
แบบฟอร์มรายงานการด าเนินโครงการ 

 

ช่ือโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิตเพ่ือสอบใบประกอบโรคศิลปะ. 

ความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑติ    วจิัย / นวัตกรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร     ความเป็นนานาชาต ิ
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน.....ณฐัพงศ์ ดา่นธนวฒัน์  รหสับคุลากร………5990056…………. 

วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน…………คณะ รังสีเทคนิค…………………………………. 

 

1. หลกัการและเหตผุล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  

ผู้ ท่ีจบการศกึษาจากหลกัสตูรรังสีเทคนิคทกุมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีการสอบใบประกอบโรคศิลปะ

ซึ่งผู้ ท่ีจบการศกึษาจ าเป็นตอ่การน าไปใช้ประกอบวชิาชีพทางด้านรังสีเทคนิคแล้วจ านวนผู้ผา่นการ

สอบใบประกอบโรคศิลปะเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัของหลกัสตูรรังสีเทคนิค ซึ่งสะท้อนคณุภาพของ

หลกัสตูร 

1.1 วตัถปุระสงค์  

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ท่ีจบการศกึษาในการสอบใบประกอบโรคศิลปะ 

2. เพ่ือทบทวนความรู้ก่อนผู้ ท่ีจะจบการศกึษาเพ่ือเข้าสูร่ะบบการปฏิบตัิของรังสีเทคนิคในชีวิตการ

ท างาน 

1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวตัถปุระสงค ์

อตัราการสอบใบประกอบโรคศิลปะผา่น เกินร้อยละ 70 

 

2. วิธีด าเนินการ 



1. วางแผนก าหนดการเนือ้หาการสอนตามหวัข้อของรายวิชาท่ีสอดคล้องกบัการสอบใบประกอบ

โรคศิลปะ 

2. ก าหนดวนัและเวลาตารางก าหนดการสอนในรายวิชาตา่งๆ 

3. คดัสรรอาจารย์ผู้บรรยายท่ีเหมาะสมตามความเช่ียวชาญของรายวิชาตา่งๆ 

4. ด าเนินการประสานงานตามแผนงาน 

5. ประชาสมัพนัธ์ให้อาจารย์และนกัศกึษา และบคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบ 

6. ด าเนินการติวใบประกอบโรคศิลปะ ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

7. สรุปและประเมินผล 

3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช้ 

สามารถด าเนินการติวใบประกอบโรคศิลปะได้ตามแผนในช่วงวนัเวลาท่ีก าหนด โดยมีอาจารย์

ผู้บรรยาย  ตามความเหมาะสมของความเช่ียวชาญ นกัศกึษาสามารถน าความรู้ไปใช้สอบใบประกอบ

โรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคได้ 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไมส่ าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงานประกอบโรคศิลปะส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ สามารถด าเนินการติวใบประกอบโรค

ศิลปะได้ตามแผนในช่วงวนัเวลาท่ีก าหนด ในวนัท่ี 7-9 กนัยายน 2564 (จ านวน 3 วนั)โดยมีอาจารย์

ผู้บรรยาย  ตามความเหมาะสมของความเช่ียวชาญ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร้อย 97 (ทัง้หมด 66 คน) 

5. สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงในอนาคต 

ผลการด าเนินงานประกอบโรคศิลปะ สามารถด าเนินการติวใบประกอบโรคศิลปะได้ตามแผนในช่วง

วนัเวลาท่ีก าหนด โดยมีอาจารย์ผู้บรรยาย  ตามความเหมาะสมของความเช่ียวชาญ โดยการบรรยาย

เป็นการบรรยายผา่นทางออนไลน์โดยใช้ Google meet  ซึง่เหมาะสมตอ่สถานการณ์โรคระบาด 

covid19 และนกัศกึษาสะดวกท่ีจะเข้าร่วม สรุปการด าเนินการติวใบประกอบโรคศิลปะตามแผน ทัง้นี ้

นกัศกึษาผู้ ร่วมการติวใบประกอบโรคศิลปะมีความพึงพอใจอยู่ในระหวา่งเกณฑ์ดี(4.27) 

 

ข้อเสนอแนะ 



 เปลี่ยนจากข้อเสนอแนะเป็นขอบคณุแทนนะคะ ขอบคณุอาจารย์ทกุท่านท่ีสละเวลาติวให้ 
ถึงแม้วา่หนจูะท างานแตก่็เอาเวลาหลงัเลกิงานมาดวิูดีโอย้อนหลงัได้คะ่ 

