรวจสอบผลการบันทึกเกรด

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
กลุมงานทะเบียนและประเมินผลฯ

รับรองผลการศึกษา
ประกาศผลการศึกษา

สิ้นสุด

ระบบการชวยเหลือดานวิชาการแกนักเรียนที่มี ป ญหาทางการเรียน
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยกําหนดการดําเนินการชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน เพื่อใหอาจารยผูสอนใชเปน
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมชวยเหลือนักศึกษาดานการเรียน โดยอาจารยผูสอนสามารถปรับใชเพื่อใหเกิดความ
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เหมาะสมกับรายวิชา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา และเปนการประกันคุณภาพของนักศึกษาใหมีความรู
ความความสามารถตามมาตรฐานกําหนดของแตละรายวิชา ดังนี้
แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่มี ป ญหาทางการเรียน
แบงเปน 5 ขั้นตอน
1. ระบบ/กลไกลการชวยเหลือก อนการประเมินผล

แจงเกณฑการวัดผลและประเมินผล
รายวิชาใน Course syllabus
อาจารยผูสอนประเมินความรู
ความสามารถและทักษะรายวิชา จาก
แบบฝกหัด ความสนใจในชั้นเรียน
ชิ้นงาน ฯลฯ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ไดแก การ
สอนพิเศษ การมอบหมายใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง แบบฝกหัด
ชินงาน เปนตน

2. ระบบ/กลไกลการชวยเหลือหลังการสอบกลาง
ภาคเรียน

แยกนักนศึผลการจั
กษาที่ไดดกิคจะแนนสอบต่
กววา
ประเมิ
กรรมเสริม ําแล
รอยละ
50 ในรายวินให
ชาพื
และต่ํา
แจ
งผลการประเมิ
นัก้นศึฐาน
กษาทราบ
กวารอยละ 60 ในรายวิชาชีพ
จัดกิจกรรมชวยเหลือโดยเพื่อนชวย
เพื่อนไดแกใหเพื่อนที่มีผลการเรียนดี
มาชวยติว ทํางานกลุม รวมถึงการ
สอนเสริมโดยอาจารย

3. ระบบ/กลไกลการชวยเหลือหลังการสอบปลาย
ภาคเรียน

จัดสอบซอมเสริม และปรับคะแนน
โดยใหรอยละ 50 ในรายวิชาพื้นฐาน
และรอยละ 60 ในรายวิชาชีพ
แยกนักศึกษาที่ไดคะแนนสอบต่ํากวา
รอยละ 50 ในรายวิชาพื้นฐาน และต่ํา
กวารอยละ 60 ในรายวิชาชีพ
จัดกิจกรรมชวยเหลือโดยเพื่อนชวย
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4. ระบบ/กลไกลการชวยเหลือหลั งการประเมินการ
เรียนแต ละรายวิ ชา

อาจารยประจําวิชารวมคะแนนทุก
สวนตามที่ใน Coure syllabus
จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะโดย
การสอนเสริมเปนรายบุคคลหรือกลุม
ยอย
จัดสอบซอมเสริมเฉพาะรายในสวนที่
นักศึกษาไดคะแนน ต่ํากวา
รอยละ 50 ในรายวิชาพื้นฐาน และ
ต่ํากวารอยละ 60 ในรายวิชาชีพ
ปรับคะแนนโดยให รอยละ 50 ใน
รายวิชาพื้นฐาน และรอยละ 60 ใน
รายวิชาชีพ และรวมคะแนนใหมเพื่อ
ประเมินผลการเรียน

5. ระบบ/กลไกลการดําเนินการหากศึ กษายังไม ผ าน
เกณฑกําหนดของแตละรายวิชา

วิทยาลัยตระหนักถึงคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
ของนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับ และมี
ทักษะจําเปนในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต หากการดําเนินการ
ชวยเหลือทุกขั้นตอนแลวนักศึกษายัง
ไมผานเกณฑการประเมินใหนักศึกษา
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แนวทางการสอบซอมและแนวทางสอนเสริม
ในการสอบในรายวิชาใดๆ ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค กรณีที่นักศึกษาไดคะแนนการสอบไมถึง
เกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว มีแนวทางในการดําเนินการสอบซอมและสอนเสริมนักศึกษาดังนี้
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1. แจงใหนักศึกษาทราบวัน เวลาในการสอบซอมเพื่อการเตรียมตัว และกอนสอบซอม อาจารยผูสอนควร
จัดกิจกรรมการสอนเสริม และดําเนินการสอนเสริม (ตามขั้นตอนการสอนเสริม)
2. ทําการสอบซอม โดยสอบซอมได 1 ครั้ง(กรณีที่แบบทดสอบมีขอสอบของผูสอนหลายคน ใหส อบซอม
เฉพาะสวนที่ไมผาน)
3. การใหระดั บเกรดของนักศึกษาที่ สอบซ อมจากการได ระดับ คะแนน E ยึ ด ตามระเบีย บการวั ดและ
ประเมินผลการศึกษา
หมายเหตุ หากนักศึกษาสอบซอมครั้งที่ 1 คะแนนยังไมผานเกณฑ ควรพิจารณาเปนรายกรณี
เพื่อใหนักศึกษา ทํารายงาน หรือสอบปากเปลา
ขั้นตอนการดําเนินการสอนเสริม
1. อาจารยผูสอนนัดหมายนักศึกษาเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ ที่จะทําการสอนเสริมกับกลุมนักศึกษา
2. จัดทําแผนการสอนเสริมโดยใชกระบวนการสอนที่อาจารยกําหนด และตองใหนักศึกษาสรุปความคิดรวบยอด
ทุกครั้งที่มีการสอนเสริม
3. อาจารยบั นทึกผลการสอนเสริม พรอมทั้งใหตัวแทนนั กศึ กษาลงลายมือชื่อ ที่ สมุด บันทึ กการสอนเสริ มของ
อาจารย และอาจารยลงลายมือชื่อที่สมุดบันทึกการสอนเสริมของนักศึกษา
การสรางตารางกําหนดรายละเอี ยดของวิชา (Table of specification)
การสรางตารางกําหนดรายละเอียดของวิช าจะเปนประโยชนตอผูสอนในการวางแผนการสอนและการ
สอบในรายวิชาตางๆ ซึ่งจะตองสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงคของวิชา สมรรถนะชั้นป
ในการสรางตารางกําหนดรายละเอียดของวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรทําเปนกลุม หรือคณะกรรมการ ซึ่งมีจํานวน
ตั้งแต 5-9 คน แตถาจําเปนจริงๆ เชนวิชานั้นสอนคนเดียว ก็ถือวาเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีวิธีการสรางดังนี้
ขั้นที่ 1 พิจารณาวัตถุประสงคการเรียนรูและสมรรถนะรายวิชา วาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมอะไร
เชน ความรู ความเขาใจ การนําไปใช ... ทัศนคติ ทักษะ เปนตน (พฤติกรรมการเรียนรู ตามแนวทางของ
Bloom”s Taxonomy)
ขั้นที่ 2 ตีความหมายของพฤติกรรมตามลักษณะของแตละวิชา และเขียนเปนลักษณะของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่บงบอกถึงการแสดงออก
ขั้นที่ 3 พิจารณาแยกแยะเนื้อหาเพื่อใชในการสอนและการสอบ หรือยึดตามประมวลรายวิชาที่กําหนดมา
ใหในหลักสูตร
ขั้นที่ 4 นํ าพฤติกรรมในขั้นที่ 2 และเนื้อหาในขั้นที่ 3 มาเขีย นลงในตารางแสดงความสัมพันธ โดยให
พฤติกรรมเปนชองแถวตั้ง และเนื้อหาเปนชองแถวนอน ดังตัวอยาง

ทัศนคติ
ความรับผิ ด
ชอบ

ทักษะ

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

นําไปใช

เขาใจ

เนื้อหา/
พฤติกรรม

ความจํา

ตาราง 1 ตารางกําหนดรายละเอียดวิชา...................................หลักสูตร..............................................
รวม

อันดับ
ความสําคัญ
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. แนวคิดหลักของการสุข
ศึกษา
2. พฤติกรรมสุขภาพ
3. วิธีการทางสุขภาพฯลฯ
รวม
อันดับความสําคัญ
จากตาราง 1 ในแตล ะชองพฤติ กรรมให น้ําหนักสูง สุด ไวชองละ 10 หรือจะกําหนดน้ํ าหนัก 5 ก็ได
จากนั้นกรรมการแตละคนอานพิจารณาดูเนื้อหาเปนขอๆ ไปวาตองการใหเกิดพฤติกรรมนั้นเทาไร แลวใหน้ําหนัก
แตละชองๆ จนครบทุกชอง
ขั้นที่ 5 นําคะแนนจากตารางของกรรมการแตละคนมารวมกันเปนชองๆ แลวหาคาเฉลี่ย โดยนําคาเฉลี่ย
ของแตละชองใสตารางใหมอีกแผนหนึ่งที่เนื้อหาและพฤติกรรมยังเปนของเดิมทุกประการ
ขั้นที่ 6 เปนการแปลงคาตารางใหไดผลรวมทั้งหมดเทาที่ตองการ เปนตารางที่มีผลรวม เปน 100 หรือ
1000 ได โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศธรรมดา ดังตัวอยาง

เหตุผล

รวม
อันดับความสําคัญ

นําไปใช

1. การบวก
2. การลบ
3. การคูณ
4. การหาร

ความ
เขาใจ

เนื้อหา/พฤติกรรม

ความจํา

ตาราง 2 ตารางเฉลี่ยตารางกําหนดรายละเอียดวิชา.......................หลักสูตร......................
รวม

5
3
2
3
13
4

7
5
4
4
20
2

8
7
5
4
24
1

3
4
4
3
14
3

23
19
15
14
71

อันดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

จากตาราง 2 แปลงเปนตาราง 100 หรือตาราง 1000 เชนถาแปลงเปนตาราง 1000 โดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ผลรวมทั้งหมดจากตารางเฉลี่ยมีคา 71 เทียบใหเปน 1000 และตัวเลขอื่นๆ ก็เทียบไดดังนี้ เชน
ผลรวม 3 หนวย = 1000/71*3 = 42.25 = 42 ฯลฯ จะไดตาราง 1000 ดังนี้

เหตุผล

นําไปใช

ความ
เขาใจ

เนื้อหา/พฤติกรรม

ความจํา

ตาราง 3 ตาราง1000 ของตารางกําหนดรายละเอียดวิชา.................หลักสูตร...................
รวม

อันดับ
ความสําคัญ
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1. การบวก
2. การลบ
3. การคูณ
4. การหาร
รวม
อันดับความสําคัญ

70
42
28
42
182
4

99
70
56
56
281
2

113
99
70
56
338
1

42
56
56
42
196
3

324
267
210
196
997

1
2
3
4

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาผลรวมทั้งหมดไดเพียง 997 เทานั้น ขาดไป 3 หนวย จึงตองกลับไปพิจารณา
ปรับตัวเลขในบางชอง ในที่นี้มีคาที่พอเพิ่มไดคือ 70 เพราะเปนคาที่แปลงจาก 5 ในตาราง 2 เทากับ 70.40 ใหปด
ขึ้นเปน 71 ดังนั้นตองแกไขตาราง 3 ใหเปนตาราง 4 ดังนี้

เหตุผล

รวม
อันดับความสําคัญ

นําไปใช

1. การบวก
2. การลบ
3. การคูณ
4. การหาร

ความ
เขาใจ

เนื้อหา/พฤติกรรม

ความจํา

ตาราง 4 ตารางกําหนดรายละเอียดวิชา.................หลักสูตร................(ตาราง 100 ที่ปรับแลว)
รวม

71
42
28
42
183
4

99
71
56
56
282
2

113
99
71
56
339
1

42
56
56
42
196
3

325
268
211
196
1000

อันดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

ตาราง 4 เปนตารางสุดทายของกระบวนการสรางตารางกําหนดรายละเอียด ซึ่งสามารถนําไปใชตอไป เชน
ถาตองการออกขอสอบ 50 ขอ ก็สามารถยอสวนไดงายโดยเอา 20 ไปหารทุกชองก็จะไดจํานวนขอสอบตามเนื้อหา
และพฤติกรรมที่ตองการ
หมายเหตุการนําเสนอเรื่องการสรางตารางกําหนดรายละเอียดของวิชา (Table of specification)เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดทําผังการออกขอสอบที่จะตองมีในทุกวิชา

การวิเคราะหข อสอบ
ในการประเมินผลอยางยุติธรรมนั้นผูป ระเมินจะตองเลือกใชเครื่องมือที่หลากหลายชวยในการประเมิน
โดยสวนใหญครูผูสอนมักเลือกใชแบบทดสอบเลือกตอบเปนเครื่องมือในการประเมินผลผูเรียน แตแบบทดสอบที่
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นํามาใชประเมินนั้นจะตองมีคุณภาพเพียงพอเพื่อใหการประเมินผลเกิดความยุติธรรมแกผูเรียนทุกคน ดังนั้น จึง
ตองการมีการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
การวิเคราะหความยาก
ความยากของขอสอบ อธิบ ายงา ยๆ ก็คื อ เปอรเ ซ็นตของจํานวนผูสอบที่ สามารถทํ าข อสอบข อนั้ นได
ถูกตอง ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบขอสอบถูกมาก แสดงวาขอสอบขอนั้นงาย ถาขอสอบขอใดมี
เปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบขอสอบถูกนอย แสดงวาขอสอบขอนั้นยาก
สําหรับการคํานวณหาความยากนั้นสามารถทําไดโดยการนําจํานวนของผูสอบที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกมา
หารดวยจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ผลการคํานวณที่ไดจะใชสัญลักษณวา p และจะเรียกสัญลักษณ p นี้วา ความ
ยากของขอสอบ
ขอสอบขอใดที่มีผูตอบถูก 85% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดหรือคา p เทากับ .85 แสดงวาขอสอบขอนั้น
งาย และขอสอบขอใดมีผูตอบถูก 50% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดแสดงวาขอสอบขอนั้นมีความยากในระดับ
ปานกลาง หรือคา p เทากับ .50
คา p สามารถประยุกตใชได 2 ลักษณะ คือ ใชบอกคุณลักษณะของขอสอบวายากหรืองาย พรอมทั้งยัง
บอกคุณลักษณะของกลุ มผูสอบได อีกดวย เช น ขอสอบวิช าภาษาอังกฤษเมื่อสอบกับเด็ กประถมศึ กษาขอสอบ
อาจจะยากมากแตเมื่อใชกับเด็กมัธยมศึกษาอาจกลายเปนขอสอบที่งายมาก
คาของ p มีลักษณะตอเนื่องตั้งแต 0 จนถึง 1 เมื่อขอสอบขอหนึ่งไมมีใครตอบถูก คา p จะมีคา 0 และถา
ผูเขาสอบทุกคนตอบถูกหมด คา p จะมีคา 1 ลองพิจารณาจากตัวอยางขางลางนี้
ตาราง 1 แสดงคาความยากที่ต่ําที่สุดในกรณีที่ไมมีผูใดตอบถูก
ผลการตอบ
กลุม
ก
ข
*ค
กลุมสูง
4
5
0
กลุมต่ํา
2
6
0

ง
6
7

* คือตัวเลือกถูก
ความยากของขอสอบ = (0+0)/30 = .00
อํานาจจําแนกของขอสอบ = (0-0)/15 = .00

ตาราง 2 แสดงคาความยากที่สูงที่สุดในกรณีที่ตอบถูกเหมือนกันหมด
กลุม

ก

ผลการตอบ
ข
*ค

ง
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กลุมสูง
กลุมต่ํา

0
0

0
0

15
15

0
0

* คือตัวเลือกถูก
ความยากของขอสอบ = (15+15)/30 = 1.00
อํานาจจําแนกของขอสอบ = (15-15)/15 = .00
กรณีนเี้ ปนกรณีที่คะแนนของผูส อบแตละคนไดคะแนนต่ําสุดและคะแนนสูงสุดในแตละขอ มีครูจํานวน
มากที่เขาใจวาคะแนนต่ําสุดของขอสอบทั้งหมด 100 ขอที่มี 4 ตัวเลือกเทากับ 0 แตในความเปนจริงแลวคะแนน
ต่ําสุดที่ผูสอบควรไดก็คือ 25 คะแนน นั่นคือผูสอบไมมีความรูและทําขอสอบดวยการเดา
การแบงกลุมผูสอบออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํานั้น จะใชจํานวนเทาใด ขึ้นอยูกับผูวิเคราะหและขนาดของ
กลุมผูสอบ กรณีผูสอบมีจํานวนนอยๆ อาจจะแบงครึ่ง 50% แตถากลุมผูสอบมีจํานวนมากขึ้น อาจจะแบงกลุมสูง
กลุมต่ําออกเปนกลุมละ 33% หรือ 27% หรือ 25% ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสอบวามีขนาดมากเทาใด
การคํานวณความยากของขอสอบอาจเขียนเปนสมการไดวา
P

