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บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สังกัดสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณา

สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ต้ังแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2547 
ด้วยความตระหนักถึงศาสตร์ความรู้ด้านชีวเวชศาสตร์ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ ชีวเคมี
ทางการแพทย์ มะเร็งวิทยา เทคโนโลยีเก่ียวกับเซลล์ต้นกําเนิด เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
โภชนศาสตร์  พิษวิทยา โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัย 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานร่วมกับทีม
วิทยาศาสตร์สุขภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยที่หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความรู้ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านชีว
เวชศาสตร์ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมการผลิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนยังได้มีการ
จัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่เน้นให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ  

แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2550 (หลักสูตรเดิม) ปีการศึกษา 2550-2555 
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)  ปีการศึกษา 2555-2559  (ปรับปรุงครั้งที่ 2) มีแผนการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 5 
คน สําหรับปีการศึกษา 2547-2554 และ 10 คน สําหรับปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งผลการรับนักศึกษา
ยังไม่ได้จํานวนตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2555 สามารถกระตุ้นแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ฯ จนสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจํานวนมากกว่าทุกๆ ปี เน่ืองจากมีแรงจูงใจเรื่องทุนการศึกษาที่มีให้ตลอดจน
สําเร็จการศึกษา นักศึกษามีผลการเรียน GPAX อยู่ในช่วง 3.0-3.6 และมีผู้สําเร็จการศึกษามาแล้วต้ังแต่ปี
การศึกษา 2547 จํานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยในจํานวนน้ีเป็นนักศึกษาต่างชาติ 1 คน 

หลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
โดยจําเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้เป็นกลไกอย่างหน่ึงที่ สําคัญอย่างย่ิงในการ
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พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน่ืองจากจะทําให้หลักสูตรทราบถึง
สภาพปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และจะทําให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตรได้ทราบถึงคุณค่าและเกิดความเช่ือมั่นในแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมากย่ิงขึ้น 
ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกําหนดไว้ โดย
ศึกษาจากการวางโครงสร้าง รูปแบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรให้
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเมื่อนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาพิจารณาร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ก็จะนําไปสู่แนวทางในการบรรลุซึ่งเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาทางด้านชีวเวชศาสตร์ให้มีความมั่นคงต่อไป 

การประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งน้ี จะใช้การประเมินผลแบบ CIPP Model (Context-Input-
Process-Product Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Daniel. L. Stufflebeam) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของปรัชญา ปณิธาน จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเน้ือหาสาระของหลักสูตร ความพร้อม ความ
เหมาะสมของอาจารย์และนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติ นอกจากน้ียังประเมิน
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมประกอบการเรียน การสอนของหลักสูตร รวมทั้งการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. 
2555 โดยใช้แบบสอบถามส่งตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ประจําและผู้สอนหลักสูตรชีวเวชศาสตร์  นักศึกษา/
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เอกสารรายงานผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้งปรัชญาและ
ปณิธานของสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

ผลการประเมิน วิเคราะห์ด้านบริบทของหลักสูตรฯ พบว่า คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เห็นด้วยกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานัก
วิชาฯ และมหาวิทยาลัย แต่มีความเห็นว่าผลสําเร็จและความเป็นไปได้มีการบรรลุผลในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากโครงสร้างการบริหารไม่เอ้ือต่อการพัฒนา รวมท้ังมีอัตรากําลังน้อยกว่ามาตรฐานที่กําหนด
เน่ืองจากต้องแบ่งกําลังคนจากสาขาเทคนิคการแพทย์ จึงทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดรูปแบบการบริหารตามพันธกิจหลักแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย   