 น่าจะจดัติวไวกวา่นีค้ะ่ 

 อยากให้ทกุวิชาแจกแจงหวัข้อในการออกสอบของข้อสอบท่ีผา่นมาและขยายเวลาในการติว
เพ่ือเพ่ิมสว่นของเนือ้หาคะ่ 

 จริงๆอยากให้ติวก่อนสอบหลายๆวนัหน่อยคะ่ แตปี่นีข้นาดวนัสอบยงักระทนัหนั เข้าใจ
อาจารย์คะ่ อยากให้มีเฉลย+ติวข้อสอบทกุข้อเฉพาะของปี63ด้วยคะ่ ขอบคณุท่ีมีติวให้นะ
คะ ฝากอาจารย์อวยพรให้พวกหนทูกุคนสอบผา่นด้วยนะคะ�� 

 อ. จดัติวสอบดมีากคะ่ เนือ้หาเยอะ กระชบั ท าให้เห็นข้อมลูความรู้ท่ีขาดมากขึน้ 

 และเน่ืองจากอ อยากได้คะแนน pre post ข้อสอบในการประเมินนศ ซึ่งหนตูดิเวรทัง้ 3 วนั

เลยไมม่ีเวลาติว ตัง้ใจจะฟังติวย้อนหลงั ซึ่งหนยูงัฟังไมจ่บ และพึ่งได้วา่งวนัหยดุพรุ่งนี ้ซึ่งหนู

ก็อยากจะฟังท่ีอ.ตัง้ใจสอนหนกู่อน หนเูลยไมไ่ด้ท า post เพ่ือถ่วงดลุคะแนนความก้าวหน้า

และถ่วงคะแนนแบบประเมินอาจารย์  

 หนขูอเสนออาจาร์วา่รอบหน้าอยากให้อ จดัติวให้ลว่งหน้าจากท่ีสอบให้นานกวา่นีค้ะ่ และ

ทิง้ระยะเวลาในการท า post มากขึน้ ไมใ่ช่ติวเสร็จจะเอาเลย เพราะการเรียนก็ไมไ่ด้แปลวา่

ฟังครัง้แรกหนจูะได้ 100% ตามท่ีอ อยากให้ หนทู าได้เพียงทบทวนอีกครัง้ให้ได้มากขึน้ ซึ่ง

ต้องใช้ระยะเวลา รวมทัง้บางคนไมไ่ด้วา่งในวนัท่ีจดัสอน จึงจะต้องใช้เวลาฟังย้อนหลงั  

การฟังย้อนหลงั ใช่วา่อ สอนหน ู3 ชม หนใูช้เวลาฟัง 3 ชม จบ หนใูช้เวลานานกวา่นัน้คะ่ 

ไหนจะหยดุวีดีโอเพ่ือจด หยดุเพ่ือนย้อนฟังตรงท่ีไมเ่จ้าใจ หยดุเมื่อเหน่ือยจาการฟังคลิปทัง้

วนั เลยอยากแสดงมมุมองด้านนีใ้ห้อ มีก าลงัใจท่ีจะสอนตอ่คะ่ ไมอ่ยากคิดวา่พ าวกหนไูม่

สนใจ พวกหนขูอบคณุกบัท่ี อ ทกุคนเสยีสละเวลาในการเตรียมข้อมลูและในการสอนพวก

เราคะ่สดุท้ายนีเ้ร่ืองการเฉลยข้อสอบ ในใจลกึๆหนกู็อยากให้อ เฉลยนะคะ เพราะท่ีหนรูู้

คะแนนสอบ แตไ่มรู้่วา่ท าผิดข้อไหน หรือข้อไหนท่ีถกู หนกูจ็ะไมรู้่ตอ่ไป เมื่อหนเูจอโจทย์เดิม 

หนกูจ็ะตอบแบบเดิมโดยท่ีไมรู้่วา่ถกูหรือผิด ก็เลยอยากให้อ เฉลยเพ่ือท่ีหนจูะได้รู้จดุท่ีหนู

ผิดพลาดและไมม่ัน้ใจคะ่ ทัง้นีอ้นันีก้็เป็นแคค่วามคิดเหน็มมุมองของหน ูอาจจะถกู ผิด 