=

RH  R L
NH  NL

ขอสอบที่มีคุณภาพควรมีคาความยากอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ถาความยากมีคาเกิน 0.80 ถือวาขอสอบ
งายเกินไป ไมวาเพราะไมวาเด็กจะเกงหรือจะออนก็สามารถตอบถูกได แตถาขอสอบมีความยากต่ํากวา 0.20 ถือวา
ขอสอบยากเกินไป ไมวาเด็กจะออนหรือจะเกงเพียงใดก็ไมสามารถตอบขอสอบไดถูก แตเกณฑของขอสอบที่มี
คุณภาพนี้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เชน การสอบแบบอิงเกณฑที่เนนใหผูเรีย นเกิด ความรอบรู
อาจจะลดความยากของขอสอบลงมาใหอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.80 ก็ได
คาความยากของตัวเลือกถูกถือเปนคาความยากประจําขอสอบขอนั้น นอกจากเราจะวิเคราะหความยาก
ของตั วเลื อ กถู ก แล ว ตั ว ลวงเองก็ จํา เป น ต องวิ เ คราะห เ หมื อนกั น เพื่ อ พิ จารณาดู ว า ตั วลวงที่ อ อกไปนั้ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการลวงผู ส อบได ม ากน อยเพี ย งใด โดยใช วิ ธี ก ารคํ า นวณเหมื อนกั บ ตั วเลื อ กถู ก แต เ กณฑ
ประสิทธิภาพของตัวลวงนั้นจะมีคาไมต่ํากวา 0.05 จึงจะถือวามีประสิทธิภาพในการลวงผูสอบไดดี
การวิเคราะหอํานาจจําแนก
อํานาจจําแนกของขอสอบ อธิบายงายๆ ก็คือ ขอสอบขอเดียวกันนําไปใชสอบกับเด็กกลุมเกงและกลุมออน
เด็กกลุมเกงควรจะตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตองมากกวาเด็กกลุมออน สัญลักษณที่ใชสําหรับคาอํานาจจําแนกคือ r
หรือเรียกวาสัมประสิทธิ์การจําแนก
คาอํานาจจําแนกมีชวงอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 ถาอํานาจจําแนกมีคา -1.00 หมายถึงเด็กกลุมออนตอบ
ขอสอบขอนั้นไดถูกตองหมดทุกคน สวนเด็กกลุมตอบขอสอบขอนั้นผิดหมดทุกคน จะเรียกวาขอสอบขอนั้นจําแนก
ผิด ถาอํานาจจําแนกมีคา 0.00 หมายถึงเด็กลุมออนและเด็กกลุมเกงตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตองเทากัน จะเรียกวา
ขอสอบขอนั้นไมสามารถจําแนกได ถาอํานาจจําแนกมีคา 1.00 หมายถึงเด็กกลุมออนตอบขอสอบขอนั้นผิดหมดทุก
คน สวนเด็กกลุมเกงตอบขอสอบขอนั้นถูกตองหมดทุกคน จะเรียกวาขอสอบขอนั้นจําแนกไดอยางสมบูรณ
ลองพิจารณาจากตัวอยางตอไปนี้
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ตาราง 3 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนบวก
กลุม

ผลการตอบ
ข
*ค
2
15
3
3

ก
3
12

กลุมสูง
กลุมต่ํา

ง
0
2

* คือตัวเลือกถูก
ความยากของขอสอบ = (15+3)/40 = .45
อํานาจจําแนกของขอสอบ = (15-3)/20 = .60
ตาราง 4 แสดงคาอํานาจจําแนกติดลบ
กลุม

ผลการตอบ
ข
*ค
8
0
0
20

ก
8
0

กลุมสูง
กลุมต่ํา

ง
4
0

* คือตัวเลือกถูก
ความยากของขอสอบ = (0+20)/40 = .50
อํานาจจําแนกของขอสอบ = (0-20)/20 = -1.0
คาอํา นาจจํ าแนกที่มีคา ติด ลบจะสะทอนความเที่ย งตรงของข อสอบไดดวย แบบทดสอบที่ มีคาอํ านาจ
จําแนกติดลบหลายๆ ขอ จะเปนการลดความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
อํานาจจําแนกของขอสอบสามารถเขียนเปนสมการไดวา
r

=

RH  RL
NH

หรือ

RH  RL
NL

คาอํานาจจําแนกยิ่งมีคามาก จะบงบอกถึงอํานาจในการจําแนกผูสอบออกเปนกลุมเกงและกลุมออนได
มาก ถามีคานอยขอสอบจะมีอํานาจในการจําแนกผูส อบออกเปนกลุมเกงและกลุมออนไดนอย ขอสอบที่ถือวา มี
คุณภาพคือขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ถาคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 เปนขอสอบที่จําแนก
ไดต่ํา ควรนํามาปรับปรุงใหม แตถามีคาติดลบ ควรพิจารณาดูวาเฉลยผิดหรือไม ถาเฉลยถูกตองก็ควรตัดทิ้ง
สวนคาอํานาจจําแนกของตัวลวงนั้น มีความหมายวา ตัวลวงที่ดีควรลวงกลุมออนไปตอบมากกวาลวงกลุม
เกง ดังนั้นสมการในการคํานวณตัวลวงจึงมีวา
r

=

RL  RH
NH

หรือ

RL  RH
NL

ตัวลวงที่ดีควรมีคาอํานาจจําแนกไมต่ํากวา 0.05
การวิเคราะหขอสอบอัตนัย
การวิเคราะหขอสอบอัตนัยยังคงใชคาความยากและอํานาจจําแนกเหมือนกับแบบทดสอบเลือกตอบ แตมี
สมการในการคํานวณคาความยากและอํานาจจําแนกดังนี้
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ความยากของขอสอบ

p

อํานาจจําแนกของขอสอบr

=

S H  S L  (2 NX min )
2 N ( X max  X min )
SH  SL
N ( X max  X min )

=

เมื่อ

SH
แทน ผลรวมของคะแนนในกลุมสูง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนในกลุมต่ํา
N
แทน จํานวนผูสอบในกลุมเกงหรือกลุมออน
Xmax แทน คะแนนสูงสุดในขอนั้น
Xmin แทน คะแนนต่ําสุดในขอนั้น
สวนเกณฑในการพิ จารณาเกี่ ยวกั บคุ ณภาพของข อสอบอั ตนั ย ใช เกณฑเ ดีย วกับ ขอสอบเลื อกตอบ คื อ
ขอสอบที่มีคุณภาพจะมีคาความยากอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
บทความของ ฉัตรศิริปย ะพิมลสิทธิ์ จากเว็บไซตวัดผลดอทคอม
รายการอางอิ ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา พิมพครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: เฮาส ออฟ
เคอรมิสท, 2550.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิช,
2535.
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. เทคนิคการวัด ผลการเรียนรู กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 2543.

ระบบและกลไกสนับนุนการวิจั ยหรืองานสรางสรรค
1. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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องคประกอบ
Input

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานวิจัย/กลุมงาน
แผน
กลุมงานวิจัย/กลุม
งานพัฒ/อาจารย
กลุมงานวิจัย

เอกสาร/หลักฐาน/แนวทาง
แผนปฏิบัตติการประจําป 2554

2. พิจารณางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
3. ขออนุมัติงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
4. ประกาศการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. สนับสนุนการดําเนินการวิจัยหรืองาน 1. จัดทําคูมือการวิจัยและ
สรางสรรค
สรางสรรค
2. จัดทํา website งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
3. สนับสนุนหองปฏิบัติการการ
วิจัย
4. สนับสนุนแหลงสืบคนขอมูล
5. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
ทําวิจัย เชน การประชุม
นําเสนอผลงาน ทุน รางวัล
3. สงเสริมจริธรรมการวิจัย
ประชุม ประชาสัมพันธ
4. บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานน สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามี
สรางสรรคกับการเรียนการสอน
ความรูดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
5. ควบคุม/ติดตามการดําเนินงานวิจัย ติดตามการดําเนินงานวิจัยหรือ
หรืองานสรางสรรค
งานสรางสรรค

คณะกรรมการวิจัย

รายงานการประชุมการ
คณะกรรมการวิจัย
หนังสือขออนุมัติ

Output

1. ผลงานวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรค

รวบรวมผลงาน

Feedback

1. รายานการควบคุม/ติดตามการ
ดําเนินงาน

ประชุม/หารือ

กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย
กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย

Process

ระบบ/ขั้นตอน
1. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและ
งานสรางสรรค
2. พัฒนาความรูดานการวิจัย
1.พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

กลไก
แผนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
อบรม/ประชุม (ภายในและ
ภายนอกองคกร)
1. แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย

กลุมงานวิจัย
กลุมงานวิจัย

โครงการอบรมวิจัยภายใน/รายงาน
จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
คําสั่งแตงคณะกรรมการ

กลุมงานวิจัย

หนังสือแจงผูไดรับทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัย
คูมือการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย

Website

กลุมงานวิจัย

มีหองปฏิบัติการการวิจัย

กลุมงานวิจัย
กลุมงานวิจัย

หองสมุด/เทคโนโลยีในการสืบคน
คูมือการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย
กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย

รายงานการประชุม website
แผนการสอน

กลุมงานวิจัย

1. รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย
2. รายงานการประเมินสิ่งสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลงาน
Im[rovement Plan

2. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
องคประกอบ

ระบบ/ขั้นตอน

กลไก

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/หลักฐาน/แนวทาง
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Input

แผนพันธกิจดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ประชุม/อบรม (ภายในและ
ภายนอกองคกร)
1. คัดสรรคงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 1. แตงตั้งคณะกรรมการคัดสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
งานวิจัย
2. คัดสรรคงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิ่น
3. ประกาศสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค
2. สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 1. จัดทําคูมือการวิจัยหรืองาน
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
สรางสรรค
2. การทํา website ฐานขอมูล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3. สนับสนุนหองปฏิบัติการวิจัย
4. สนับสนุนแหลงสืบคนขอมูล
5. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
ทําวิจัย เชน การประชุม
นําเสนอผลงาน ทุน รางวัล
3. สงเสริมจริธรรมการวิจัย
ประชุม ประชาสัมพันธ
4. บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานน สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามี
สรางสรรคกับการเรียนการสอน
ความรูดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
5. ควบคุม/ติดตามการดําเนินงานวิจัย ติดตามการดําเนินงานวิจัยหรือ
หรืองานสรางสรรค
งานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย/กลุมงาน
แผนงานและนโยบาย
กลุมงานวิจัย/อาจารย

Output

1. ผลงานวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรค

รวบรวมผลงาน

Feedback

1. รายานการควบคุม/ติดตามการ
ดําเนินงาน

ประชุม/หารือ

กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย
กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย

Process

1. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
2. พัฒนาความรูดานการวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจั ยหรืองานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย
คณะกรรมการคัดสรรค

แผนปฏิบัตติการประจําป 2554
จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
ความรู
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรม

วิทยาลัย/กลามงานวิจัย

รายงานการคัดสรรคงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น
แผนปฏิบัตติการประจําป 2554

กลุมงานวิจัย

คูมือการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย

Website

กลุมงานวิจัย
กลุมงานวิจัย
กลุมงานวิจัย

มีหองปฏิบัติการการวิจัย
หองสมุด/เทคโนโลยีในการสืบคน
คูมือการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กลุมงานวิจัย
กลุมงานหลักสูตร/
อาจารย