บัณฑิตหลักสูตรฯ ความคาดหวังของผู้ผลิตบัณฑิต ซึ่งก็คืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีความ
คาดหวังต่อบัณฑิตในด้านความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความสามารถใน
เชิงคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้และทักษะในวิชาการ จรรยาบรรณและการอยู่รว่มกันในสังคม 
ซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรฯ มีความคาดหวังว่าบัณฑิตจะต้องมี
คุณสมบัติในทุกด้านในระดับดี 
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ด้านโครงสร้างหลักสูตรฯ และเน้ือหาสาระของหลักสูตรฯ มีความเห็นใกล้เคียงกันทั้งที่ควรปรับปรุง
หลักสูตรฯ และไม่ควรปรับปรุงหลักสูตรฯ และควรจัดประมวลรายวิชาใหม่เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนของ
เน้ือหารายวิชา ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม/ชุมชน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ิมเติมเพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนและเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของบางหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้
บัณฑิต รวมทั้งควรพัฒนารายวิชาให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย/บริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ในด้านโครงสร้าง
หลักสูตรซึ่งจําเป็นต้องมีการทบทวน ประมวลเน้ือหารายวิชาที่มีความซ้ําซ้อนกัน มีการวางแผนการจัด
ตารางสอนท่ีเหมือนกันทุกปี  ส่วนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องมี
การทบทวนและให้นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  
ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษา/บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต ได้ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในแต่ละด้านดังน้ี คือ 
 ด้านนักศึกษา  หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนกําหนดเกณฑ์ผล
การศึกษาสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรฯ ผลการประเมินของอาจารย์ต่อพฤติกรรมการเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความประพฤติ
เหมาะสมดีแล้ว มีเพียงส่วนน้อย ที่ควรปรับปรุงพฤติกรรม เช่น การเข้าเรียนสาย การไม่กล้าแสดงออก ขาด
ความกระตือรือร้น ขาดระเบียบ วินัย รวมทั้งส่วนใหญ่ของนักศึกษาขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขโดย ให้มีการปรับวิธี และการเพ่ิมคุณภาพการคัดเลือกนักศึกษาโดยเน้นผู้ที่มี
ความต้องการเรียน และมีเจตคติต่อหลักสูตรฯ อย่างแท้จริง และควรมีการติดตาม ดูแลพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการคงอยู่ของจํานวนนักศึกษา  

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน การสอน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในหอพัก ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่า
ปัจจัยสนับสนุนการเรียน การสอน มีความพร้อมในระดับพอใช้ นอกจากน้ีนักศึกษา/บัณฑิตมีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมต่อหลักสูตรฯ ว่าห้องสมุดมีหนังสือที่เก่ียวข้องน้อย ห้องเรียน สื่อโสต เอกสารประกอบการสอน ตํารา
เรียน ควรมีการปรับปรุง คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในหอพักยังไม่ดีพอ  โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การเพ่ิมจํานวนตํารา หนังสือ โดยอาจารย์ในหลักสูตรฯ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เช่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านอาจารย์ในหลักสูตรฯ มีสัดส่วนด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด แต่ยังคงมี
อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอยู่น้อย ผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการโดยนักศึกษา/บัณฑิต พบว่าอยู่ระดับดีมาก และเห็นว่าอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเอาใจ
ใส่ต่อนักศึกษาดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้และให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี แต่ให้ข้อคิดเห็นและ



iv 
 

 

ข้อเสนอแนะว่าจํานวนอาจารย์มีน้อย  มีภาระงานมาก  และควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ภายหลังสิ้นภาค
การศึกษา  

ผลการประเมินด้านกระบวนการ  มีการประเมินในประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ กระบวนการด้าน
จัดการเรียน การสอน และกระบวนการด้านบริหารคุณภาพของหลักสูตรฯ  โดยนักศึกษาและบัณฑิตมี
ความเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียน การสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว โดย
อยากให้เน้นการเรียนที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง  และอาจารย์ผู้สอนควรมีการทบทวนประมวล
รายวิชาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับรายวิชาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังควรมุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสําคัญ  นอกจากน้ีผลการประเมินพบว่าอาจารย์ให้ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ในด้านการบริหารจัดการเรื่องอัตรากําลังอาจารย์หรือเกลี่ยภาระงานเพ่ือไม่ให้เกิดการทํางานที่มากเกินไป
สําหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการสนับสนุนอัตรากําลังอาจารย์และทรัพยากรให้
มากย่ิงขึ้น  รวมทั้งมีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์เน้ือหาของหลักสูตรฯ เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของเน้ือหา  
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คํานํา 
 

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้มี
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นกลไกอย่างหน่ึงที่มีสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน่ืองจากจะทําให้หลักสูตรทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และจะทําให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรได้ทราบถึงคุณค่า
และเกิดความเช่ือมั่นในแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมากย่ิงขึ้น ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกําหนดไว้ โดยศึกษาจากการวางโครงสร้าง 
รูปแบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
เมื่อนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาพิจารณาร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ก็จะนําไปสู่แนวทาง
ในการบรรลุซึ่งเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการ
พัฒนาทางด้านชีวเวชศาสตร์ให้มีความมั่นคงต่อไป 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ประเมินโดย
พิจารณาจากบริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา อาจารย์ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และคุณภาพของผลผลิตของหลักสูตรหรือสมรรถนะของบัณฑิต โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา/บัณฑิต อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีและคณะผู้วิจัยก็ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กับ
คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์และผู้เก่ียวข้อง ในการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 