หรือไมด่ียงัไงก็ขอโทษอ ไว้ ณ ตรงนีน้ะคะ 



ภาคผนวก 

1.รายช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ล าดบั ช่ือ นามสกลุ 

1 นาย กฤติภาส ทองเพชร์ 

2 นางสาว กลัญา เพชรไพร 

3 นางสาว จนัทร์ฤดี สีชมภ ู

4 นางสาว สธุญัญา ศรีสภุผลโภชน์ 

5 นางสาว เบญญาภา ยงัเจริญ 

6 นางสาว จริญญา ขิงษุ 

7 นางสาว ภารวี ช่ืนเอกรัฐ 

8 นางสาว พรธิดา มลูบวัภา 

9 นางสาว อารีรัตน์ ทะน้อม 

10 นางสาว มญัชพุร เนียมช านาญ 

11 นาย ชอบธรรม ทองสวิุมล 

12 นางสาว พชัริญา พลูชาต ิ

13 นางสาว พรนภา มานะกิจ 

14 นางสาว กญัญารัตน์ ผายเงิน 

15 นางสาว หทยัภทัร โรจนวณิชชากร 

16 นางสาว จิตตราพร  หลอมทอง 

17 นางสาว ชญัญา เฟ่ืองประยรู 

18 นางสาว ปิยะธิดา สิริภลู 

19 นางสาว วธสูิริ ศรีเกต ุ

20 นาย ภริูญ นนัทวิสิทธ์ิ 

21 นาย ณฐัวฒุิ โคตรชมภ ู

22 นางสาว วิภาดา บดุดา 

23 นาย ขจรเกียรติ จนัทร์เรือง 



24 นางสาว เบญจวรรณ จนัทร์หอม 

25 นางสาว นฤมล นนัทพนัธ์ 

26 นางสาว สิริยาพร พลราชม 

27 นาย จีระศกัดิ์ งอยผาลา 

28 นางสาว รัชฏาภรณ์ พะลงั 

29 นางสาว สชีุราวรรณ ธนาวฒัน์ทองมณี 

30 นาย เหนือเมฆ จุ้ยหนองเมือง 

31 นางสาว เร็นดา หลงกอหราบ 

32 นางสาว มารียะห์ เสม็หย้ง 

33 นางสาว เปมิกา จนัทร์ธนไพบลูย์ 

34 นางสาว รัศมี และซนั 

35 นางสาว ปรียนิตย์ แป้นศิริมงคลกลุ 

36 นางสาว นฎัฌา นกิุจรัมย์ 

37 นางสาว ปรียานชุ ชมุแก้ว 

38 นางสาว นารีนาถ ร่ืนเจริญ 

39 นางสาว อารีรัตน์ หุ่นกรีด 

40 นางสาว อกัษราภคั ถาวรนิตยกลุ 

41 นาย ณฐัยศ ศิริอยู่วิทยา 

42 นาย ศภุณฐั เอ่ียมประดษิฐ์ภณั 

43 นางสาว จงรักษ์ สขุมหนัต ์

44 นางสาว นาเดีย วงค์สวา่ง 

45 นางสาว ลภสัรดา จนัทร์ศรีดชียั 

46 นางสาว อภิรสา มีเทียน 

47 นางสาว ศตพร จงเจริญกลุชยั 

48 นางสาว จฑุาภรณ์ ประพนัธ์ 

49 นางสาว ชาญธิญา ซ่ือตรง 



50 นางสาว สิริพร วงัทะพนัธ์ 

51 นางสาว อจัฉรียา แสงเพชร 

52 นางสาว อาทิตยาภรณ์ โสรธร 

53 นางสาว ชนตุพร ผลจนัทร์ 

54 นาย ภทัธนนัท์ จนัทร์ศิริ 

55 นางสาว ณิชา อสุาราช 

56 นางสาว กมลลกัษณ์ พานวิจิตรา 

57 นางสาว นภสัพร โกฏิปภา 

58 นาย ปรีชา ทรงลอด 

59 นาย ธีรวฒัน์ ไชยรบ 

60 นาย ชาญชยั กองสวุรรณ 

61 นางสาว ธิดากานต์ กระแบกหอม 

62 นางสาว อาทิติยา เผา่พงษ์ 

63 นางสาว วรรณวิษา อทุยัพนัธ์ 

64 นางสาว มมุีนะห์ หะยียะโกะ 

65 นาย ลกุมาน ประดู่  
66 นาย จิรายทุธ ปาล ี

66 นางสาว จิราพชัร เรืองเทศ 

 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิตเพ่ือสอบใบประกอบโรคศิลปะ 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



3.สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ โครงการเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการ เพ่ือการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ 

 
 

4.ตารางการจดัการติวใบประกอบโรคศิลปะ 

 



 