รายงานการประชุม website
แผนการสอน

กลุมงานวิจัย

๑. รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย
๒. รายงานการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ผลงาน
Im[rovement Plan
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เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัย ตํารา และงานสรางสรรค ใหบังเกิดผลตามเปาหมาย ประกอบกับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 พบวา วิทยาลัยมีผลงานวิจัย ตํารา และงานสรางสรรคนอย
วิทยาลัยจึงไดจัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการการวิจัย ตําราและงาน ดังนี้
2.1.1 หมวดทั่วไป
1. เปาหมาย
1.1สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและเผยแพรอยางนอยหลักสูตรละ 1 เรื่อง ใน
ปงบประมาณ 2552
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําหรือรวมทําวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง /คน / ป โดยภายใน ๓
ปตองเปนหัวหนาโครงการวิจัยอยางนอย 1 ครั้ง นับตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนไป
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย เขียนบทความหรืองานสรางสรรคตามพันธกิจของวิทยาลัย
เพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ อยางนอย 1 เรื่องตอป
1.4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกกลุมวิชาจัดทําตํารา เอกสารวิชาการ เอกสารคําสอน หรือ
เอกสารประกอบการสอน อยางนอยหลักสูตรละ 2 เรื่องตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2552
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัย งานสรางสรรค ตํารา งานวิชาการ เอกสารคํา
สอน และเอกสารประกอบการสอนเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
2. ทิศทางการทําวิจัย ทิศทางการทําวิจัยของอาจารยใหเปนไปเพื่อการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของ
วิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 9 ดาน ไดแก
2.1 การวิจัยดานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
2.2การวิจัยเพื่อสรางองคความรูจากการบริการวิชาการ
2.3การวิจัยเพื่อสรางองคความรูจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.4การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (การวิจัยชั้นเรียน)
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค
2.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน
การแพทยทางเลือก และสมุนไพร
2.9งานวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย และ การวิจัยดานอื่น ๆ
3. การสนับสนุนงบประมาณ จากแหลงทุนดังนี้
3.1 แหลงบประมาณภายในสถาบัน ไดแก
3.1.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
3.1.2 เครือขายวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย (สวสท.)
3.1.3 เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต(Sc-net )
3.1.4 สถาบันพระบรมราชชนก
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3.2 แหลงงบประมาณภายจากนอกสถาบัน ไดแก
3.2.1สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
3.2.2 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
3.2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.2.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. )
3.2.5 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
3.2.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
3.2.7 ภาคอุตสาหกรรม
3.2.8 ภาคเอกชน
4. การสนับสนุนแหลงคนควา ได แก หนังสือ วารสารเอกสารงานวิจัยตามความตองการของอาจารยทั้ง
Hard Copy และ online จัดหาสารสนเทศที่งายตอการคนควา เพื่อเอื้อตอการทําวิจัยของอาจารย
5. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย โดยการจัดอบรมวิจัยภายใน สงเขารับการอบรม
วิจัยภายนอกตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดทีมที่ปรึกษาเพื่อเปนพี่เลี้ยงสําหรับนักวิจัยใหม จัดหาผูเชี่ยวชาญใหการ
ปรึกษา ชวยเหลือในกระบวนการสรางผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สรางบรรยากาศการเรียนรูในวิทยาลัยเพื่อ
กระตุนใหอาจารยสรางและเสนอผลงานวิจัยโดยจัดเวทีวิชาการ และการสงเสริมการไปทําวิจัยนอกสถาบัน
6. สนับสนุนเวลาในการทําวิจัย ดังนี้
6.1 ผูทําวิจัยสามารถลาไปทําวิจัยไดตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือน
สามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(กพ.) พ.ศ. 2551
6.2 การลาไปทําวิจัยภายในประเทศใหลาไดครั้งละ ไมเกิน 5 วันทําการ และเมื่อรวมระยะเวลา
ในการลาทั้งหมดตองไมเกิน 20 วันทําการตอป ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารและตองไม
กอใหเกิดความเสียหายตองานอื่น ๆ ตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย
6.3 ผูมีสิทธิลาตองไมเปนผูที่เคยลาไปทําวิจัยมาแลวแตงานวิจัยไมเสร็จ
6.4 ผูไดรับอนุญาตใหลาไปทําวิจัย จะตองรายงานผลการดําเนินงานวิจัยในระยะเวลาที่ลาไปทํา
วิจัยอยางเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารการวิจัย งานสรางสรรค และตํารา ภายใน 1 สัปดาหที่
สิ้นสุดการลาแตละครั้ง
6.5 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปทําวิจัย หากไมสามารถดําเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว ดวยเหตุใดๆ
ก็ตาม ตองรีบรายงานตอคณะกรรมการบริหารการวิจัย งานสรางสรรค และตํารา และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ทราบโดยเร็ว และหากวิทยาลัยมีความจําเปนตองใหผูที่ไดรับอนุญาตใหลากลับมาปฏิบัติราชการ ผูนั้นจะตองรีบ
กลับมาปฏิบัติราชการโดยทันที
7. สนับสนุนการเผยแพร วิทยาลัยจัดใหมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ
ตํารา โดยวิธีการตางๆ ดังนี้
7.1 ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ/ ฐานขอมูล ระดับชาติ และนานาชาติ
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7.2 นําเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
8.การสรางขวัญและกําลังใจ
8.1 มอบประกาศเกียรติคุณ หรือโลรางวัล ตามความเหมาะสม
8.2 สงเสริมใหมีการใชผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
2.2.2 หมวดการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย ตํารา และงานสรางสรรค
1) ทุนสนั บสนุนการผลิ ตผลงานวิจั ย
1.1 วิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินงบประมาณและหรือเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังโครงการทั่วไปไมเกินโครงการละ 30,000 บาท ชุดโครงการวิจัยขนาดใหญไม
เกินโครงการละ 50,000 บาท
1.2 การเขียนงบประมาณเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในวิทยาลัย ใหเขียนตามหมวดเงินโดยใช
แนวทาง ดังนี้
1.2.1 หมวดคาตอบแทน
1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาแนะนําพัฒนาโครงการวิจัย ใหความเห็น
ทางวิชาการในเรื่องตางๆเกี่ยวกับการวิจัย
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การเขียนรายงานการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับการวิจัย การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและรางวัลการวิจัย ไมเกิน ๑๐,๐๐๐
บาท/โครงการ
2) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่มีหนังสือเชิญจาก
วิทยาลัย ไมเกิน3 คน ๆละไมเกิน 1,000 บาท
3) คาถอดเทปความยาว 60 นาที พรอมพิมพ ไมเกินมวนละ 500 บาท
4) คาแปลบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับยอเปนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร
๗-๑๕ หนาๆละไมเกิน 300 บาท รวมไมเกิน 16 หนา
1.2.2 หมวดคาใชสอย
1) คาเดินทางไปทบทวนวรรณกรรม เขียนบันทึกการเดินทางตามที่จายจริง (คาที่พัก คา
เดินทาง) ไมเกิน 5,000 บาท/โครงการ
2) คาสาธารณูปโภคเบิกจายตามระเบียบและตามที่เปนจริง
3) คาจางพิมพ และพริ้นไมเกินหนาละ 15 บาท
4) คาจางวิเคราะหขอมูลไมเกินโครงการละ 10,000 บาท โดยพิจารณาจาก จํานวน
ตัวอยาง จํานวนตัวแปร และการใชสถิติ
1.2.3 หมวดคาวัสดุ
1) คาถายเอกสารไมเกินหนาละ 0.05 บาท
2) การเขาเลมวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อการเผยแพร (เคลือบปกทุกเลม) เลมละไมเกิน 100
บาท จํานวนไมเกิน 30 เลม เพื่อสงเผยแพรในสถาบันการศึกษา 20 เลม มอบใหหองสมุดวิทยาลัย4 เลม ฝายวิจัย
และพัฒนา 2 เลม และผูเกี่ยวของอื่นๆ 4 เลม
3) คาสงรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร เลมละ 25-30 บาท (คาซองและแสตมป)
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4) คากระดาษ รีมละไมเกิน 110 บาท ขึ้นอยูกับลักษณะกระดาษ
5) คาวัสดุสํานักงานอื่นๆ เชน แถบบันทึกเสียง แผน CD ถานไฟฉาย กระดาษปรูฟขาว
กระดาษกาวยน เบิกงบประมาณตามราคาที่เปนจริง
6) คาทําไวนิลเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย ไมเกิน 500 บาท
2) ทุนสนั บสนุนการผลิ ตตํารา เอกสารคําสอน และงานสรางสรรค
2.1 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และงานสรางสรรค ดังนี้
2.1.1 ตํารา
7,500 บาทตอเลม
2.1.2 เอกสารคําสอน
4,000 บาทตอเลม
2.1.3 งานสรางสรรคพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งนี้ ไมเกิน 2,000 บาท
2.2. ผูแตงตําราจะไดรับคาตอบแทนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิในปที่ 1 และจะปรับลดลงรอยละ
5 ตอป หากมีการปรับปรุงใหม จะไดคาตอบแทนรอยละ10 ของกําไรสุทธิ และปรับลงรอยละ 5 ตอป
3) ทุนสงเสริมการเผยแพรบทความวิจัย/เอกสารวิชาการ/นวัตกรรม ลงตีพิมพในวารสารระดับชาติ ระดั บ
นานาชาติ จํานวน 7-15 หนา (Full paper)
3.1 ภาษาไทย
2,000 บาท/เรื่อง
3.2 ภาษาตางประเทศ 3,000 บาท/เรื่อง
4) ทุนสนับสนุนในการไปนําเสนอผลงานวิจั ย/เอกสารวิชาการ/นวัตกรรม ระดับชาติ และระดั บนานาชาติ
ภายในประเทศ
4.1 การนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม ในระดับชาติ 5,000 บาท/เรื่อง
4.2 การนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ 10,000 บาท/เรื่อง
4.3
การสนับสนุนคาเดินทางเพื่อไปนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผูนําเสนอ
5) ทุนสนั บสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจั ย/เอกสารวิชาการ/นวัตกรรม ในตางประเทศ
สนับสนุนงบประมาณเปน คาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่น ๆ ตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยและตามระเบียบการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยของสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข (ปละไมเกิน 300,000 บาท)

หมายเหตุ
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1. การเผยแพรผลงานเนนการเขียนบทความตีพิมพในวาราสารและการนําเสนอในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ ความหนาของรายงานวิจัยจึงไมควรเกินเลมละ 120 หนา
2. คาวัสดุ
ใหมีการเบิกจายตามระเบียบตามระเบียบราชการวาดวยการพัสดุโดยพิจารณาถึง
เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
3. รายการที่ 2-4 ไมตอระบุในโครงการที่เสนอของของบประมาณ
4. ผูไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน และงานสรางสรรค ที่ปฏิบัติงานไมเสร็จ
ตามกําหนด สามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมได 1 ครั้ง ทั้งนี้เวลาที่ขอขยายเพิ่มตองไมเกิน รอยละ 25 ของเวลาที่
กําหนดตามแผนเดิม และหากมีการขยายเวลาแลวยังไมสามารถดําเนินงานตอใหแลวเสร็จ ผูรับทุนสนับสนุนทําวิจัย
ตํารา เอกสารคําสอน และงานสรางสรรค จะตองคืนเงินสวนที่มีการเบิกจายไปแลวทั้งหมดเขากองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ตํารา และงานสรางสรรค ภายใน 6 เดือน

ระบบและกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธการสนับ สนุนการเผยแพรผลงานวิชาการ
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กลุมงานวิจัย

จัดทําผลการวิจัย/ผลงานนวัตกรรม ผานหัวหนา
หลักสูตร ผานมายังหนวยวิจัย ตามชวงเวลาที่กําหนด

หัวหนาโครงการ

รวบรวมผลงานวิชาการทั้งหมดเพื่อการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ

กลุมงานวิจัย

ไมผาน
คณะกรรมการประชุมพิจารณาสรุป
ผลงาน ภายใน 1สัปดาห

ผลการพิจารณา

ผาน
เสนอ ผอ. เพื่อพิจารณา
ผลงาน
(ว.๑,ว.๑-๑,ว.๕) ๑ สัปดาห

ปรับแก

ผาน
อนุมัติผลงาน

ผูอํานวยการ

กลุมงานวิจัย
รับทุนสนับสนุน

ระบบและกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิชาการ

97

1. กลุมงานวิจั ยและนวัตกรรมประชาสัมพันธใหนักศึกษาทุกคนทราบเรื่องการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิชาการที่ผลิตโดยนักศึกษาเพื่อการเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. หัวหนาโครงการวิจัยจัดทําผลการวิจัยหรือนวัตกรรมโดยผานไปยังหัวหนาหลักสูตรและกลุมงานวิจัย
และนวัตกรรม
3. กลุมงานวิจั ยและนวัตกรรมรวบรวมผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อการพิจารณา
4. คณะกรรมการวิจัย ตํารา และนวัตกรรม ของวิทยาวัยพิจารณาคัดเลือกโครงรางงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ตามเกณฑที่กําหนดภายใน 7 วันจะแจงใหนักศึกษาทราบผลการพิจารณา
5. ผลงานวิจั ยหรือนวัตกรรมที่ผานเกณฑการประเมินจะถูกเสนอเพื่อการอนุมัติไปยังผูอํานวยการของ
วิทยาลัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไมผานเกณฑการพิจารณาสามารถนําไปปรับแกและสงกลับมาใหมตาม
ขั้นตอนไดอีกครั้งเพื่อการพิจารณาในรอบตอไป
6. ผลงานวิจั ยหรือนวัตกรรมที่ไดรับการอนุมัติแลวสามารถทําเรื่องขอทุนสนับสนุนในการไปเผยแพร
ผลงานตอไป

ระบบการใหบริการวิชาการแก ส ังคม
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Input

-

ปจจัยนําเขา
(Input)
อาจารย
บุคลากร
นักศึกษา
วัสดุ อุป กรณ
งบประมาณ
อาคารสถานที่

Process

กระบวนการผลิ ต
(Process)
- จัดทําแผนบริการ
วิชาการ
- เตรียมบุคลากร
- การจัดการความรู
- พัฒนาบุคลากร
- จัดทําขอมูล
บุคลากรผูเชี่ยวชาญ
- ประชาสัมพันธ
ทําเนียบอาจารยเพื่อ
การเปนวิทยากร
- ติดตาม/ประเมินผล
- นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา

Out-put

ผลผลิ ต
(Out put)
- เกิดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม
- ผูรับบริการมีความ
พอใจอยูในระดับดี
- อาจารยมีสวนรวมใน
การบริการ
- ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น

Out come

ผลลัพธ
(Out come)
- วิทยาลัยไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ

ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกส ั งคม
กลไกการบริการวิชาการแก สังคมโครงการจั ดอบรม ประชุม สัมมนา ให แก หนวยงานภายนอก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม
ประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการ
ติดตอวิทยากร
ติดตอสถานที่จัดอบรม
ดําเนินโครงการ
สรุป และประเมินผลโครงการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

กลไกการบริการวิชาการแก สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการทํานุบ ํารุงศิ ลปวัฒนธรรม
1. ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําแผนบริการวิชาการบูรณาการในรายวิชา
2. จัดทํา Cours syllabus
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุป และประเมินผลโครงการ
5. นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา
กลไกการบริการวิชาการแก สังคม บูรณาการกับงานวิจัย
1. จัดทําแผนบริการวิชาการ บูรณาการกับงานวิจัย
2. กําหนดผูรับผิดชอบ การบูรณาการกับงานวิจัย
3. ดําเนินการตามแผน
4. ติดตามผล
5. สรุป/ประเมินผลวิจัย
กลไกการมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและเปนวิทยากรให แกหนวยงานภายนอก
1. จัดทําแผนการเปนวิทยากรใหแกหนวยงานภายนอก
2. จัดอบรมวิทยายุทธการเปนวิทยากรและฝกทักษะการเปนวิทยากร
3. ประชาสัมพันธทําเนียบอาจารยเพื่อการเปนวิทยากร
4. ติดตามผลการเปนวิทยากรใหแกหนวยงานภายนอก
5. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
6. สรุป และประเมินผล
7. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

กลไกการบริการวิชาการแก สังคมดานการซอมบํารุงเครื่องมื อทางการแพทย
1. ทําแผนการใหบริการซอมบํารุง
2. สงบุคลากรไปประชุม/อบรมเพิ่มเติม
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3.
4.
5.
6.

ดําเนินการใหบริการ
ติดตามผลการดําเนินงาน/ความพึงพอใจของหนวยรับบริการ
ประเมินผล
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข

กลไกการบริการวิชาการแก สังคมดานการเปนที่ ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ
วิชาการ และเปนกรรมการวิชาชีพ
1. จัดทําแนวทางใหอาจารยที่มีความรูแ ละประสบการณในการบริการวิชาการเปนพี่เลี้ยงถายทอด และชัก
จูงอาจารยที่ไมมีประสบการณ เขารวมงานเพื่อใหเกิดการเรียนรู
2. ติดตามผลการดําเนินงาน
3. ประเมินผล
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
กลไกการใหการวิชาการแกสังคมโดยแหล ง/ศูนย ต างๆ
1. ทําแผนการใหบริการวิชาการแกสังคม
2. ดําเนินการตามแผน
3. ติดตาม/ประเมินผล
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนา
การประเมินผลการดําเนินงาน การบริการวิชาการแกสังคม
1. ประเมินผลการดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานและ
เปาหมายของสถาบัน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลในการใหบริการวิชาการ เพื่อนําผลมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้นในการใหบริการทางวิชาการ
3. นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารวิชาการ

หลักเกณฑการคิ ดคาใชจายและมูลคาในการใหบริการวิชาการแก สังคม
ของวิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวัดตรัง
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ลําดั บ
รายการ
1 อาจารยเปนวิทยากรใหกับหนวยงานภายนอก
2 อาจารยหรือนักศึกษาใหบริการดานสุขภาพ/ให
ความรู
3 ใหบริการซอมเครื่องมือทางการแพทย
4 หองประชุมชั้น 3 อาคารอํานวยการ
5 หองอบรม อาคารทันตกรรม
6 หอประชุม
7 หองคอมพิวเตอร
8 หองประชุมอเนกประสงค
9 อุปกรณอิเล็กทรอนิก(คอมพิวเตอร,โปรเจกเตอร
จอ, ไมโครโฟน, เครื่องเสียง)
10 หุนฝกปฏิบัติชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
11 หุนฝกปฏิบัติชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
12 เปลตัก
13 หุนฝกปฏิบัติใสหอชวยหายใจ
14 หุนฝกปฏิบัติชวยชีวิตเด็กเล็ก
15 หุนฝกปฏิบัติชวยชีวิตแบบเต็มตัว
16 หุนฝกปฏิบัติชวยชีวิต และการพยาบาล
17 เปลสนาม
18 เกาอี้เคลื่อนยายผูปวย
19 เตียงรถเข็นผูปวย
20 กระดานรองหลังแบบยาว
21 ไมดามแขนขา
22 เฝอกกลม
23 เฝอกดามหลัง

มูลคา
600 บาท/ชั่วโมง
200 บาท/ชั่วโมง

ลําดั บ
รายการ
24 ชุดปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
25 กระเปากูชีพชั้นสูง

มูลคา
500 บาท/ชุด
3,000 บาท/ชุด

หมายเหตุ

100 บาท/วัน
4,000 บาท/วัน
2,000 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน
4,000 บาท/วัน
2,500 บาท/วัน
1,500 บาท/วัน
1,000 บาท/ชุด
3,000 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
300 บาท/ชุด
1,500 บาท/ชุด
1,500 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด

หมายเหตุ
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26
27
28
29
30
31
32
33

ชุดบาดแผลจําลอง
หุนทําคลอด
หุนฝกปฏิบัติเย็บแผล
หุนฝกปฏิบัติใหสารน้ําทางโลหิตดํา
หุนฝกปฏิบัติการพยาบาล
ถังสาธิตการดับเพลิง
Ambu Bag
หมวกกันนอก

1,000 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
500 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
1,000 บาท/ตัว
1,000 บาท/ชุด
1,000 บาท/ชุด
100 บาท/ชิ้น

ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงไดพัฒนาระบบการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้นดังนี้
ระบบการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

Input

Process

Output

Outcome

ปจจัยนําเขา
(Input)
-นักศึกษา
- อาจารย
- บุคลากร
- วัสดุอุปกรณ
- อาคารสถานที่ฯลฯ

กระบวนการผลิต
(Process)
- การวางแผนงาน/
โครงการ
- การพัฒนาทีมงาน
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา

ผลผลิต
(Output)
- เกิดกิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ
(Outcome)
วิทยาลัยมีผลงานดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเปนที่
ยอมรับจากสังคม
ภายนอก

กลไกการทํานุบํารุงศิ ลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยมีกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. กําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มอบหมายกลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
5. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมและมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ
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ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
องคประกอบ
Input

ขั้นตอนการปฏิ บัต ิ

กลไก
ผูรับผิ ดชอบ
1. สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ของการ รองวิชาการ
เปนอาจารยที่ปรึกษา

Input

2. สรางความเขาใจใหแกนักศึกษาเรื่องการจัดให รองกิจการ
มีอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
นักศึกษา