 
 
 

คณะทํางานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาชีวเวชศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
มิถุนายน 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญั/หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์ สังกัดสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณาสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ต้ังแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2547 
ด้วยความตระหนักถึงศาสตร์ความรู้ด้านชีวเวชศาสตร์ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ ชีวเคมี
ทางการแพทย์ มะเร็งวิทยา เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกําเนิด เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
โภชนศาสตร์  พิษวิทยา  โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และจุลชีววิทยา เป็นต้น โดยท่ีหลักสูตรมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์ทางหลักสูตรได้มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการผลิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพทางด้านวิชาการ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนยังได้มีการจัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ท่ีเน้นให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  

การประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเป็นกลไกอย่างหน่ึงท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากจะทําให้หลักสูตรทราบถึงสภาพปัญหา
และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และจะทําให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ได้ทราบถึงคุณค่าและเกิดความเช่ือมั่นในแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมากย่ิงขึ้น ในการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ท่ีถูกกําหนดไว้ โดยศึกษาจากการ
วางโครงสร้าง รูปแบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ถูกต้อง และเมื่อนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีได้มาพิจารณาร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก็จะ
นําไปสู่แนวทางในการบรรลุซึ่งเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการและการปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
การพัฒนาทางด้านชีวเวชศาสตร์ให้มีความมั่นคงต่อไป 
   
1.2 วัตถุประสงค์  
 การประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 
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 1. เพ่ือประเมินองค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
หลักสูตรกับผลผลิตของหลักสูตรฯ  (บัณฑิต) 
 2. เพ่ือประเมินการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ อ้างอิงตาม สกอ. กับประกาศ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ (ฉบับท่ี 2) ปี พ.ศ. 2552 
 3.   เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับนโยบายการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและกรอบ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 – 2565 
 4. เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
  
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ตามกรอบ TQF และสนองความต้องการของสังคม
และประเทศชาติโดยรวม เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อไป   
 
1.4 การนําผลจากการดําเนนิงานไปใช้ นําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

2.1 ประวัตคิวามเปน็มา 
2.1.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1) โครงสร้างทางการบริหาร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหน่ึง ซึ่งต้ังขึ้นในภาคใต้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยษณ์ พุทธศักราช 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2535 และได้ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยบนท่ีดินสาธารณประโยชน์พ้ืนท่ีมากกว่า 9,000 ไร่ ในท้องท่ีตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปิดทําการเรียนการสอนคร้ังแรก ปีการศึกษา พุทธศักราช 2541 จนถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วยหน่วยงานดังน้ี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559) 
 
 

รูปที่ 1 : โครงสร้างด้านบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปณธิานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544) 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็น
เลิศสู่สากล 

พันธกิจ :  
- ผลิตบัณฑิตให้เป็นท้ังคนเก่งและคนดี มีสํานึกสาธารณะ เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ

ตอบสนองความต้องการของสังคม 
-  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือแก้ไข่ปัญหาในชุมชนแก่ภาคใต้ 
- เสริมสร้างความเข้มเข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจท้ังด้านเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป 

การตลาด สิ้นค้าการเกษตรแลพอุตสาหกรรมพ้ืนฐานภาคใต้ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท้ัง- ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนและเสริมสร้างประชาสังคมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- สร้างและพัฒนาความรู้เช่ือมประสานโลกและท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
- สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรการเรียนรูแ้ละบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาโครงการอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคม 
- ร่วมเรียนรู้ เตือนสติ ช้ีนําสังคม ด้วยพ้ืนฐานวิชาการที่ถูกต้อง 

ปณิธาน :  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถ่ายทอด

ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคคลให้เป้นผู้ที่มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม เอ้ืออํานวยต่อความเจริญของสังคมและมนุษยชาติ มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้เป็นท้ัง “คนดีและคนเก่ง” โดยเน้น (1) ความเป็นคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบและมีทัศนะที่กว้างไกล (2) ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความรู้
ความสามารถและทักษธในสาขาท่ีศึกษาลึกซึ้งและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
ความเป็น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ สามารถดําเนินชีวิตและดํารงอยู่ ในสังคมได้
ดี 

