คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์
วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ...........
เรียน ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................อายุ ........................ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ..........................................
เป็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาชื่อ .............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..............................................................................................................
โทรสาร .................................................................... อีเมลล์ ..........................................................................
เป็นหน่วยงานสังกัด .......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาฯ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
( ) 1. หลักสูตร ชื่อ ........................................................................................... จํานวน 25 ชุด
( ) 2. สําเนาหนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกทุกแห่ง
จํานวน 2 ชุด
( ) 3. สําเนาใบอนุญาตให้ตั้ง และ/หรือดําเนินการสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ/หรือ
หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์
(เฉพาะกรณี สถาบันการศึกษาเอกชน) จํานวน 2 ชุด
( ) 4. แผนที่ แสดงบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต และสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
จํานวน 2 ชุด
( ) 5. แผนผังแสดงห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องประชุม เป็นต้น จํานวน 2 ชุด
( ) 6. ข้อมูลหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตร
ศาสตร์ จํานวน 25 ชุด
( ) 7. เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ......................................................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้ยื่นคําขอ
(............................................................)
ตําแหน่ง ………………..………………………………………
หมายเหตุ ให้ผู้ยื่นคําขอจัดทํารายงานข้อมูลสถาบันการศึกษาส่งพร้อมคําขอจํานวน 1 ฉบับ ตามหัวข้อ
ในหน้าที่ 2

ข้อมูลหน่วยงานทีผ่ ลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์
1. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา...................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
กําหนดการเปิดการเรียนการสอนสาขาทัศนมาตรศาสตร์ครั้งแรก ..........................................................
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………….
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต
2.1 ปรัชญา.............................................................................................................................................
2.2 วิสัยทัศน์...........................................................................................................................................
2.3 พันธกิจ.............................................................................................................................................
2.4 วัตถุประสงค์......................................................................................................................................
3. การบริหารจัดการ
3.1 โครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ และเป้าหมายของสถาบัน..............................................................
3.2 แผนดําเนินการ (โดยสังเขป)..............................................................................................................
3.3 แผนปฏิบัติการ (โดยสังเขป)..............................................................................................................
3.4 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบัน............................................................................................
3.5 การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ.....................................................................................
4. คุณสมบัตแิ ละจํานวนอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ / ชื่อสถาบันที่จบ
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ผู้สอนฯ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

เลขที่หนังสืออนุญาต
เลขบัตร
ประกอบโรคศิลปะฯ /
ประจําตัว
เลขที่สมาชิก
ปริญญาเอก
ประชาชน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

๒

ชื่อ-สกุล
อาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ / ชื่อสถาบันที่จบ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

เลขที่หนังสือ
อนุญาตประกอบ
โรคศิลปะฯ

5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต
หมวด
ตลอด
หมวด
หมวด
หลักสูตร
วิชา
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก
ศึกษาทั่วไป
และ
ฝึกภาคปฏิบัติ

วิชาคุณธรรม
และจริยธรรม
วิชาชีพ

ปริญญาตรี.........................
(ปรับปรุงครัง้ สุดท้าย พ.ศ. ….)

หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อ
..........................................
6.1 โครงสร้างหลักสูตร
6.1.1 เนื้อหาครอบคลุมกลุม่ รายวิชาต่อไปนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน......................................หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
๓

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ จํานวน......................................หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน..............................หน่วยกิต
ง. กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก จํานวน..................หน่วยกิต.................ชั่วโมง
6.1.2 จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา

........

........

ปีการศึกษา
........
........

........

........

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
6.1.3 สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

อาจารย์ประจําสถานที่
ฝึกปฏิบัติงาน*

เลขที่หนังสืออนุญาตประกอบ
โรคศิลปะฯ

โรงพยาบาล...................................
สถาบัน..........................................
ศูนย์ .............................................
อื่นๆ .............................................
( * หมายถึง ผู้มีหนังสืออนุญาตให้ทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก )

7. ระบบการดูแลนักศึกษา
7.1 ระบบการสนับสนุน และการให้คําแนะนํานักศึกษา.................................................………………………
7.1.1 กระบวนการเรียนการสอน………………………………………………………………………………………….
7.1.2 การวัดและประเมินผล...........................................................................…………………………….
7.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
7.2.1 แผนงานและกิจกรรม…………………..……………………..……………………………………………………..
๔

7.2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม……………………………..………………………………………….…….
7.2.3 การประเมินและปรับปรุง …………………………………..……………………………………………………..
7.2.4 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา…………….……………………………………
8. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์สําหรับการจัดการเรียนการสอนสวัสดิการ
และนันทนาการ
8.1 อาคาร สถานที่ และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ก. ห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน......................................................................................................
ข. สื่อการศึกษาและห้องสมุด.............................................................................................................
ค. อื่นๆ ..............................................................................................................................................
8.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์.......................................................................................
8.3 การจัดสวัสดิการและนันทนาการสําหรับนักศึกษา..............................................................................
9. ห้องสมุดและ/หรือห้องศึกษาด้วยตนเอง
.................................................................................................................................................................
10. การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
10.1 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน..................................................................................................
10.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน.......................................................................................
11. นโยบาย แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
……………..………………..……………………….………………………………….…………………………………………….……
12. การบริการวิชาการ
12.1 แผนงานและกิจกรรม …………..…………………………………..………………………………………………..…..
12.2 การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง ………………………………………………………..…………
13. การประกันคุณภาพ
13.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ..............................................................................................
13.2 การตรวนสอบและประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...............................................

ลงชื่อ .....................................................ผู้ยื่นคําขอ
ตําแหน่ง ………………………..………………..

๕