Input

3. จัดเตรียมขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา

Process

1. จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา

คําอธิบาย

หลักฐานการปฏิบั ติ

อื่นๆ

กลุมงานสวัสดิการ
นักศึกษาและกลุม
งานหลักสูตร
รองกิจการ
จัดสรร
นักศึกษา
ทรัพยากร

เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความรู ความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของการเปน
อาจารยที่ปรึกษาวามีความสําคัญตอการ
พัฒนานักศึกษาทั้งในดานวิชาการ ความ
เปนอยูและดานทักษะชีวิต
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และเพื่อ
สรางความอบอุนใจใหแกนักศึกษา
ตลอดจนทราบขั้นตอนกระบวนการของ
การขอรับคําปรึกษา
เพื่อใหขอมูลขาวสารที่สําคัญ จําเปนและ
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
ไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่
อาจารยที่ปรึกษา

บันทึกการประชุม
ชี้แจง

ตารางการปฐมนิเทศ

เอกสารขอมูลขาวสาร

คูมืออาจารยที่ปรึกษา
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องคประกอบ

ขั้นตอนการปฏิ บัต ิ

กลไก
ผูรับผิ ดชอบ
กลุมงานพัฒนา
นักศึกษา

Process

2. จัดทําคูมือนักศึกษา

Process

3. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาใหมทุกคน

กลุมสวัสดิการ
นักศึกษา

Process

4. เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา

กลุมสวัสดิการ
นักศึกษาและกลุม
งานหลักสูตร

คําอธิบาย

หลักฐานการปฏิบั ติ

อื่นๆ
เพื่อใชเปนคูมือสําหรับนักศึกษา สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักศึกษา
สังกัดและรูจักหลักสูตรอื่นๆ ตลอดจนมี
ความเขาใจในสถาบันการศึกษา และ
เปนคูมือในการปฏิบัติตนในเรื่องตางๆ
เชน ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ตางๆ
เพื่อใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาตั้งแต
วันแรกที่มารายงานตัว พรอมทั้งจัดเวลา
ใหนักศึกษาไดพบอาจารยที่ปรึกษา
ในชวงการปฐมนิเทศเพื่อใหอาจารยที่
ปรึกษาไดพูดคุย ใหคําแนะนําตลอดจน
กําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ
เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกาไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

คูมือนักศึกษา

ตารางการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม

หลักฐานการเผยแพร
ขอมูลใหแกนักศึกษา
และศิษยเกา เชน
วารสาร ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
Website
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องคประกอบ

ขั้นตอนการปฏิ บัต ิ

กลไก
ผูรับผิ ดชอบ
กลุมงานหลักสูตร
และกลุมงาน
พัฒนานักศึกษา

คําอธิบาย
อื่นๆ

Process

5. จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหนักศึกษาและศิษยเกา

Output

1. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอระบบ
อาจารยที่ปรึกษาและการบริการดานขอมูล
ขาวสาร

กลุมงานสวัสดิการ
นักศึกษา

2. สรุปผลการใหบริการดานการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกนักศึกษา
1. จัดทํา Improvement Plan ตามประเด็น
ชี้แนะจากสภาสถาบัน คณะกรรมการประเมิน
ภายในและภายนอก และเปนขอมูลนําเขาในการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป

อาจารยที่ปรึกษา
ทุกคน
ผูรับผิดชอบ
- กิจกรรม
ตัวบงชี้ 3.1
วิเคราะหผล
การประเมิน
- การพิจารณา
Improvement
Plan

Feed back

หลักฐานการปฏิบั ติ

เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทาง โครงการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษาและ วิชาการและ
ศิษยเกา
ประสบการณแก
นักศึกษาและศิษยเกา
เพื่อทราบความพึงพอใจตอระบบ
ผลการประเมิน
อาจารยที่ปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาปรับปรุงตอไป
เพื่อทราบสถานะของงานบริการให
บันทึกการใหคําปรึกษา
คําปรึกษา
เพื่อใหมีการนําประเด็นที่ไดรับการชี้แนะ Improvement Plan
จากสภาสถาบัน คณะกรรมการประเมิน
ภายในและภายนอก ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
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ระบบและกลไกการใหค ําปรึกษาและบริการดานขอมู ลขาวสาร
เริม่ ตน

INPUT

PROCESS

OUTPUT

FEEDBACK

1. สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ของการเปน
อาจารยที่ปรึกษา
2. สรางความเขาใจใหแกนักศึกษาเรื่องการจัดใหมี
อาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษา
3. จัดเตรียมขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา

1.
2.
3.
4.

จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา
จัดทําคูมือนักศึกษา
จัดอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาใหมทุกคน
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา
5. จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหนักศึกษาและศิษยเกา

1. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอระบบอาจารยที่
ปรึกษาและการบริการดานขอมูลขาวสาร
2. สรุปผลการใหบริการดานการใหคําแนะนําปรึกษาแก
นักศึกษา

จัดทํา Improvement Plan ตามประเด็นชี้แนะจากสภา
สถาบัน คณะกรรมการประเมินภายในและภายนอก

สิ้นสุ ดกระบวนการ
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ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้
ระบบการควบคุ มคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing)

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

- พัฒนาการควบคุม
การปฏิบัติงานใหเกิด
คุณภาพโดยกําหนดนโยบาย
มาตรฐานตัวบงชี้
1. ปจจัยนําเขา
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ

- พัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยตนเอง
และรายงานการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน ตังบงชี้ โดย
1. จัดกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพภายในเพื่อในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตัวบงชี้
2. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากองคกร
ภายนอก
3. ตรวจสอบหลักฐาน

- พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน ภายนอก
วิทยาลัย และสนับสนุน
สงเสริมใหพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย
- การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
- การนําผลการประเมินมา
พิจารณาสนับสนุนสงเสราให
มีการปรับปรุงพัฒนามี
ประสิทธิภาพ

1. การควบคุมคุณภาพ(Quality Control) หมายถึง การจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่ อควบคุม ป จจั ย นํา เข า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ (Outcome) ที่จะสงผลตอคุณภาพจัดทําเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง
(Self-regulation System) ในระดับบุคคล กลุมงาน และวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ(Quality Auditing)หมายถึง การตรวจสอบในระดับวิทยาลัย กลุมงาน
โดยเนนที่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ รวมถึง
หลักฐานต างๆ วิธี การที่ ใช คือ การตรวจสอบหลั กฐาน หรือ รายงาน การสั มภาษณ ผูบ ริห าร อาจารย
ผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และผูรับบริการ
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพกิจกรรม
เฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอนเปน
ต น โ ด ย มี จุ ด เ น น ที่ ก ลุ ม ง า น ก าร ป ระ เ มิ น จ ะใ ห วิ ธี ก าร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง จ า ก ห ลั ก ฐ า น
(SelfAssessmentReport) วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ใชทฤษฎีระบบในการประกัน
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คุณภาพการศึกษา โดยนําปจจัยนําเขา นําเขา (Input) กระบวนการ (Processและ ผลลัพธ(Output) มา
อธิบายการะบวนการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ผลตอการผลิต
บัณฑิต โดยเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดานการบริห ารและการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลกระทบตอสังคม
(Social Impact)

Input
ปจจัยนําเขา
(Input)
-นักศึกษา
- อาจารย
- อาคารสถานที่
- คอมพิวเตอร
ฯลฯ

Process

Output

กระบวนการผลิต
(Process)
- ระบบบริหารจัดการ
- การจัดการเรียนรู
- กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ฯลฯ

ผลผลิต
(Output)
- บัณฑิตที่เกง ดี มีสุข
ตอบสนองความ
ตองการของ สังคม
ชุมชน ประเทศชาติ

Outcome
ผลลัพธ
(Outcome)
- วิทยาลัยไดรับการ
ยอมรับจากสังคม
ฯลฯ

มาตรฐานของสมศ. และคํารับรองปฏิบัติราชการของ กพร.
องคประกอบของสกอ. และภารกิจของวิทยาลัย การประเมินความเสี่ยง
จากแผนภูมิขางตนแสดงเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยที่สงผลกระทบตอ
สังคม ชุมชนประเทศชาติ ดังนั้น วิทยาลัยจึงเนนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลลัพธ คือ บัณฑิตที่พึง
ประสงค และใหวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของสังคม โดยใชมาตรการเรงรัดใหทุกหนวยงานมีระบบควบคุม
คุณภาพ โดยใชวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ซึ่งเปนกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพใน
การดําเนินงานควบคุมคุณภาพ
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1

Plan

Do

Act

Check

การควบคุมคุณภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ดวยระบบ PDCA เปนเครื่องมือใน
การควบคุมและพัฒนาคุณภาพที่มุงหวัง ซึ่งระบบดังกลาวเนนการมีสวนรวมของทุกๆฝายในวิทยาลัยใน
การดําเนินงานตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน(Plan) วิทยาลัยและทุกสวนงานตองวางแผนและดําเนินการใหบรรลุตาม
ปรัชญา และวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยพิจารณาทําแผนที่สอดคลองและตอบสนองการดําเนินงานที่มุงสู
คุณภาพที่พึงประสงคเปนสําคัญ
2. การดําเนินงานตามแผน(DO) วิทยาลัยตองสรางความตระหนักใหกับบุคลากรของวิทยาลัย
ใหปฏิบัติภารกิจที่ไดวางแผนไว โดยอาศัยการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดตามแผน
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เปนการกํากับติดตามประเมินการดําเนินงานตามแผน
ที่วางไว หนวยงานจะตองวิเคราะหสภาพการเนินงานของตนเองในตาละชวงการดําเนินงาน และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เพื่อตัดสินวาการดําเนินงานมีคุณภาพที่
ตองการหรือไม เพราะเหตุใด
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุ(Act) เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแลวตอง
นําผลการประเมินมาปรับปรุง โดยสงขอมูลยอนกลับไปใหผูเกี่ยวของในการดําเนินงานในกลุมงานตางๆ
เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับผลการดําเนินงานของตนวาเปนอยางไร และควรปรับปรุงตอไปอยางไร จึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ตัวบงชี้ที่ 9.1 ขอ 1)
วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปการศึกษา2554-2557
วงจรระบบการพัฒนา
คุณภาพ(PDCA)

P
(มิ.ย.)

ระบบ
วิทยาลัยวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจําป

กลไก

●คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้การ ประกันคุณภาพ
●ชี้แจงตัวบงชี้(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
● คูมือการจัดทํา SAR กลุมงาน/หลักสูตร
● โครงการพัฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา

●คูมือประกันคุณภาพการศึกษา

D
(มิ.ย.-พ.ค.)

วิทยาลัยเก็บขอมูล 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่
ประกาศใชบนระบบ CHE QA online

● ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน QA (ทุก 2 เดือน)
●ทีมงาน QA และผูผานการประเมินคุณภาพภายในให
คําปรึกษา

● ประเมินคุณภาพภายในระดับกลุมงาน/หลักสูตร
(วงรอบ ภาคการศึกษาที่ 1 : ธ.ค.)
(วงรอบ ภาคการศึกษาที่ 2 : มิ.ย.)
● เสริม สรางความรูความเขาใจใหกั บอาจารย บุ คลากร
และนักศึกษา

C
(พ.ค.-ส.ค.)

กลุมงาน/หลักสูตรจัดทํา SAR

● คํ า สั่ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับกลุมงาน/หลักสูตร(พ.ค.)

●แนวทางการประเมินคุ ณ ภาพภายในระดั บกลุ ม งาน/
หลักสูตร((พ.ค.)

ประเมินระดับกลุมงาน/หลักสูตร
คณะผูป ระเมินนําผลการประเมินมาจัดทําSAR บน
ระบบ CHE QA online

● คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับกลุมงาน/หลักสูตร

● จัดทํา SAR ของวิทยาลัย (มิ.ย.)
●คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับวิทยาลัย (มิ.ย.)
●ประชุมปฏิบัติการวิพากษ การจัดทํา SAR (มิ.ย.)
● คํ าสั่ ง แต ง ตั้ง รับ การประเมินภายใน(เครือข าย/สบช)
หรือภายนอก(สมศ.) (ก.ค.)
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ประเมินคุ ณ ภาพภายในระดับ วิทยาลัย ระบบ CHE QA
online และนํ า ผลเสนอคณะกรรมการบริ ห ารวิ ทยาลั ย
เพื่อวาง แผนพัฒนาวิทยาลัยในปถัดไป

A (ส.ค.-ก.ย.)

ผูบริ หารวิท ยาลัยนํ าผลประเมินและ ขอ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายใน มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

การใหคําปรึกษา

สง รายงานประจํ า ป ที่ เ ป นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ
● รางานผลการประเมินตนเอง(SAR)
หน
า
ที
่
ค
วามรั
บ
ผิ
ด
ชอบของอาจารย
ท
ปรึ
่
ี
ก
ษา
ภายใน(SAR และผลการประเมินระดับวิทยาลัย) ให สมศ.
●รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผานระบบ CHE QA online และ สบช. (ภายใน 30