 
2.1.2  สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  

การจัดต้ังสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีขึ้นพร้อมกับการเริ่มวางแผนด้านการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการจัดต้ังระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2541 ใน 3 หลักสูตรท่ีขาดแคลน ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
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อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรละ 30 คน ในปี
การศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรกายภาพบําบัด โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจํานวน 60 คน ในปีการศึกษา 
2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

1)  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่ือว่า การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ เป็นสิ่งจําเป็น ในการสร้างบุคลากรเพ่ือดูแล สร้าง
เสริม และปกป้องสุขภาพของประชาชนและ ชุมชน การจัดการศึกษาทางด้านน้ีจะต้องมีความทันสมัย ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ขัดต่อบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององค์รวม 
อันประกอบด้วยมิติทาง สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม 

 ปณิธาน  
สํานักวิชาฯ มุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งฝึกฝนและให้ความรู้ด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้

สังคมได้บุคลากรท่ีมีความสามารถไปปฏิบัติงาน  ส่งผลให้คนไทยมีความสุข มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย
และ จิตใจ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

 วิสัยทัศน์  
ภายใน 20 ปี นับจากการเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ภายในปี พ.ศ. 2561) 

สํานักวิชาฯ คาดหวังท่ีจะเป็นผู้นําในการให้การศึกษาทางด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ
ไทย และของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของนานาชาติอย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถเป็นท่ีพ่ึงของสังคมจากการให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและท่ัวถึง 

 พันธกิจ  
จัดการศึกษาระดับสูงด้านสาธารณสุขและสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดําเนินการ

วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม  มีส่วน
ในการรักษามาตรฐานวิชาชีพทางด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และรว่มพัฒนาสุขภาวะของคนไทยโดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ตอนบนให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชากายภาพบําบัด  
2.  เ พ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
3.  เพ่ือให้บริการด้านวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ 
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4.  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2) โครงสร้างการบริหาร 
 
 

 
  

รูปท่ี 2 : โครงสร้างด้านบริหารสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์
 
 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  
2.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biomedical Sciences 
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Biomedical Sciences) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Biomedical Sciences) 
3. วิชาเอก 
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- 
4. จํานวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 

   หลักสูตรแบบปกติ 12 หน่วยวิชา  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช ้

  บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้เอกสาร ตํารา ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2552  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
1) ความร่ วมมื อกับสถา บันการศึ กษาภายในประ เทศ  ไ ด้แ ก่  มหาวิทยา ลัยม หิดล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
2) ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภายในประเทศ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) 
3) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ Universiti Sains Malaysia 
4) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Queensland University 
5) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศเยอรมนี ได้แก่ University of Heidelberg  
6) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  University of Wisconsin, 

University of Kentucky,  Wayne State University และ University of Michigan  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

2) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3) คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบในการประชุม            

ครั้งท่ี 4/2555 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2555 
4) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี           

1 กุมภาพันธ์ 2555 
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5) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่  2/2555 เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์  
2555 

6) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  เม่ือวันที่  
10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ  เมื่อวันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 พร้อมเผยแพร่ในปี
การศึกษา 2557 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
2) นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในโรงพยาบาลท้ังในและต่างประเทศ 
3) ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
4) ผู้เช่ียวชาญพิเศษของบริษัทจําหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ํายาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ 
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นางจิตรบรรจง  ตั้งปอง รองศาสตราจารย์  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2549 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2538  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2529 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายมณฑล เลิศคณาวณิชกุล รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), 2544 
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), 2539 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2536 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาววรางคณา   จุ้งลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2547 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      ใช้อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันการศึกษาเครือข่ายอ่ืนๆ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร   

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีไม่

เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติ 
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และโรคอุบัติใหม่ขึ้น ประกอบกับการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทําให้หน่วยงานต่างๆ 
ต้องปรับนโยบายและกลยุทธ์การทํางาน เพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก 1) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีการ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และสนับสนุน
การค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ รวมทั้งให้เร่งรัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” และ 3) กรอบแผนการศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์ 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เห็นว่าควรมีการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีมาตรฐานสากลทั้งในและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิด วิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัยและติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และศาสตร์
อ่ืนๆ ทําให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ท้ังด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากเน่ืองจากเทคโนโลยี การ

