หลักสูตร วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเวชระเบียน
ผลการดาเนิ นงาน
1. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 4 ชัน้ ปี ได้แก่
•
•
•
•

ชัน้ ปี ท่ี 1 นักศึกษา จานวน 44 คน เรียน 7 วิชา
ชัน้ ปี ท่ี 2 นักศึกษา จานวน 43 คน เรียน 8 วิชา
ชัน้ ปี ท่ี 3 นักศึกษา จานวน 42 คน เรียน 7 วิชา
ชัน้ ปี ท่ี 4 นักศึกษา จานวน 38 คน เรียน 5 วิชา

21 นก.
22 นก.
21 นก.
13 นก.

2. มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบรวบยอด ให้กบั นักศึกษาชัน้ ปี 4 โดยการเสริมความรูท้ ุก
สมรรถนะในชัวโมงกิ
่
จกรรมเสริมหลักสูตร
3. จัดเตรียมแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านให้กบั นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 24 โรงพยาบาล และ ชัน้ ปี ท่ี 4 จานวน
21 โรงพยาบาล โดยใช้แหล่งฝึกในจังหวัดตามภูมลิ าเนาของนักศึกษา
4. จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ าน ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และปี ท่ี 4 ในเรื่อง
พฤติกรรมบริการ และปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบตั งิ าน
5. ได้พฒ
ั นาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง 2564 แล้วเสร็จ
6. ในภาคการศึกษาที่ 2 ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กบั นักศึกษาชัน้ ปี ท่ึ 1 และ 2

ปัญหาอุปสรรค
1. แหล่งฝึกปฏิเสธการรับฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
2. นักศึกษาไม่มคี วามพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญานอินเตอร์เนต สาหรับการเรียนออนไลน์
3. อาจารย์ไม่มหี อ้ งสาหรับการสอนออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เนตให้กบั นักศึกษา
2. จัดสถานทีส่ าหรับการสอนของอาจารย์ เนื่องจากห้องทางานในภาควิชาไม่เหมาะสมในการสอน
พร้อมๆกัน

หลักสูตร ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิ ชาเวชระเบียน
ผลการดาเนิ นงาน
1. มีนกั ศึกษารุ่นที่ 45 จบการศึกษารอบที่ 2 จานวน 23 คน
2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2 ชัน้ ปี ได้แก่
• ชัน้ ปี ท่ี 1 นักศึกษา จานวน 104 คน เรียน 7 วิชา 21 นก.
• ชัน้ ปี ท่ี 2 นักศึกษา จานวน 94 คน เรียน 7 วิชา 21 นก.
3. ปรับเปลีย่ นโปรแกรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอ้ น ของชัน้ ปี ท่ี 2 เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ทีผ่ ่านมาทาให้แหล่งฝึกไม่สะดวกในการรับนักศึกษา
จึงรอให้สถานการณ์คลีค่ ลายก่อน ได้ปรับเปลีย่ นดังนี้
เดิม
ภาคเรียนที่ 2
- เรียน 2 วิชา 5 นก.
- ฝึกปฏิบตั งิ าน 3 วิชา 6 นก.
ภาคฤดูรอ้ น
- เรียน 4 วิชา 11 นก.

ปรับใหม่
ภาคเรียนที่ 2
- เรียน 6 วิชา 16 นก.
ภาคฤดูรอ้ น
- ฝึกปฏิบตั งิ าน 3 วิชา 6 นก.

4. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบทุก 5 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ตรวจสอบ
5. ในภาคการศึกษาที่ 2 ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ปัญหาอุปสรรค
1. แหล่งฝึกปฏิเสธการรับฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
2. นักศึกษาไม่มคี วามพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญานอินเตอร์เนต สาหรับการเรียนออนไลน์
3. อาจารย์ไม่มหี อ้ งสาหรับการสอนออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เนตให้กบั นักศึกษา

2. จัดสถานทีส่ าหรับการสอนของอาจารย์ เนื่องจากห้องทางานในภาควิชาไม่เหมาะสมในการสอน
พร้อมๆกัน