● หนังสือนําสงและหลักฐาน

1. รับรายชื่อนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบจากงานแนะแนวและใหคําปรึกษา
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบ ในดานการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและ
ขอบังคับตางๆของวิทยาลัย
3. รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนักศึกษา ในความรับผิดชอบเพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษา
และใหการชวยเหลือ
4. ประชุมพบปะนักศึกษาในความรับผิดชอบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกวานั้นโดยพิจารณา
ตามความจําเปน
5. ดูแลความประพฤติและอบรมมารยาทตามแนวสังคมปฏิบัติใหกับนักศึกษาในความรับผิดชอบ
6. ติดตามเยี่ยมในกรณีที่นักศึกษาในความรับผิดชอบเจ็บปวย
7. ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาทุกกรณี ใหนักศึกษาในความรับผิดขอบ และหากไมสามารถ
แกไขปญหาไดในขั้นตนตองพิจารณาสงตอไปยังผูที่มีความเชี่ยวชาญตอไป
8. ชวยเหลือนักศึกษาในความรับผิดชอบใหพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชน ดานสังคมและบุคลิกภาพ
โดยสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมตางๆ
9. ประสานงานกับฝายวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในความ
รับผิดชอบเปนการใหขอมูลในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
10. บันทึกการพบนักศึกษารวมถึงการชวยเหลือที่ใหลงในแนบบันทึกการพบอาจารยที่ปรึกษา และ
คูมืออาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่นักศึกษาในความรับผิดชอบมาพบหรือขอรับการชวยเหลือ
11. รักษาความลับและคํานึงถึง สวัสดิภาพของนักศึกษาในความรับผิดชอบเปนสําคัญ
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การใหบริการปรึกษา(Counselling)
1. ความหมายของการใหการปรึกษา
การใหการปรึกษา เปนกระบวนการทีอ่ าศัยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ระหวางผูใหการปรึกษากับผูรับ
การปรึกษา ดวยการสื่อสารสองทางจนเกิด ความรวมมือ โดยผูใหการปรึกษาเปนผูชวยเหลือดวยการใช
คุณสมบัติของผูใหการปรึกษา และทักษะตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษาไดใชศักยภาพในการทํา
ความเขา ใจ สามารถคนหาปญหาที่แ ทจริ ง สาเหตุข องปญหา และความตองการตลอดจนสามารถหา
วิธีการแกไขปญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวใหดีขึ้นไดดวยตนเอง
2. ลักษณะเฉพาะของการใหการปรึกษา
2.1 เปนการให ความช วยเหลื อในปญ หาด านสั งคมจิ ต วิท ยา หมายถึ ง ป ญหาที่ เ กิด จากจิต ใจ
อารมณและสังคม อันประกอบดวย เจตคติ และโลกทัศ นทางสังคมที่เ กี่ยวเนื่องกับความรูสึกนึกคิด และ
จิตใจของแตล ะบุค คล ซึ่งรวมถึ งความเชื่อ คานิ ยม วัฒนธรรม ซึ่งเปนปจจัยที่ มีผลกระทบต อผูรับการ
ปรึกษา ดังนั้น การใหความชวยเหลือจะเนนการแกไขปญหาที่ใหความสําคัญในเรื่องของอารมณความรูสึก
ที่จะเปนตัวที่สืบคนตอไปถึงปญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และสงผลไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.2 เน นสั ม พั นธภาพที่ ดี คื อ ตลอดกระบวนการให ก ารปรึ กษา ต องตั้ ง อยูบ นรากฐานของ
ความสัมพันธอันดีในการทําใหผูรับการรักษาเกิดความไววางใจ ผอนคบอาย กลาเปด เผยตนเอง ยอมรับรู
ทํ าความเข า ใจ และแก ไข ป ญ หาของตนเอง หากสั มพั นธภาพเลวลง การให ก ารปรึ ก ษาจะประสบ
ความสําเร็จไดยากถาไมไดแกไข
2.3 เนนการสื่อสารสองทาง เปนการสรางความเขาใจ ใหตรงกันระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับ
การปรึกษา โดยผูใหการปรึกษาเอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษาไดแสดงออกและแยกแยะความรูสึกที่อยู
ภายใน ความคิดและเรื่องราวที่เกี่ยวของที่สื่อดวยคําพูด และหรืออากัปกิริยาซึ่งขอมูลที่ไดสวนใหญจะตอง
ไดจากผูรับการปรึกษาไมใชไดจากการคาดคะเนหรือคาดเดาเองของผูใหการปรึกษา ดังนั้น หากผูใหการ
ปรึกษาไมเ ขาใจผูให การปรึกษาจะตองสามารถจะตองหาคําตอบจากผู รับการปรึ กษาเพื่อใหเกิด ความ
กระจาง ขณะเดียวกัน ผูใหการปรึกษาจะตองสามารถตอบสนองในสิ่งที่ผูรับการปรึกษาสื่อออกมาตาม
โอกาสและจังหวะ เพื่อเปนการสื่อตอกันหรือซักซอนความเขาใจใหตรงกันเปนระยะๆ ตลอดกระบวนการ
ใหการปรึกษา
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2.4 เปนกระบวนการที่มีการพูดคุยกันอยางมีเปาหมายมีขั้นตอน และมีการใชทักษะหรือวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดความราบรื่นในกระบวนการ ซึ่งขึ้นอยูกับโอกาส จังหวะ และสถานการณที่ผูใหการ
ปรึกษาจะเลือกใช
2.5 ใชทักษะเฉพาะในการใหการปรึกษา หมายถึง ทักษะที่ใชในการพูด คุย มีลักษณะเฉพาะที่
แตกตางจากการพูดคุยโดยทั่วไป ถึงแมวาบางทักษะเปนสิ่งที่มีอยูในตัวบางแลวแตตองมีการพัฒนาฝกฝน
เพื่ อใชให ไดอยางถู กจั งหวะ ถู กต องและเหมาะสมกับ สถานการณ ใหการปรึ กษาเพื่ อให เป นไปอยา งมี
เปาหมาย และหากไมใชหรือใชผิด อาจทําใหไมเกิดผลตามที่คาดหวังไวทักษะดังกลาว ไดแก การฟงอยาง
ใสใจ การทวนความ การสะทอนความรูสึก การสรุปความ การถาม การเงียบ ฯลฯ
2.6 ยึดผูรับการปรึกษาเปนศูนยกลาง คือ ใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิด ปญหาความตองการ
ของผูรับการปรึกษาในขณะนั้น นอกจากนี้ การราบรูปญหาการตัดสินใจเลือก และการแกไขปญหาตั้งอยู
บนศักยภาพของผูรับการปรึกษาที่สําคัญ
2.7 เนนปจจุบัน เปนการเนนปฏิกิริยาที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดและความเขชื่อที่มากระทบ
ในปจจุบัน คือ ที่นี่ และ เดี๋ย วนี้ จากทาทีแ ละคําพูดของผูรับการปรึกษาในขณะนั้น สวนเรื่องราวที่เปน
อดีต เชน ปญหาที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ผานพนไป และเรื่องราวในอนาคตเปนสิ่งที่
ยัง มาไม ถึ ง ป จจุ บั นเทา นั้ นที่ สํ าคั ญ และเมื่ อผู รับ การปรึกษาได ต ระหนั กถึง สิ่งที่ กํ าลั งทํา อะไรอยู จริ ง
ในขณะนี้และเดี๋ยวนี้แลวผูรับการปรึกษาจะสามารถตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตัวเขาได คือ
สามารถแกไขหรือเลือกปฏิบัติไดในปจจุบัน
2.8 ไมมีคําตอบสํา เร็จรู ป หรื อ ตายตั ว เนื่ องจากการใหการปรึก ษาเปนเรื่อ งของการสื่ อสาร
ระหวางผูใหการปรึกษากับผูรับการปรึกษาผลสิ้นสุดของการใหการปรึกษา อาจจบลงในขณะใดก็ได ขึ้นอยู
กับความตองการ การตัดสินใจเลือกและศักยภาพของผูรับการปรึกษาเปนสําคัญซึ่งเปนปญหาเฉพาะบุคคล
2.9 การใหการปรึกษา ไมใชการแนะแนว การสั่งสอน การปลอบใจ หรือการตัดสินใจ ชี้ถูกหรือผิด
ซึ่งแตละคนตางก็มีเหตุผลของตนเองในการที่จะมีพฤติกรรมเชนนั้น แตการใหการปรึกษาเปนการชวยให
ผูรับการปรึกษามีแนวทางแกปญหา สามารถพิจารณาทางเลือกไดมากขึ้นและตัดสินใจไดงายขึ้น ดวยการ
เรียนรูจากแบบฉบับของการะบวนการใหการปรึกษา โดยผูใหการปรึกษาพยายามดึงศัก ยภาพที่มีอยูข อง
ผูรับการปรึกษามาใชใหเปนประโยชนแกผูรับการปรึกษาใหมากที่สุด และผูใหการปรึกษาอาจใหขอมูล ใน
สวนที่ขาด หรือแนะนําไดเ ฉพาะบางกรณีที่เกี่ย วของกับ หลักการปฏิบัติตัวที่เปนความรูที่จําเปนเทานั้ น
หรืออาจใหกําลังในเพื่อหนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตผูใหการปรึกษาจะไมสรางสัมพันธภาพที่
ทําใหผูรับการปรึกษาพึ่งพิงผูใหการปรึกษาตลอดเวลาจนไมสามารถรับผิดชอบตนเองได
3. วั ตถุประสงค ของการใหการปรึกษา
การใหการปรึกษาเปนกระบวนการที่เอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษา ไดทําความเขาใจถึงสิ่งที่ผู รับ
การปรึกษาเผชิญอยู โดยมุงที่จะชวยใหผูรับการปรึกษาสามารถรับผิดชอบตอตนเองได ในดานตางๆ ดังนี้
3.1 เขาใจตนเองผูรับการปรึกษาเกิดความกระจางในตนเอง สามารถเชื่อมโยงความคิด อารมณ
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ความรูสึกถึงความตองการที่แ ทจริงกับสภาพแวดลอมที่เ นอยูที่สงผลใหผูรั บการปรึกษาไดรับรูสิ่งที่เกิ ด
ขึ้นกับตนเองและคนรอบขาง ทําใหผูรับการปรึกษาเห็นเปาหมายของตนเองไดชัด เจนขึ้นขณะเดีย วกัน
สัมพันธภาพและการใชทักษะของผูใหการปรึกษา จะชวยลดปฏิกิริย าทางจิต ใจของผูรับการปรึกษาให
นอยลงได และในที่สุดผูรับการปรึกษาเรียนรูที่จะทําความเขาใจตนเอง ผูอื่น และปญหาในเรื่องอื่นๆ ตอไป

3.2 ยอมรับปญหาที่มีอยูผูใหการปรึกษา จะชวยใหผูรับการปรึกษาสามารถคนหาปญหาสาเหตุ
และความตองการไดดวยตนเองยอมชวยใหผูรับการปรึกษายอมรับปญหาที่มีอยูไดมากกวา หรือยอมรับวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของปญหานั้นดวย กอใหเกิดความตระหนักและแรงจูงใจที่จะแกปญหาใหกับตนเอง
3.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางเหมาะสมเมื่อผูรับการปรึกษา เขาใจตนเองและยอมรับ
ปญหาที่มีอยู ยอมสงผลใหผูรับการปรึกษามีความตองการที่จะปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมเพื่อแกไขปญหาที่มี
อยู และดวยกระบวนการใหการปรึกษาจะชวยเอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษา สามารถใชศักยภาพที่มีอยูมา
ใชในการเลือกและคนหาวิธีการที่ปฏิบัติไดจริง คือ สอดคลองกับสภาพของผูรับการปรึกษาไดมากกวา อีก
ทั้งการใหการปรึกษาจะเปนแบบฉบับที่จะชวยใหผูรับการปรึกษาสามารถหาทางเลือกใหมๆ ไดดวยตนเอง
ซึ่งจะยังผลใหเกิดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นไดตอไป
บทบาทหนาที่ ของผูใหการปรึกษา
1. สรางความพรอมใหแกผูรับการปรึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือ โดยสงเสริมใหผูรับการ
ปรึกษาเกิดความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งตองตั้งอยูบนรากฐานของความสัมพันธอันดี โดยอาศัย
การสื่อสารเปนสําคัญ
2. สรางคามเขาใจใหแกผูรับการปรึกษา ในเรื่องบทบาทของผูใหการปรึกษาและบทบาทของ
ผู รับ การปรึ กษา เพื่ อให เ ป น ไปอย า งสอดคล อ งในลั ก ษณะที่ เ ป นผู รวมทาง โดยผู ให ก ารปรึ ก ษาเป น
ผูดําเนินการใหการปรึกษาเปนไปตามขั้นตอนเพื่อเอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษาใชศักยภาพที่มีอยูไดเต็มที่
3. ในกระบวนการปรึกษา ผูใหการปรึกษาทําหนาที่เหมือนหนึ่งเปนกระจกเงาสะทอนใหผูรับ
การปรึกษาไดเขาใจอารมณความรูสึก ความคิด และพฤติกรรมของผูรับการปรึกษาโดยใชคุณลักษณะของ
ผูใหการปรึกษา และทักษะตางๆ มาใชในการใหการปรึกษา
4. สงเสริมใหผูรับการปรึกษา มีความเปนตัวของตัวเอง พึ่งตนเอง และรับผิดชอบตนเองได
โดยชวยใหผู รับการปรึกษาไดสํา รวจศั กยภาพและเรียนรู ที่จะแก ไขปญหาไดสํ าเร็จดวยตนเองเพื่อเป น
แรงจูงใจที่จะรูจักแกปญหาไดดวยตนเองตอไป
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คุณลักษณะที่ดีของผูใหการปรึกษา
1. การยอมรับผูรับการปรึกษาอยางไมมีเงื่อนไข เปนพื้นฐานที่สําคัญในการใหการปรึกษา
เนื่องจากผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษาตางมีวิถีชีวิต มีคานิยมและความเชื่อความเคยชินที่เปนของ
ตนเอง ซึ่งอาจกอใหเกิดความรูสึกที่ขัด แยงหรือขัดเคืองใจ ผูใหการปรึกษาจึงจําเปนตองเรียนรูอารมณ
ความรูสึกนึกคิดของตนเอง และจัดการกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด ที่เปนทางลบของตนเอง (เชน ความ
รังเกียจ ความมีอคติ ความไมพึงพอใจ เปนตน) จนสามารถยอมรับในความแตกตางของผูรับไดอยา งไมมี
เงื่อนไข ขณะเดียวกันยังคงความเปนตังเองอยู คือยอมรับผูรับการปรึกษาได แมวาตนเองจะไมเห็นดวยกับ
พฤติกรรมของผูรับการปรึกษา
2. ผูใหการปรึกษาไมยึดตนเองเปนบรรทัดฐานในการตัดสินผูอื่น เพระการยึดผูใหการปรึกษา
เปนศูนยกลาง เปนอุปสรรคที่ทําใหผูใหการปรึกษาขาดความเขาใจผูรับการปรึกษาอยางถองแทแ ละผูรับ
การปรึกษาไมเกิด ความไววางใจ เกิดแรงตานหรือปกปองตนเองจนไมส ามารถที่จะสื่อถึงความตองการ
แทจริงของผูรับการปรึกษาได
3. มีเจตคติที่ดีในการใหความชวยเหลือ คือผูใหการปรึกษามีความตั้งใจ มีเมตตาชอบที่จะให
ความชวยเหลือแกผูที่มีปญหาดานจิตใจ เปนมิตรและจริงใจ มีทาทีที่อบอุน อยางเปนธรรมชาติ
4. มีเจตคติที่ดีตอการใหการปรึกษา โดยเชื่อวากระบวนการใหการปรึกษาสามารถชวย
แกปญหาใหผูรับการปรึกษาไดจรึง ทําใหเกิดกําลังใจ และไมทอถอยตอการใหการปรึกษา
5. มีความเห็นอกเห็นใจ(EMPATHY) คือผูใหการปรึกษามีความเขาใจในความรูสึกนึกคิด
และความลําบากที่อยูภายในจิตใจของผูรับ การปรึกษาอยางลึกซึ้ง จนทําใหการปรึกษาเกิดความเห็นใจ
และสงผลใหเกิดการสื่อกันดวยภาษาใจ อันเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหผูรับ การปรึกษาเกิดความเชื่อมั่ นและ
ไววางใจ เกิดความผอนคลาย และลดปฏิกิริยาทางจิตใจ หรือทลายกําแพงที่มาขวางกั้นเปนผลใหผูรับการ
ปรึกษาใหความรวมมือไดตอเนื่องตลอดกระบวนการปรึกษา ทําใหการสื่อสารเปนไปดวยความกระจางชัด
มากขึ้น
แตมีขอพึงระวัง คือ ความเห็นอกเห็นใจ มีค วามแตกตางๆจากการมีอารมณรวม (SYMPATHY)
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการใหการปรึกษา เนื่ องจากการมีอารมณ รวมกับผูรับการปรึกษาจะกอใหเกิดภาวะ
อารมณที่เปนไปกับผูรับการปรึกษา อาจเปนผลใหการปรึกษาเกิดความมืดมน หรือมีอคติ เชน จนมุม หรือ
รูสึกสงสาร โกรธแคน ชิงชัง ทําใหผูใหการปรึกษาขาดการตระหนักในบทบาทผูใหการปรึกษา และทําใหไม
สามารถใหการปรึกษาที่เปนกลางได
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6. มีความสํานึกในคุณคาของคน คือ เชื่อในศักยภาพของมนุษย ซึ่งกอใหเกิดความหวังในการ
ใหการปรึกษา
7. มองโลกในแงดี มีอารมณขัน มีโลกทัศนที่กวางไกล และเห็นวาปญหาทั้งหลายสามารถ
แกไข หรือคลี่คลายไปในทางที่ดีได เปนผูที่ชอบแกไขปญหา
8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ คือ ไมแสดงความหุนหันพลันแลน หรือ เอาชนะผูรับการปรึกษา
สามารถควบคุมและปรับอารมณได คือ มีความพรอมทางอารมณ มีความอดทนและใจเย็น
9. เปนผูฟงที่ดี รูจักเก็บรักษาความดับ
10. เปนคนชางสังเกต ไวตอความรูสึกของตนเองและผูอื่น เพื่อชวยใหรูเทาทันอารมณ
ความรูสึกนึกคิด ของตนเองและผูอื่น เปรียบเสมือนรับสัญญาณเตือนไดเร็ว จะชวยสงผลใหเกิดการปรับ
ทาทีใหเหมาะสมไดเร็วขึ้น เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการใหการปรึกษาและเกิดความระมัดระวังตัวมากขึ้น
11. ยอมรับและพัฒนาตนเองเสมอ ดวยการหมั่นตรวจสอบบทบาท และปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในการใหการปรึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความถูกตองตามหลักการใหการปรึกษา
12. มีทักษะการสื่อสารที่ดี คือ ทําหนาที่เปนเครื่องรับและเครื่องสงที่ดี เพื่อชวยใหการรับขอมูล
และการถายทอดขอมูลที่เปนความรูสึกนึกคิด และเรื่องราวที่เกี่ยวของเปนไปดวยความชัดเจน และตรงกัน
ระหวางผูใหการปรึกษา และผูรับการปรึกษาไดตลอดกระบวนการ
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ภาคผนวก
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รายชื่ออาจารยผ ูรับผิ ดชอบ
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ป การศึกษา2555
หมวด/รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.1) กลุมวิชามนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม
2.พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3(3-0-6)
3.สถานการณโลกปจจุบัน
1.2) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.ภาษาอังกฤษ1
3.ภาษาอังกฤษ 2
4.ภาษาอังกฤษทางดานสาธารณสุข
1.3) กลุมวิช าวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.เคมีทั่วไป
1.4) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
1.การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
2.การอานภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3.การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
4.มหัศจรรยแหงโมเลกุล
5.พลังงานชีวิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุ ข(วิทย-คณิต)

ชั้นป/ภาค

3(1-4-4)

อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก

1/1
1/1
1/2

อ.ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล
อ.วิชาญ สายวารี
อ.วัฒนา แปนนอย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1/1
1/1
1/2

อ.จันทิมา ลิ่มหัน
อ.สิริมา วังพยอม
อ.สิริมา วังพยอม

4(3-2-7)

1/2

อ.วิชาญ สายวารี

3(2-2-5)

1/1

อ.วัฒนา แปนนอย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1/1

อ.สิริมา วังพยอม

3(3-0-6)
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1.จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2.คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3.วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
4.กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
5.ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)

1/2
1/1
1/2

อ.จันทิมา ลิ่มหัน
อ.จันทิมา ลิ่มหัน
อ.ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล

รายชื่ออาจารยผ ูรับผิ ดชอบ
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ป การศึกษา2555
หมวด/รายวิชา
2) กลุ มวิชาชีพสาธารณสุข
2.1)กลุมวิชาชีวสถิติหรือสถิ ติการวิจัย
1.ชีวสถิติ
3(2-2-5)
2.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย
2(2-0-4)
2.2) กลุมวิชาสิ่ งแวดลอม/ความปลอดภั ย
1.การปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
2.อนามัยสิ่งแวดลอม 1
3(2-2-5)
2.3)กลุมวิชาการบริหาร/การจัดการดานสุ ขภาพ
1.การสาธารณสุขเบื้องตน
3(3-0-6)
2.กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวช 3(3-0-6)
3.การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
4.เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
3(3-0-6)
2.4) กลุม วิชาสั งคมและพฤติกรรมศาสตร/การสรางเสริมสุขภาพ
1.คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
2(2-0-4)
2.จิตวิทยา
2(2-0-4)
3.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(2-2-5)
4.การสงเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน 4(3-2-7)
2.5) กลุมวิชาวิทยาการระบาด/การปองกันควบคุมโรค
1.ประชากรศาสตร
2(2-0-4)
2.โรคติดตอและโรคไมติดตอ
3(3-0-6)
3.วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
2.6) กลุมวิชาการฝกปฎิ บั ติภาคสนามและหรือการฝกวิชาชี พ

ชั้นป/ภาค

1/2

อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก

อ.จันทิมา ลิ่มหัน
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1.การฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน 1
2.การฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน 2
3.การฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน 3

3(0-12-3)
3(0-12-3)
6(0-24-6)

1/2

อ.จันทิมา ลิ่มหัน

รายชื่ออาจารยผ ูรับผิ ดชอบ
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ป การศึกษา2555
หมวด/รายวิชา

ชั้นป/ภาค

3) กลุมวิชาชีพเฉพาะ
1.โภชนาการ
2.การสื่อสารเชิงสุขภาพ
3.การฟนฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

4.อนามัยสิ่งแวดลอม 2

4(2-4-6)

5.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวม
7.การวิจัยดานสาธารณสุข
8.การแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
9.การศึกษาเฉพาะทางดานสาธารณสุข

3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
2(0-4-2)

10.การบรรเทาสาธารณภัย

3(2-2-5)

11.การสัมมนางานสาธารณสุข
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1.สมุนไพร
2.กิจกรรมเขาจังหวะ
3.การพัฒนาบุคลิกภาพ
4.การศึกษาอิสระ
5.การศึกษาดูงาน
6.สุขภาพและความงาม
7.กีฬาเพื่อสุขภาพ
8.โยคะเพื่อสุขภาพ
9.ภูมปิ ญญาไทยและการแพทยทางเลือก

2(0-4-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก
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รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตรป  การศึกษา2555
หมวด/รายวิ ชา
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
หนวยบูรณาการ 1 ภาษาศาสตรและการสื่อสาร
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3(2-2-5)
หนวยบูรณาการ 2 การใชชีวิ ตในสั งคม
1. ชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
2. วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน3(3-0-6)
หนวยบูรณาการ 3 คุ ณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพ
1. การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(1-4-4)
หนวยบูรณาการ 4 เทคโนยี สารสนเทศ
1. คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน 2(1-2-3)
2. เทคโนยีสารสนเทศ * 3(2-2-5)
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา
1. กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 3(2-2-5)
2. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
3. จิตวิทยา *2(2-0-4)
4. วิทยาการระบาด3(2-2-5)

ชั้นป/
ภาค

หลักสู ตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลัก

ทภก. ทสธ.
1/1
1/1







อ.ปรินา ณ พัทลุง
อ.กีรติ พลเพชร

1/1
1/1







อ.จินตนา เซงสิ้ม
อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ

1/2
1/1






อ.นงนารถ สุขลิ้ม

1/2

1/2

อ.จิตติมา กาลเนาวกุล

1/3
1/2
1/1
1/2
1/3
1/3
1/2
2/1
1/2














อ.จิตติมา กาลเนาวกุล
อ.ปยะนันท เกิดคง
อ.จันทิมา ลิ่มหัน
อ.จันทิมา ลิ่มหัน
อ.อาจินต สงทับ
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5. ชีวสถิต3ิ (2-2-5)

2/1 
อ.พยงค เทพอักษร
1/2
อ.บุบผา รักษานาม

6. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร * 2(1-2-3)
1/2 
อ.วิชาญ สายวารี

7. การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 2 (1-2-3) 1/1

อ.วิชาญ สายวารี
1/3 
8. เภสัชวิทยา 2(2-0-4)
1/1 
อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตรป  การศึกษา2555

หมวด/รายวิ ชา
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
9. การบริหารงานสาธารณสุข** 2(1-2-3)
10. การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)

ชั้นป/
ภาค
1/2
1/2
2/1

หลักสู ตร

อาจารยผ ูรับผิ ดชอบหลัก

ทภก. ทสธ.
อ. สุนทร ปราบเขต


อ.สิริมา วังพยอม

อ. ฐิติมา ลํายอง


หมายเหตุ * คําบรรยายรายวิชามีความแตกตางเล็กนอย
** วิชาการบริหารงานสาธารณสุขอยูในหมวดวิชาชีพสาขาวิชาของ สาขาเทคนิค เภสัชกรรมและทันต
สาธารณสุข และอยูในหมวดวิชาชีพสาขางานของสาขาสาธารณสุขชุมชน
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รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร ป การศึกษา2555
หมวด/รายวิชา
วิชาเลือก
1. ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสาธารณสุข 2(1-2-3)
2. การสัมมนางานสาธารณสุขรวมสมัย2(1-2-3)
3. เทคนิคการทํางานรวมกับชุมชน 2(2-0-4)
(เฉพาะหลักสูตรทภกทสธ.)
4. การนวดไทย2(1-2-3)
5. สมุนไพร 2(2-0-4)
6. ธรรมชาติบําบัด 2(2-0-4)
7. การเตนแอรโรบิคเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
8. กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3)
9. การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
10. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 2(2-0-4)
11. ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
12. ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
13. การพัฒนาจิต 2(1-2-3)
14. การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
15. การวิจัยเบื้องตน 2(2-0-4)
16. การวิเคราะหขอมูลการวิจัย2(1-2-3)
17. การผลิตภาพสไลดและวีดิทัศน 2(1-2-3)
18. การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
19. การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)

อาจารยผ ูรับผิ ดชอบหลัก

อ.ปรินา ณ พัทลุง

อ.วิลาวรรณ ศรีพล
อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ
อ.กมลวรรณ สุกแดง
อ.ปราณี สมทิทย

อ.อาจินต สงทับ
อ.ภานุพงศ สยังกูล
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20.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน2(1-2-3)
21.ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2(1-2-3)
22.การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม2(2-0-4)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุ ขศาสตร(เทคนิ คเภสัชกรรม)ป การศึกษา 2555
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หลักสู ตร/หมวด/วิชา
หมวดวิชาชีพสาขางาน
หนวยบูรณาการ 1 เภสั ชกรรมการผลิต
1. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3(2-2-5)
2. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 23(2-2-5)
3. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 2(1-2-3)
หนวยบูรณาการ 2 เภสั ชกรรมบริการ
1. เภสัชวิทยา1 2(2-0-4)
2. เภสัชวิทยา 2 2(2-0-4)
3. เภสัชวิทยา 3 3(3-0-6)
4. การบริหารเวชภัณฑ2(1-2-3)
5. งานบริการเภสัชกรรม 3(2-2-5)
6. เภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน 2(2-0-4)
หนวยบูรณาการ 3 เภสัชกรรมชุมชน
1.การควบคุมและปองกันโรคบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2(2-0-4)
2. การแพทยแผนไทยแบบองครวม2(1-2-3)
3. กฎหมายและการคุมครองผูบริโภค2(2-0-4)
ฝกงาน
หนวยบูรณาการ1 การฝกปฏิบัติงานเทคนิคเภสัชกรรม
1. การฝกภาคสนาม 1 3(0-9-0)
2. การฝกภาคสนาม 2 3(0-9-0)
โครงการ
หนวยบูรณาการ1โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส วนรวม
1. โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวม 4(0-12-0)

ชั้นป/
ภาค

อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก

1/1
1/2
2/1

อ.กมลรัตน นุนคง
อ.กาญจนชญาศิริโชติ
อ.กาญจนชญาศิริโชติ

1/1
1/2
2/1
1/2
2/2
2/1

อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ
อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ
กมลรัตน นุนคง
อ.นวพร แกวชูเสนอ.
อ.กาญจนชญาศิริโชติ
อ.กมลรัตน นุนคง

1/2

อ.พชรวรรณธัญญาพิทักษกุล

1/2
2/1

อ.พัจยาภรณ ปริญญาพงษ
อ.จิตติมากาลเนาวกุล

2/2
2/2

อ.กมลรัตน นุนคง
อ.กาญจนชญาศิริโชติ

2/1

อ.ภานุพงศ สยังกูล
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รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุข) ปการศึกษา 2555
หลักสู ตร/หมวด/วิชา
วิชาชีพสาขางาน
หนวยบูรณาการ1 พื้นฐานวิชาชีพทันตกรรม
1. ทันตกายวิภาคศาสตรและพยาธิวิทยาชองปาก 4(3-2-7)
2. ทันตกรรมบูรณะ3(2-2-5)
3. ทันตศัลยศาสตร2(2-0-4)
4. ทันตกรรมปองกัน2(2-0-4)
5. ทันตพิเคราะหโรคและปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม2(1-2-3)
หนวยบูรณาการ2 คลินิกวิชาชี พทันตกรรม
1. คลินิกทันตพิเคราะหโรคและทันตศัลยศาสตร2(0-4-2)
2. คลินิกทันตกรรมบูรณะ2(0-4-2)
3. คลินิกทันตกรรมปองกัน 2(0-4-2)
หนวยบูรณาการ3 ทันตกรรมชุมชน
1. ทันตกรรมชุมชน 4(2-4-6)
2. การสงเสริมทันตสุขภาพ3(2-2-5)
3. การควบคุมและปองกันโรคของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2(2-0-4)
4. อนามัยชุมชน 2(1-2-3)
ฝกงาน (Training)
หนวยบูรณาการ1 ฝกปฏิบั ติงานทันตสาธารณสุข
1. ฝกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล 2(0-8-0)
2. ฝกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน 2(0-8-0)
โครงการ (Project)
หนวยบูรณาการ1โครงการสงเสริมทันตสุ ขภาพในชุมชน
1. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในชุมชน 4(0-16-0)

ชั้นป/
ภาค

อาจารยผ ูรับผิ ดชอบหลัก

1/1
1/3
1/3
1/3
1/3

อ.มนทิรา สังขศิลปชัย
อ.สุภัค วงษวรสันต
อ.ณัฐพงษ เพชรรัชตะชาติ
อ.ภาคภูมิ ชัยทนุวงศ
อ.อิสระ เรืองพงศรีสุข

1/2
1/2
1/2

อ.ดวงพร ตันรุงเรือง
อ.สุภัค วงษวรสันต
อ.นัทชนันทลิ่มวชิรานันต

1/3
1/1
1/2
1/1
1/2
1/3

อ.นัทชนันทลิ่มวชิรานันต
อ.ณัฐพงษ เพชรรัชตะชาติ
อ.กีรติ พลเพชร

2/2
2/2

อ.ณัฐพงษ เพชรรัชตะชาติ
อ.ดวงพร ตันรุงเรือง

2/2

อ.อิสระ เรืองพงศรีสุข

อ.วัฒนา แปนนอย
อ.ปยะเสริญ พิชิตวงศ
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รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสู ตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิ จฉุ กเฉิน ปการศึกษา
2555
หมวด/รายวิ ชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. จิตวิทยาทั่วไป 2(2-0-4)
2. มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม3(3-0-6)
กลุมวิชาศึกษาศาสตรและภาษาศาสตร
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4)
3. ภาษาอังกฤษสําหรับเวชกิจฉุกเฉิน 2(2-0-4)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. เคมีทั่วไป 2(2-0-4)
2. ฟสิกสทั่วไป 2(2-0-4)
3. การใชคอมพิวเตอร 2(1-2-3)
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1. เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)
2. การปองกันปญหาสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
3. ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 3(2-2-5)
4. จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 3(3-0-6)
5. กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับเวชกิจฉุกเฉิน 3(3-0-6)
6. นิติเวชศาสตร 2(2-0-4)
7. พยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ 2(2-0-4)
8. การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

ชั้นป/
ภาค

อาจารยผ ูรับผิ ดชอบหลัก

1/1
1/2

อ. อ.วิไล อรามนิจ
อ. ถมยา บุญถนอม

1/1
1/1
2/1

อ.ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล
อ.ปราณี สมทิพย
อ.ฐิติมา ลํายอง

1/1
1/2
1/3

อ.ปรินา ณ พัทลุง
อ.ปยะนันท เกิดคง
อ.จิตติมา กาลเนาวกุล

1/1
1/2

อ.ปรินา ณ พัทลุง
อ. ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล

2/1
2/1
1/1
2/1
2/1
1/2

อ.พยงค เทพอักษร
อ.สุนทร ปราบเขต
อ.นงนารถ สุขลิ้ม
อ. ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล
อ. จันทิมา ลิ่มหัน
อ.พชรวรรณธัญญาพิทักษกุล
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รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลัก
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง .พศ. 2549 ปการศึกษา 2555
หมวด/รายวิ ชา
วิชาเลือก
1. การวายน้ํา2(0-4-2)
2. ศิลปะการปองกันตัว 2(0-4-2)
3. การถายภาพ 2(1-2-3)อันดับ 1
4. หัตถเวชศาสตร 2(1-2-3)
5. กิจกรรมเขาจังหวะ 2(0-4-2)
6. การขับรถยนต 2(0-4-2)
7. การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)
8. พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 2(1-2-3)
9. การศึกษาอิสระ 2(0-4-2)
หมวดวิชาชีพ
หนวยบูรณาการ 1เทคนิ คหั ตถการ
1. เทคนิคหัตถการสําหรับเวชกิจฉุกเฉิน 4(2-4-6)
2. การยกและการเคลื่อนยาย 2(1-2-3)
3. การปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 3(0-12-0)
หนวยบูรณาการ2การประเมินสภาพและการดู แลผูปวยฉุกเฉิน
1. การประเมินสภาพ 3(2-2-5)
2. การดูแลรักษาผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 4(4-0-8)
3. การดูแลรักษาผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 4(3-2-7)
4. การฝกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 3 (0-12-0)
หนวยบูรณาการ3การชวยฟนคืนชีพ
1. การชวยฟนคืนชีพ 5(2-6-7)
หนวยบูรณาการ 4การบริการการแพทย ฉุกเฉิน
1. การบริการแพทยฉุกเฉิน 1 3(2-2-5)
2. การบริการการแพทยฉุกเฉิน 2 3(2-2-5)
3. การฝกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 33(0-12-0)
4. การฝกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 44(0-16-0)

ชั้นป/
ภาค

อาจารยผูรับผิดชอบหลัก
อ.ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล
อ.นงนารถ สุขลิ้ม
อ.ภานุพงศ สยังกูล

อ.ถมยา บุญถนอม
อ.กาญจนชญาศิริโชติ
อ.พชรวรรณธัญญาพิทักษกุล
อ.ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล

1/1
1/3
1/3

อ.ฐิติมา ลํายอง
อ.นงนารถ สุขลิ้ม
อ.นงนารถ สุขลิ้ม

1/2
2/1
2/1
2/2

อ.นงนารถ
อ.นงนารถ
อ.นงนารถ
อ.นงนารถ

1/2

อ. ฐิติมา ลํายอง

1/1
2/1
2/2
2/2

อ.นงนารถ
อ.นงนารถ
อ.นงนารถ
อ.นงนารถ

สุขลิ้ม
สุขลิ้ม
สุขลิ้ม
สุขลิ้ม

สุขลิ้ม
สุขลิ้ม
สุขลิ้ม
สุขลิ้ม
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จัดทําแผนการบริหารหลักสูตร
จัดทําแผนแมบทตลอดหลักสูตร/
ปฏิทินการศึกษา