ขนส่งและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระแสค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงของ
กระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ทําให้เกิดผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องใช้
วิจารณญาณในการรับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ส่งผลต่อสภาพจิตใจและหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ การเจริญเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้คนในสังคมเกิด
ความเครียด ขาดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
และภาวะสุขภาพของคนในสังคม จึงเกิดกระแสในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก 
12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
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   จากการพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  และแผนการศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) รวมท้ังสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบันและ
อนาคต  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทําให้สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรอบรู้ครบทุกด้าน และสอดคล้องกับวิทยาการด้านสุขภาพที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการ
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่ดีย่ิงขึ้น สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกําลังคนด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เอ้ือโอกาสให้นักศึกษา
สามารถเลือกทําวิจัยได้ตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์
พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ ชีวเคมีทางการแพทย์ มะเร็งวิทยา เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกําเนิด 
เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนศาสตร์  พิษวิทยา  โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา             
จุลชีววิทยา และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมุ่งให้ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพ่ือให้บัณฑิต
มีความรู้ มีทักษะ สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเน่ือง โดย
อาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สื่อสารทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล 
ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
   การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีต้องการผลิตและ

พัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถ
นําไปใช้ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์จึงมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ 
มีทักษะ สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้ รวมท้ังการส่งเสริมและ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและคนดีสมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลกัสูตรอื่น ท่ีเปดิสอนในสํานกัวิชาอ่ืนของสถาบนั 
13.1  การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรมีสํานักวิชา/สาขาวิชาอื่น ในมหาวิทยาลัยร่วมด้วย ดังนี้  

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นับรวมหน่วยวิชา) เปิดสอนโดยสํานักวิชาศิลปศาสตร์ มี 2 รายวิชา 
2) รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 7 รายวิชา เปิดสอนโดยสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข

ศาสตร์ โดยมีการเชิญคณาจารย์จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานัก
วิชาเภสัชศาสตร์ มาร่วมสอนในบางรายวิชา 

3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือก เปิดสอนโดยสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการ
เชิญคณาจารย์จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มาร่วมสอน
ในบางรายวิชาซึ่งขึ้นกับความสนใจของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยวิชา 

4) รายวิชาวิทยานิพนธ์ เปิดสอนโดยสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการเชิญ
คณาจารย์จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสํานัก
วิชาเภสัชศาสตร์ มาร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืน 
     - ไม่มี -  

13.3  การบริหารจดัการหลักสูตร  
     มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์   
 
2.2.2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เอ้ือโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกทําวิจัยได้ตามความถนัด
และมีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ ชีวเคมี
ทางการแพทย์ มะเร็งวิทยา เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกําเนิด เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
โภชนศาสตร์  พิษวิทยา  โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ 
ตลอดถึงการใช้กระบวนการวิจัย จึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีจะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถ
วางแผนและดําเนินการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สามารถทํางานร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในสาขาชีวเวชศาสตร์ และสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ รวมท้ังมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง 
1.2.2 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการวางแผนและ

พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
1.2.3 มีทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.4 มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การวิจัย การจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน  

1.2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมท้ังต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีภาวะผู้นํา สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง   
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร์ ให้มีมาตรฐาน ไม่ตํ่า
ก ว่ าที่  สกอ .  กํ าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 

1. ติดตามผลการประเมินหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  

2. ปรับปรุงจํานวนรายวิชาและ
แผนการเรียนในหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. ปร ับปร ุง เ นื ้อหารายว ิชา ใน
หลักสูตรแต่ละภาคการศึกษา 
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ. 2) 
3. รายงานผลการ ดํา เ นินการของ

รายวิชา (มคอ. 5) 
4. รายงานผลการ ดํา เ นินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ

ส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ 

2. พัฒน า ร ะบบสา รสน เทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. ผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย์โดยนักศึกษา 

2.  จํานวนรายวิชาท่ีเปิดเป็น             
m-learning 

3. จํานวนรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม สมัมนาและ
ฝึกอบรมของคณาจารย์ 

2.  สนับสนุนให้คณาจารย์ทํางาน
บริการวิชาการแก่องค์กรภายใน
และภายนอก 

3. สนับสนุนการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ระดับหลังปริญญาเอก 
(postdoctoral training) 

 

1. จํานวนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
และฝึกอบรมของคณาจารย์ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
เพ่ิมขึ้น 

3. เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของหลักสูตร 

4. จํานวนของคณาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  

5. จํานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับหลัง
ปริญญาเอก (postdoctoral 
training) 

4. แผนพัฒนาด้านการวิจัย 1. พัฒนาความเข้มแข็งของหน่วย
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

2. ส่ ง เ ส ริ ม และส นับส นุนการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษา 

3. สนับสนุนใ ห้มีการขอรับ ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

4. สนับสนุนให้มีเครือข่ายงานวิจัย
ท้ังในและต่างประเทศ 

5. สนับสนุนใ ห้มีการ ตี พิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1. หน่วยวิจัยได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

2. จํานวนผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษา 

3. จํานวนโครงการที่ได้รับทุนสนบัสนุน
การวิจัย 

4. จํานวนโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือ
กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

5. จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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2.2.3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบไตรภาค  (Trimester System) โดยหน่ึงปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 

3 ภาคการศึกษา และหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ท้ังน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552  

1.2. การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอ้น 
- ไม่ม ี-  

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
หน่วยวิชา หมายถึง หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดยที่ 1 หน่วยวิชามีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552  
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปลายเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนสิงหาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 3 ต้นเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม 
โดยต้ังแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาในการดําเนินการศึกษา ดังน้ี 

ภาคการศึกษาที่ 1 ต้นเดือนสิงหาคม – ปลายเดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

 ภาคการศึกษาที่ 3 ปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนมิถุนายน 
2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

มีคุณสมบัติเป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2552  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.3.2 นักศึกษามีทักษะในการสืบคน้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัน้อย 
2.3.3 นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
2.4.1 จัดอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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2.4.2 จัดอบรมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.3 สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมท่ีทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนต้ังแต่แรกเข้า และใช้สื่อ
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

 จํานวนนักศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 10 
รวม 5 10 10 15 20 

จํานวนมหาบณัฑิต - - 5 5 5   
 

  
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)  
 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ปีละ 45,000 บาท/คน/ปี) 

225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

รวมรายรับ 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
   
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)  
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ / 
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /สอบ
วิทยานิพนธ์ / สอบวัดคุณสมบัติ
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ชั้นป ี
ปีการศึกษา 
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ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน  
ค่าหนังสือ วารสาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ค่าวัสดุการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมรายจ่าย 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
จํานวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 48,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
 หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดําเนินงานด้วยนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ      
                  

2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบบรรยาย และปฏิบัติการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552   
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   และ พ.ศ. 
2552 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยวิชา 

รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย  2 แบบการศึกษา ดังน้ี 

1)   แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจัย 
 1.1) หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยวิชา 
2)   แบบ ก 2  เปน็แผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจัยและศึกษางานรายวิชา 

2.1)  หมวดวิชาบังคับ     5 หน่วยวิชา 
2.2)  หมวดวิชาเลือก    3 หน่วยวิชา 



17 
 

 

2.3)  หมวดวิทยานิพนธ์     4 หน่วยวิชา 
3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาบังคับ     5 หน่วยวิชา  
BMS-671 ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล      1(4-0-8) 
  Cell and Molecular Biology 
BMS-672 ชีวสถิติ        1(2-6-7)  

Biostatistics 
BMS-673 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์     1(4-0-8) 

Research Methodology in Biomedical Sciences 
BMS-674 ชีวเวชศาสตร์       1(4-0-8) 
  Biomedical Sciences 
BMS-675   เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร์    1(2-6-7) 
  Biomedical Sciences Laboratory Techniques 
*BMS-676   สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1      0.5 (2-0-4)  

Biomedical Sciences Seminar I 
*BMS-677   สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2        0.5(2-0-4)  

Biomedical Sciences Seminar II 
* ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยวิชา 
 

  2) หมวดวิชาเลือก     3 หน่วยวิชา  
    นักศึกษาตอ้งเลือกเรียน 2 หน่วยวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาเลือกและอาจเลือก 1 หน่วยวิชา

จากกลุ่มวิชาเลือกเดิมหรือกลุ่มวิชาเลือกอ่ืน หรือจากหลักสูตรอ่ืนที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัย ตามที่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเห็นควร 

    2.1) กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์ (Nutritional Sciences) 
BMS-680 วิทยาการก้าวหน้าทางโภชนาการมนุษย์    1(4-0-8)  
  Advanced Human Nutrition 
BMS-681 พิษวิทยาของอาหารและการประเมินความเสี่ยง   1(4-0-8)   

Food Toxicology and Risk Assessment   
BMS-682 โภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา    1(2-4-6) 
  Nutrition and Sport Science   
BMS-683 โรคทางโภชนาการและการป้องกัน     1(4-0-8)  
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  Diseases Related to Nutrition and Prevention  
BMS-684 การประเมินโภชนาการทางห้องปฏิบัติการ    1(2-4-6)  
 Laboratory Assessment in Nutrition   