จัดทําตารางสอนทุกภาค
ภ.3
การศึกษา

นําเสนอ ประมวลรายวิชา ตอ
ภ.3
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กิจกรรมการวัดและประเมินผล
สงขอสอบและวิพากษขอสอบ

ภ.2
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการสอบ


ภ.2
ภ.2
 สงรายงานผลการศึกษา

พ.ค.56

เม.ย.56

มี.ค.56

ก.พ.56

ม.ค.56

ธ.ค.55

พ.ย.55

ต.ค.55

ก.ย.55

ส.ค.55

ก.ค.55

มิ..ย.55

พ.ค.55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

กิจกรรมการบริหารหลักสูตร

ม.ค.55

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ผังกํากับการปฏิบ ั ติงานการบริหารหลั กสู ตร ประจําปการศึ กษา2555
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555




ภ.1


ภ.2

ภ.1


ภ.1


ภ.2


ภ.3


ภ.1


ภ.3

ภ.2


ภ.3


ภ.1

ภ.1


ภ.3


ภ.3

ภ.2


ภ.1


ภ.2

ภ.1


ภ.1


ภ.1

ภ.3


ภ.1


ภ.3

ภ.2
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ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา (เสนอ
คณะกรรมบริหารวิทยาลัย)
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
โครงการฝกภาคสนาม
การบริหารหลักสูตร
 การนําหลักสูตรไปใช
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนการจัดอาจารยผูประสาน
รายวิชา
รับรองผลการศึกษา


















ภ.2




ภ.3


ภ.1


ภ.2

พ.ค.56

เม.ย.56

มี.ค.56

ก.พ.56

ม.ค.56

ธ.ค.55

พ.ย.55

ต.ค.55

ก.ย.55

ส.ค.55

ก.ค.55

มิ..ย.55

พ.ค.55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

กิจกรรมการบริหารหลักสูตร

ม.ค.55

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ผังกํากับการปฏิบัติงานการบริหารหลั กสู ตร ประจําปการศึ กษา2555 (แผน 2)
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555
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ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
(ตอ)
ตรวจสอบการบันทึกผลการ
เรียน
 การนิเทศการสอน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ หลักสูตรและ การจัดการ
เรียนการสอน
ประชุมอาจารยสายการสอน
การประชุมประเมินหลักสูตรโดย
ผูเกี่ยวของ


ภ.2


ภ.3


ภ.1

พ.ค.56

เม.ย.56

มี.ค.56

ก.พ.56

ม.ค.56

ธ.ค.55

พ.ย.55

ต.ค.55

ก.ย.55

ส.ค.55

ก.ค.55

มิ..ย.55

พ.ค.55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

กิจกรรมการบริหารหลักสูตร

ม.ค.55

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ผังกํากั บการปฏิ บัติ งานการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึ กษา 2555 (แผน 3)
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555


ภ.2
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วิทยาลั ยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แบบฟอรมประมวลรายวิ ชา (Course Syllabus)
ประมวลรายวิชา....................................................................
สําหรับนักศึกษาหลั กสู ตร......................ชั้นปท.ี่ ..รุนที.่ ......ภาคการศึกษาที.่ .....ปการศึกษา...................
1. รหัสวิชา
2. จํานวนหนวยกิต (Course Credit)
3. ชื่อวิชา (Course Title)และ ลักษณะวิชา
4. กลุมหลักสูตร (ภาควิชา)
5. ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่1 /ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคฤดูรอน)
6. ปการศึกษา
7. อาจารยผูรับผิดชอบหลัก....
อาจารยผูสอน (กรณีมีผูสอนหลายคน)
อาจารยประจํา
อาจารยพิเศษ

8. เงื่อนไขรายวิชา
8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน
8.2 วิชาบังคับรวม
8.3 วิชาควบ
9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ/วิชาเลือก
10. ชื่อหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชาที่บรรจุอยู)
11. วิชาระดับ (ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
12. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาห
13. เนื้อหารายวิชา (Course Description) ตามที่ปรากฏในเลมประมวลรายวิชา
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
14.1 วัตถุประสงคการเรียนรูสมรรถนะและ คุณลักษณะที่พึงประสงค
1) วัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในชุดวิชานี้แลวผูเรียนสามารถ
- ดานความรู
- ดานเจตคติ
- ดานปฏิบัติ
2) สมรรถนะเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในวิชานี้ ผูเรียนจะเกิดสมรรถนะ
3) คุณลักษณะที่พึงประสงคเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในรายวิชานี้ผูเรียนจะเกิดคุณลักษณะ
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14.2 เนื้อหารายวิชาตอสัปดาห (หัวขอที่จะสอนมีรายละเอียดพอสมควรของแตละหัวขอ
รายวิชาที่มีผูสอนหลายคน ใหระบุวา ผูสอนคนใดรับผิดชอบเนื้อหาสวนใด) ระบุในรูปของตาราง
กําหนดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย สัปดาหที่ วันที่ หัวขอ/เรื่อง เวลา(คาบ) อาจารยผูสอนดังนี้
สัปดาหที่ วันที/่ เวลา
หัวขอ/เรื่อง
เวลา(คาบ)
อาจารยผู สอน
14.3 การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตามที่ปรากฏในเลมประมวลรายวิชา
14.4 วิธีจัดการเรียนการสอน(Method)
 การบรรยาย (Lecture)
ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ…..
 การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and discussion) ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ…
 การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษาชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ…..
เพื่อใหรูจักการวิเคราะห และการแกปญหา
 การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ……
ผลของการสืบคนหรือผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
 การใชปญหาเปนหลัก (PBL)
ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ……
 การใชชุมชนเปนฐาน (CBL)
ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ……
 อื่นๆระบุ ………………………………………… ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ…..
14.5 สื่อการสอน
14.6 การวัดผลการเรียน (เชน การทดสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
พิจารณาจากรายงาน งานวิจัย เปนตน โดยใหระบุสัดสวนของคะแนนที่ใหในการวัดผลแตละประเภทดวย)
14.7 เกณฑการประเมินผลการเรียน (อิงกลุม/อิงเกณฑ)
14.8 ผังการออกขอสอบ (Test blueprint) ตามแบบฟอรมในภาคผนวก โดยแนบทายประมวลรายวิชา
15. แนวทางการชวยเหลือผูมีแนวโนมไมผานเกณฑ
16. รายชื่อหนังสืออานประกอบ
16.1 หนังสือบังคับ
16.2 หนังสืออานเพิ่มเติม
ตรวจและรับรองโดย
.................................................
..................................................
(...................................................)
(.................................................)
หัวหนากลุมงานหลักสูตร
รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
หมายเหตุ ประมวลรายวิชาสําหรับนักศึกษา ตัดหัวขอดังนี้ออกไป 14.3 14.4 และ 14.8
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แบบฟอรมรายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ.3) ภาคทฤษฎี
ชื่อสถาบันอุ ดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-Requisites)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co- Requisites)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุ ดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิ บั ต ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษา
ดวยตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนั กศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.2 วิธกี ารสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอการเรียนการสอน

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบั ต ิ

กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน

อาจารยผู สอน

รวมเวลาเรี ยน
(ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบั ต)ิ
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัปดาหทกี่ ําหนด

สัดสวนของการประเมินผล
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
แผนการสอนรายบท
(Lesson Plan)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทที่ ... เรื่อง..............................
รหัสวิชา.....................
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ..............

ชื่อวิชาภาษาไทย................
หนวยกิ ต .............................

หลักสู ตร ..............................
ชั้นปท.ี่ ..............
ภาคการศึ กษา...............

ปการศึกษา..........

อาจารยผ ู สอน …………………………………………….จํานวนคาบ ……………..
จุดประสงคการเรียนรู
สาระสําคัญ(Concept)
เนื้อหาสาระ (Content)
วิธีการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.ขั้นสอน
3.ขั้นสรุป
สื่อการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล

รุนที…่ ……..
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แบบฟอรมรายละเอี ยดของประสบการณภาคสนาม(มคอ.4)
ชื่อสถาบันอุ ดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิจหรือจํานวนชั่วโมง
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุ ดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
2. ปฏิบัติการรักษาเบื้องตนบนพื้นฐานการรักษาแบบองครวม
3. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาการ
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.2 วิธกี ารสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
6. ทักษะการปฏิบัติ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทจี่ ะไดรับการพัฒนา
ฝกปฏิบัติการแผนกผูปวยนอก
ฝกปฏิบัติการแผนกผูปวยใน
ฝกปฏิบัติการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ฝกปฏิบัติการแผนกหองปฏิบัติการ
62. วิธีการสอน
6.3 วีการประเมินผล
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
2. กิจกรรมของนักศึกษา
ฝกปฏิบัติการแผนกผูปวยนอก
ฝกปฏิบัติการแผนกผูปวยใน
ฝกปฏิบัติการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ฝกปฏิบัติการแผนกหองปฏิบัติการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมาย
4.
5.
6.
7.
8.

กําหนดสง

การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงในแหลงฝกที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
การเตรียมการในการแนะแนว และชวยเหลือนักศึกษา
สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรี ยมการ
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดสถานที่ฝก
การเตรียมนักศึกษา
การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
การเตรียมอาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก
การจัดการความเสี่ยง
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึ กษา

1. หลักเกณฑการประเมินผล คะแนน 100%แบงไดดังนี้
1.1 ฝกปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอก
1.2 ฝกปฏิบัติงานในแผนกผูปวยใน
1.3 ฝกปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
1.4 ฝกปฏิบัติงานในแผนกหองปฏิบัติการ
1.5 อาจารยพี่เลีย้ งหลักประจําหลักสูตร ซึ่งเปนพยาบาลในแหลงฝก
1.6 อาจารยนิเทศการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งเปนอาจารยจากวิทยาลัย
1.7 การสอบหลังจากการฝกปฏิบัติ (เมื่อกลับถึงวิทยาลัย)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของอาจารยพเี่ ลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนาม ตอการประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.2 อาจารยพี่เลี้ยง
1.3 อาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
1.4 อื่นๆ
2. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
***************************
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แบบฟอรมผังการออกขอสอบ(Test Blueprint) ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิชา ..........................................................จํานวน................หนวยกิ ต
หลักสู ตร…....................................................... ชั้นปที่ ......... ภาคเรี ยนที.่ .... ป การศึกษา.................
น้ําหนักคะแนน

รวม (ขอ)
รวม (รอยละ)

ประ เมิน

รวม (ขอ)
สังเคราะห

วิเคราะห

นําไป ใช

เขาใจ

หัวขอการสอน

พุทธพิสั ย

จํานวน
ชั่วโมง
รู/ จํา

บทที่

วัตถุ ประสงคเชิง
พฤติกรรม

ทักษะ
พิสั ย

จิตพิสั ย

รอยละ
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แบบฟอรมบันทึกการสอนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรั ง
บันทึกการสอนวิชา……………………………………..ลักสูตร...........................................วันที.่ ....................
ครั้งที่ ..............หัวขอการสอน.......................................................................................................เวลา......
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ผลการจัดการเรียนสอน

ลายเซ็นตอาจารย

ผลตามวัตถุป ระสงค
1) บรรลุผล
2) ไมบรรลุผลเพราะ
......................................................................................................................................................
วิธีการสอน1) บรรยาย
2) วิเคราะหโจทยสถานการณ 3) จับคูถาม-ตอบ
4) อภิปรายกลุม 5) นําเสนอ 6) คนควาทํารายงาน 7)สาธิต/สาธิตยอนกลับ
8) ฝกปฏิบัติ
9) บทบาทสมมุติ 10) ระดมสมอง 11) ทดลอง
12) อื่น ๆ ..........................................................................................................................
สื่อการสอน1) power point 2) แผนทึบ/ภาพ 3) วิดีโอ 4) เทปเสียง
5) internet 6) หุน เครื่องมือแพทย 7) โจทยสถานการณ 8) ตัวอยางวัตถุจริง
9) อุปกรณทดลอง 10) เอกสารการสอน 11) อื่น ๆ..........................................................
เวลาที่ใช
1) เพียงพอ
2) ไมเพียงพอเนื่องจาก
............................................................................................................................................
ป ญ หาอุปสรรคในการสอนครั้งนี้ 1) ไมมี
2) มีคือ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ครั้งที่ ...........หัวขอการสอน...............................................................................วันที่.....................เวลา...........................
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ผลการจัดการเรียนสอน

ลายเซ็นตอาจารย

ผลตามวัตถุประสงค
1) บรรลุผล
2) ไมบรรลุผลเพราะ
.....................................................................................................................................................
วิธีการสอน1) บรรยาย 2) วิเคราะหโจทยสถานการณ 3) จับ คูถาม-ตอบ
4) อภิปรายกลุม 5) นําเสนอ 6) คนควาทํารายงาน 7) สาธิต/สาธิตยอนกลับ
8) ฝกปฏิบัติ 9) บทบาทสมมุติ 10) ระดมสมอง 11) ทดลอง 12) อื่น
............................
สื่อการสอน1) power point 2) แผนทึบ/ภาพ 3) วิดีโอ 4) เทปเสียง
5) internet 6) หุน เครื่องมือแพทย 7) โจทยสถานการณ 8) ตัวอยางวัตถุจริง
9) อุปกรณทดลอง 10) เอกสารการสอน 11) อื่น ๆ.........................................................
เวลาที่ใช
1) เพียงพอ
2) ไมเพียงพอเนื่องจาก
.....................................................................................................................................................
ปญหาอุปสรรคในการสอนครั้งนี้ 1) ไมมี
2) มีคือ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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สัปดาห

ว/ด/ป

แบบฟอรมการบันทึกการสอนและเช็คการเขาเรี ยนของนักศึ กษาหลักสูต.ร...................................
รุนที.่ .... ชั้นปท.ี่ ..... ภาคการศึกษาที.่ .....ปการศึกษา.............วิชา......................................................
เนื้อหา
อาจารยผ ู สอน
ลายเซ็น
นักศึกษาที่ไมเขาเรี ยน

หมายเหตุ
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แบบฟอรมการวิพากษข  อสอบ(แบบที่ 1)
วิชา.........................................................อาจารยผูรับผิดชอบหลัก..................................................
หลักสูตร...........................ชั้นปท.ี่ .......... ภาคการศึกษาที.่ ......... ปการศึกษา............ การสอบกลางภาค ปลายภาค

รายนามอาจารยผ ูวิพากษ....................................................................................
หัวหนาหลักสูต ร.........................................................................................วันที่/เดือน/ป..................