2.2) กลุ่มวิชาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) 
BMS-685 วิทยาการก้าวหน้าทางเคมีคลินิก     1(4-0-8)  
 Advanced Clinical Chemistry  
BMS-686 วิทยาการก้าวหน้าทางโลหิตวิทยา     1(4-0-8)  
 Advanced Hematology  
BMS-687 วิทยาการก้าวหน้าทางวิทยาภูมิคุ้มกัน    1(4-0-8)  
 Advanced Immunology 
BMS-688 วิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา     1(2-6-7)  
 Advanced Microbiology 
BMS-689 วิทยาการก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์    1(2-6-7)  
 ทางห้องปฏิบัติการ      
 Advanced Medical Laboratory Investigation 

2.3) กลุ่มวิชาพิษวิทยา (Toxicology) 
BMS-690 หลักการทางพิษวิทยา      1(4-0-8) 
  Principles of Toxicology  
BMS-691 วิทยาการก้าวหน้าการตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา   1(2-6-7)  
 Advanced Analytical Toxicology 
BMS-692 การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ     1(4-0-8) 
 Risk Assessment of Toxicants 
BMS-693 วิทยาการก้าวหน้าทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    1(4-0-8) 
 Advanced Environmental Toxicology 
BMS-694 การเกิดมะเร็งระดับโมเลกุล     1(4-0-8) 
 Molecular Carcinogenesis   

2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชวีภาพ (Biosciences) 
BMS-695 สรีรวิทยาและปฏิกิริยาระหว่างเซลล ์    1(4-0-8)  
                     Cell Physiology and Interaction    
BMS-696 วิทยาการก้าวหน้าพันธุศาสตร์มนุษย์    1(4-0-8) 
 Advanced Human Genetics 
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BMS-697 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล      1(4-0-8) 
 Molecular Pathology  
BMS-698 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์     1(2-6-7) 
 Biotechnology in Medicine 
BMS-699 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล      1(2-6-7) 
 Molecular Genetics 
  3) หมวดวิทยานิพนธ ์      
BMS-920 วิทยานิพนธ์       12    หน่วยวิชา 
 Thesis 
BMS-921 วิทยานิพนธ์         4    หน่วยวิชา 
      Thesis  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกคนต้องได้รับการสอบภาษาต่างประเทศและมีผลการสอบอยู่ในระดับ
ผ่านภายใน 6 ภาคการศึกษาแรก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีสํานักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนและมีผล
การศึกษาในระดับผ่าน ท้ังน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552  

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 แบบ ก 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั   
(จํานวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตร  12 หน่วยวิชา) 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศกึษาที่ 3 

1 BMS-920 วิทยานิพนธ์   2 หน่วยวิชา *BMS-676 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1 0.5(2-0-4) *BMS-677 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2 0.5(2-0-4) 

    BMS-920 วิทยานิพนธ์   2 หน่วยวิชา BMS-920 วิทยานิพนธ์  3 หน่วยวิชา 

รวม 2  หน่วยวิชา  2  หน่วยวิชา  3  หน่วยวิชา 

2 BMS-920 วิทยานิพนธ์  2 หน่วยวิชา BMS-920 วิทยานิพนธ์  2 หน่วยวิชา BMS-920 วิทยานิพนธ ์ 1 หน่วยวิชา 

รวม  2  หน่วยวิชา  2 หน่วยวิชา  1 หน่วยวิชา 

*  ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยวิชา 
 

   แบบ ก 2 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัและศึกษารายวิชา  
   (จํานวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตร  12 หน่วยวิชา) 

ชั้นปี ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศกึษาที่ 3 

1 BMS-671 ชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล 

1(4-0-8) BMS-674 ชีวเวชศาสตร์ 1(4-0-8) BMS-XXX วิชาเลือก 1 1  หน่วยวิชา 

 BMS-672 
 

ชีวสถิติ 
 

1 (2-6-7) 
 

BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการทาง 
ชีวเวชศาสตร์      

1 (2-0-4) BMS-XXX วิชาเลือก 2 1  หน่วยวิชา 

 BMS-673 ระเบียบวิธีวิจยัทาง 
ชีวเวชศาสตร ์

1 (4-0-8) 
 

*BMS-676 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1 0.5(2-0-6) *BMS-677 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2 0.5(2-0-4) 
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รวม 3  หน่วยวิชา  2 หน่วยวชิา  2  หน่วยวิชา 