ประ เมิน

สังเคราะห

วิ เคราะห

เขา
ใจ ใช
นําไป

รู/ จํา

คําชี้ แจง วิธีการพิจารณา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใชแบบทดสอบวิชานั้นๆ ประกอบกับการพิจารณาตามประเด็นหัวขอตามแบบฟอรม
2. ใชเครื่องหมาย กรณีที่ขอสอบมีความ สอดคลององคประกอบตางๆและกรณีที่มีการแกไขใหระบุรายละเอียดในชองหมายเหตุ
K
A P ความ ผลการวิพากษ
ความ
วัตถุ ประสงคการ
ชัดเจน
หัวขอการสอน
ขอที่ สอดคลองกับ
เรียนรู
ของ
แกไข ผาน
วัตถุ ประสงค
ภาษา

หมายเหตุ
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แบบฟอรมการวิพากษข อสอบ(แบบที่ 2)
วิชา..........................................หลักสู ตร............................กลางภาค/ปลายภาค 1,2,3ป การศึกษา 2555
ผลการวิพากษ
1. ตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4. สอดคลองกับผังการออกขอสอบ
 ตรงและครอบคลุมทุกหัวขอ
 สอดคลอง
 ไมครอบคลุมประเด็น....................................
 ไมสอดคลอง เพราะ..........................................
................................................................................. .....................................................................................
................................................................................. .....................................................................................
................................................................................. .....................................................................................
................................................................................. .....................................................................................
.................................................................................
.....................................................................................
2. ขอคําถาม(ภาษา)
5. การวางรูปแบบขอสอบ
 ชัดเจนเขาใจทุกขอ
 เหมาะสม
 ไมชัดเจนในขอ..............................................
 ไมเหมาะสม คือ..................................................
................................................................................. ......................................................................................
................................................................................. ......................................................................................
................................................................................. ......................................................................................
................................................................................. ......................................................................................
................................................................................. ......................................................................................
................................................................................. 6.จํานวนขอสอบ
.................................................................................  เหมาะสม
.................................................................................  ไมเหมาะสม คือ..................................................
3. ตัวเลือก
.........................................................................................
 ตัวเลือก/ตัวลวงดี
.........................................................................................
 ตัวเลือก/ตัวลวงไมเหมาะสมขอ..................... 7. เวลาที่ใชในการสอบ
.................................................................................  เหมาะสม
.................................................................................  ไมเหมาะสม คือ..................................................
................................................................................. .........................................................................................
................................................................................. .........................................................................................
.................................................................................
(ลงชื่อ)...................................ผูวิพากษ
.................................................................................
(
)
.................................................................................
................................................................................. วันที.่ ....................................................
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แบบฟอรมการแลกเปลี่ ยนชั่วโมงสอน
หลักสู ตร/สาขา..........................................ชั้นปท.ี่ ..........ภาคการศึกษา.........ป การศึกษา..............
ลําดั บ รายวิชาแลกเปลี่ ยนกั บ
ที่
รายวิชา

อาจารยผ ู ขอ
เปลี่ ยน

ลงชื่ อ

อาจารยผ ูรับ
เปลี่ ยน

ลงชื่ อ

วดป.เดิ ม/เวลา

วดป.
ที่แลกเปลี่ ยน/
เวลา

อ.ประจําชั้น
รับทราบ
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แบบฟอรมรายงานการศึกษาวิชา..............................................(กรณีใชคะแนนที)
หลักสูตร.............................................................. ชั้นปที่ ..........
ภาคการศึกษา ........... ปการศึกษา…………
เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุ ล

องค ประกอบการประเมิน
ก(%) ข(%) ค(%) 100

คะแนนที

เกรด

หมายเหตุ ใชการตัดเกรดแบบอิงกลุม
ชวงของคะแนนที และจํานวนคนที่ได
.....................................................................................................................................................
..............................................................อาจารยผูรับผิดชอบหลัก
(...........................................................)
.............................................................หัวหนาหลักสูตร
(............................................................)
ผลการพิจารณารับรองเกรด
ผานการรับรอง ไมผานการรับรอง
กรณีที่รายงานผลการศึกษาผานการรับรองแลว ใหมีการลงนามโดย หัวหนากลุมงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา และประธานกรรมการวิชาการ
.….....…………………………..หัวหนากลุมงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
(...............................................)
……………………………….ประธานกรรมการวิชาการ
(...............................................)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
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แบบฟอรมรายงานผลการศึกษาวิชา............................................................(กรณีใชอิงเกณฑ)
หลักสูตร.............................................................. ชั้นปที่ ..........
ภาคการศึกษา ........... ปการศึกษา…………
เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุ ล

องค ประกอบการประเมิน
ก(%)
ข(%)
ค(%)
100

เกรด

หมายเหตุ ใชการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ
เกณฑที่ใชแ ละจํานวนคนที่ได
................................................................................................................................................
..............................................................อาจารยผูรับผิดชอบหลัก
(...........................................................)
.............................................................หัวหนาหลักสูตร
(............................................................)
ผลการพิจารณารับรองเกรด
ผานการรับรอง ไมผานการรับรอง
กรณีที่รายงานผลการศึกษาผานการรับรองแลว ใหมีการลงนามโดย หัวหนากลุมงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา และประธานกรรมการวิชาการ
.….....…………………………..หัวหนากลุมงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
(...............................................)
……………………………….ประธานกรรมการวิชาการ
(...............................................)

แฟมรายวิชาภาคทฤษฎี
รายการเอกสารหลักฐาน
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1. ชื่อวิชา
2. การพัฒนารายวิชาตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา
3. มคอ.3
4. ผังการออกขอสอบ
5. แผนการสอน
6. ผลการวิพากษขอสอบและแบบทดสอบ
7. ผลการวิเคราะหขอสอบ
8. รายงานการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา/การสอนเสริม
9. แบบบันทึกการเขาสอนของอาจารย
10. หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัย/บริการวิชาการ/
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/การจัดการความรู
11. ผลการทวนสอบการดําเนินงานการสอน
12. รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา
13. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
14. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
15. มคอ.5
16. ผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

แฟมรายวิชาภาคปฏิบัติ
รายการเอกสารหลักฐาน
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1.
2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ชื่อวิชา
ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
มคอ. 4
คูมือการฝกปฏิบัติงาน
โครงการฝกภาคสนาม /คําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศการฝกภาคสนาม
โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง /คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
แผนการนิเทศ
รายชื่อแหลงฝกและอาจารยพี่เลี้ยง/คําสั่งแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงการ
ฝกภาคสนาม
ผลการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม
- ประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม
- ประเมินอาจารยนิเทศ
- ประเมินแหลงฝก
- รายงานผลการศึกษา
- ปญหาและขอเสนอแนะในการฝกภาคสนาม
มคอ. 6
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รูปแบบการจัดบอรด
1. รูปแบบการจั ดบอร ดหองเรียนทุกหลักสู ตร (รับผิดชอบโดยแต ละหลักสู ตร)
ปรัชญาวิทยาลั ย
กระดานไวท บอรด

โครงสรางคณะกรรมการ

ตารางสอน/ปชส.
วิสัยทัศน

(ติดภาพประกอบ)

2. รูปแบบการจั ดบอร ดหองเรียนรวม
ปรัชญาวิทยาลัย

(รับผิ ดชอบโดยคณะกรรมการสโมสร)
กระดานไวท บอรด

3.รูปแบบการจัดบอรดหนาหองเรียนแตละหลักสู ตร (รับผิดชอบโดยแต ละหลักสูตร)
ประชาสัมพันธด านวิชาชีพ

4. รูปแบบการจั ดบอร ดหนาห องเรี ยนรวม(รับผิ ดชอบโดยคณะกรรมการสโมสร)
ประชาสัมพันธด านวิชาชีพ/สโมสร

วิสัยทัศน
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แผนแมบท
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนรุนที1่ ประจําปการศึ กษา 2555-2558
ภาคการศึ กษาที่ 1/2555

ภาคการศึ กษาที่ 1/2556

1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 11 มิ.ย.- 30 ก.ย. 2555
- สอบกลางภาค 6 – 12 ส.ค. 2555
- สอบปลายภาค 1 - 7 ต.ค. 2555
3. สัปดาหประเมินผล 29 ต.ค.– 4 พ.ย.2555

1. วันเปดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 10 มิ.ย.- 29 ก.ย. 2556
- สอบกลางภาค 5 – 18 ส.ค. 2556
- สอบปลายภาค 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2556
3. สัปดาหประเมินผล 7 ต.ค. – 3 พ.ย. 2556

ภาคการศึ กษาที่ 2/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 5 พ.ย.2555 – 24 ก.พ. 2556
- สอบกลางภาค 31 ธ.ค.2555 - 6 ม.ค. 2556
- สอบปลายภาค
25 ก.พ. – 3มี.ค. 2556
3. สัปดาหประเมินผล 4 –31มี.ค. 2556

ภาคการศึ กษาที่ 2/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 4 พ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 4 พ.ย.2556 – 24 ก.พ. 2556
- สอบกลางภาค 30 ธ.ค.2556 - 6 ม.ค. 2557
- สอบปลายภาค 20ก.พ. – 26 ก.พ. 2557
3. สัปดาหประเมินผล 27 ก.พ. –26 มี.ค. 2557

ภาคฤดูรอน
1. วันเปดภาคการศึกษา 1 เม.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน
1 เม.ย. -9 มิ.ย.2556

ภาคฤดูรอน
1. วันเปดภาคการศึกษา 3 เม.ย. 2557
2. การฝกประสบการณสาธารณสุขชุมชน 1 3 เม.ย. -14 พ.ค.57
3. ประเมินผลการฝกงาน 25-21 พ.ค. 57
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ปฏิทินการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุข) รุนที่ 16หองที่ 1ปการศึกษา 2555 - 2556
ภาคการศึ กษาที่ 1/2555
1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 11 มิ.ย.- 21 ต.ค. 2555
- สอบกลางภาค
13 - 19 ส.ค. 2555
- สอบปลายภาค
22 - 28 ต.ค. 2555
3. สัปดาหสอบแกตัว 29 ต.ต. 2555–4 พ.ย.2555
ภาคการศึ กษาที่ 2/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 5 พ.ย.2555 – 17 มี.ค. 2556
- สอบกลางภาค 7 – 13 ม.ค. 2556
- สอบปลายภาค 18 – 24 มี.ค. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว 25 – 31 มี.ค. 2556
ภาคการศึ กษาที่ 3/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 1 เม.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 1 เม.ย. –2 มิ.ย. 2556
- สอบปลายภาค3 - 9 มิ.ย. 2556

ภาคการศึ กษาที่ 1/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 10 มิ.ย. -20 ต.ค. 2556
- สอบกลางภาค 12 - 18 ส.ค. 2556
- สอบปลายภาค 21 – 27ต.ค. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 2556
ภาคการศึ กษาที่ 2/2556
1. สัปดาหฝกปฏิบัติงาน 4 พ.ย. 2556 – 17 มี.ค. 2557
2. สัปดาหเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 18 – 24 มี.ค. 2557
4. สัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ 25 – 31 มี.ค. 2557
5. สัปดาหสอบแก ต ัวมาตรฐานวิชาชีพ 1 – 7 เม.ย. 2557
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ปฏิทินการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุข) รุนที่ 16หองที่ 2ปการศึกษา 2555 - 2556
ภาคการศึ กษาที่ 1/2555
ภาคการศึ กษาที่ 1/2556
1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 10มิ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 11 มิ.ย.- 21 ต.ค. 2555
2. สัปดาหการเรียน 10 มิ.ย. -20 ต.ค. 2556
- สอบกลางภาค
13 - 19 ส.ค. 2555
- สอบกลางภาค 12 - 18 ส.ค. 2556
- สอบปลายภาค
22 - 28 ต.ค. 2555
- สอบปลายภาค 21 – 27ต.ค. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว 29 ต.ต.2555 - 4 พ.ย.2555
3. สัปดาหสอบแกตัว 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 2556
ภาคการศึ กษาที่ 2/2555
ภาคการศึ กษาที่ 2/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2555
1. สัปดาหฝกปฏิบัติงาน 4 พ.ย. 2556 – 17 มี.ค. 2557
2. สัปดาหการเรียน 5 พ.ย.2555 – 17 มี.ค. 2556
2. สัปดาหเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- สอบกลางภาค 7 – 13 ม.ค. 2556
18 – 24 มี.ค. 2557
- สอบปลายภาค 18 – 24 มี.ค. 2556
4. สัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ 25 – 31 มี.ค. 2557
3. สัปดาหสอบแกตัว 25 – 31 มี.ค. 2556
5. สัปดาหสอบแกตัวมาตรฐานวิชาชีพ 1– 7 เม.ย. 2557
ภาคการศึ กษาที่ 3/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 1 เม.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 1 เม.ย. –2 มิ.ย. 2556
- สอบปลายภาค3 - 9 มิ.ย. 2556
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ปฏิทินการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร(ทันตสาธารณสุข) รุนที่ 16หองที่ 3ปการศึกษา 2555 - 2556
ภาคการศึ กษาที่ 1/2555
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 11 มิ.ย.- 21 ต.ค. 2555
2. สัปดาหการเรียน 10 มิ.ย. -20 ต.ค. 2556
- สอบกลางภาค 13 - 19 ส.ค. 2555
- สอบกลางภาค 12 - 18 ส.ค. 2556
- สอบปลายภาค 22 - 28 ต.ค. 2555
- สอบปลายภาค 21 – 27ต.ค. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว 29 ต.ต. 2555– 4 พ.ย.2555
3. สัปดาหสอบแกตัว 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 2556
ภาคการศึ กษาที่ 2/2555
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2555
1. สัปดาหฝกปฏิบัติงาน 4 พ.ย. 2556 – 17 มี.ค. 2557
2. สัปดาหการเรียน 5 พ.ย.2555– 7 มี.ค. 2556
2. สัปดาหเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 18 – 24 มี.ค. 2557
- สอบกลางภาค 7 – 13 ม.ค. 2556
4. สัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ 25 – 31 มี.ค. 2557
- สอบปลายภาค 18 – 24 มี.ค. 2556
5. สัปดาหสอบแกตัวมาตรฐานวิชาชีพ 1 – 7 เม.ย. 2557
3. สัปดาหสอบแกตัว 25 – 31 มี.ค. 2556
ภาคการศึ กษาที่ 3/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 1 เม.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 1 เม.ย. –2 มิ.ย. 2556
- สอบปลายภาค3 - 9 มิ.ย. 2556
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ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู งสาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม) รุนที่ 16ปการศึกษา 2555 - 2556
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ภาคการศึ กษาที่ 1/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 2556
1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 10 มิ.ย. -20 ต.ค. 2556
2. สัปดาหการเรียน 11 มิ.ย.- 21 ต.ค. 2555
- สอบกลางภาค 12 - 18 ส.ค. 2556
- สอบกลางภาค
13 - 19 ส.ค. 2555
- สอบปลายภาค 21 – 27ต.ค. 2556
- สอบปลายภาค
22 - 28 ต.ค. 2555
3. สัปดาหสอบแกตัว
28 ต.ค. - 3 พ.ย. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว
29 ต.ต. 2555 – 4 พ.ย.2555
ภาคการศึ กษาที่ 2/2555
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 5 พ.ย. 2555
1. สัปดาหปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติงาน 4 – 10 พ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 5 พ.ย.2555 – 17 มี.ค. 2556
2. สัปดาหฝกปฏิบัติงาน 21 พ.ย. 2556 – 5 ม.ค. 2557
- สอบกลางภาค 7 – 13 ม.ค. 2556
3. สัปดาหเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 3 -9 มี.ค. 2557
- สอบปลายภาค
18 – 24 มี.ค. 2556
4. สัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ 10 – 16 มี.ค. 2557
3. สัปดาหสอบแกตัว
25 – 31 มี.ค. 2556
5. สัปดาหสอบแกตัวมาตรฐานวิชาชีพ 17–23 มี.ค. 2557
6. สัปดาหปจฉิมนิเทศ 24 – 31 มี.ค. 2557
ภาคการศึ กษาที่ 3/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา
1 เม.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 1 เม.ย. –2 มิ.ย. 2556
- สอบภาคการศึกษาที่ 3
3 - 9 มิ.ย. 2556
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ปฏิทินการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุ กเฉิน รุนที5่ ปการศึกษา 2555 - 2557
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
1. วันปฐมนิเทศ
5 มิ.ย. 2555
2. สัปดาหการเรียน 4มิ.ย.- 30 ก.ย. 2555
- สอบกลางภาค 6 - 12ส.ค. 2555
- สอบปลายภาค
1 - 7 ต.ค. 2555
3. สัปดาหสอบแกตัว
8-14 ต.ต. 2555
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
1. วันเปดภาคการศึกษา 15 ต.ค. 2555
2. สัปดาหการเรียน 15 ต.ค. -3 กพ. 2556
- สอบกลางภาค 10 – 16ธ.ค. 2555
- สอบปลายภาค
1-10 – 24 ก.พ. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว
11 – 17 ก.พ. 2556
ภาคฤดูรอน
1. วันเปดภาคการศึกษา 25 ก.พ. 2556
2. สัปดาหการเรียน
25 ก.พ.-24 มี.ค.56
- สอบภาคฤดูรอน
25-31 มี.ค. 2556
ปฐมนิเทศการศึกษาฝกปฏิบัติงาน 1-7 เม.ย. 2556
การฝกปฏิบัติงาน
8 เม.ย. -19 พ.ค. 2556
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 20-26 พ.ค. 2556
ซอมเสริม
27 พ.ค. – 2 มิ.ย.56

ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1. วันเปดภาคการศึกษา 3มิ.ย. 2556
2. สัปดาหการเรียน 3 มิ.ย. -22 ก.ย.2556
- สอบกลางภาค 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2556
- สอบปลายภาค 23 – 29 ก.ย. 2556
3. สัปดาหสอบแกตัว
30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2556
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1. สัปดาหปฐมนิเทศกอนฝกปฏิบัติงาน 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2556
2. สัปดาหฝกปฏิบัติงาน 7 ต.ค. – 6 ก.พ. 2557
3. สัปดาหเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557
4. สัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ 3-9 มี.ค. 2557
5. สัปดาหสอบแกตัวมาตรฐานวิชาชีพ 10– 16มี.ค. 2557
6. สัปดาหปจฉิมนิเทศ 17 – 23มี.ค. 2557
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