2 BMS-XXX วิชาเลือก 3 1  หน่วยวิชา BMS-921 วิทยานิพนธ์  1 หน่วยวิชา BMS-921 วิทยานิพนธ ์ 1 หน่วยวิชา 

 BMS-921 วิทยานิพนธ์  2 หน่วยวิชา     
รวม  3  หน่วยวชิา  1 หน่วยวิชา 1 หน่วยวิชา  

*  ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยวิชา 
 

 
3.2   ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นางจิตรบรรจง  ตั้งปอง รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2549 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2538  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2529 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายมณฑล เลิศคณาวณิชกุล รองศาสตราจารย ์ 
 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), 2544 
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), 2539 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2536 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาววรางคณา  จุ้งลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2547 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาววิยดา กวานเหียน  อาจารย์  ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 2555 
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 2545 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2539 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวอัปษร สัตยาคม อาจารย์  ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2555 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นางวรนันท์  ศุภพิพัฒน์ ศาสตราจารย์  Ph.D. (Nutritional Biochemistry 
and Metabolism), 2522  
M.MS. (Microbiology), 2514 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2511 

Massachusetts Institute of 
Technology 
Emory University 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นายสุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ รองศาสตราจารย ์ Dr. troph. (Nutritional 
Biochemistry), 2523 
Dipl. oecotroph. (Nutritional 
Science), 2520 
วท.บ. (ชีวเคมี), 2516 

University of Bonn 
 
University of Bonn 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางอมรา  ช้างทรัพย์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Physiology), 2531 
วท.ม. (สัตววิทยา), 2517 
วท.บ. (สัตววิทยา), 2513 

University of Queensland 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นพ.วิบูลย์  ฤทธิทิศ รองศาสตราจารย ์ อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 2547 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), 2533 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2520 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2518 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นพ.วีรวัฒน์  
 มหัทธนตระกูล 

รองศาสตราจารย์ 
 

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 2547 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), 2533 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2520 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป), 2518 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางจิตรบรรจง  ตั้งปอง รองศาสตราจารย์  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2549 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2538  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2529 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายมณฑล เลิศคณาวณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), 2544 
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), 2539 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2536 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายฉัตรชัย งามเรียบสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  Ph.D. (Molecular Systematics), 
2544  
วท.บ. (ชีววิทยา), 2539 

University of Edinburgh 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นพ.ปรัชญะพันธุ์   
เพชรช่วย 

อาจารย์  
 

Ph.D., 2551 
M.Sc. (Medical Education), 
2547 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), 2539 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), 2533 

University of Birmingham 
University of Wales 
แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาววรางคณา  จุ้งลก อาจารย์  ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2547 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นางสาวนุรดีนา  จารง อาจารย์  ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2553 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวจิราพร  เจริญพูล อาจารย์  ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน), 2551 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2545 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2538  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวพวงทิพย์  ภู่พงษ์ อาจารย์  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2544 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นายพูลสิทธิ์  หิรัญสาย อาจารย์  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2553 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2545 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวนุชจรี   จีนด้วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2553 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายมานิตย์   นุ้ยนุ่น อาจารย์  ปร.ด. (ชีวเคมี), 2553 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวดวงใจ  ผิวคํา อาจารย์  ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก), 2554 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสุภาภรณ์  ย้ิมเท่ียง อาจารย์  Ph.D. (Biochemical Sciences), 
2554 
วท.ม. (พิษวิทยา), 2546 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2542 

University of Surrey 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายโอภาส  ตันติฐากูร อาจารย์  Dr. rer. nat.  (Genetics), 2533 
วท.ม.(ชีววิทยา), 2522 
วท.บ.(ชีววิทยา), 2519 

Tustus-Liebig University 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวจรส  
พินจงสกุลดิษฐ  

อาจารย์  
 

Ph.D. (Genetics), 2546 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), 
2541 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2538 

University of Nottingham 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายวรพงศ์  ภู่พงศ์ อาจารย์  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), 2547 
วท.บ. (เคมี), 2538 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายภูวดล  บางรักษ์ อาจารย์  ปร.ด. (ชีวเคมี), 2546 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์), 2542 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2539 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นายอุดมศักดิ์  ดรุมาศ อาจารย์  วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 
2550 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), 2540 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), 2535 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางสาววิยดา กวานเหียน  อาจารย์  ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 
2555 
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), 
2545 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2539 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวอัปษร สัตยาคม อาจารย์  ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2555 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายมนัส  โคตรพุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2555 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวเพ็ญโฉม  จันทร์หวาน อาจารย์ ปร.ด. (ปรสิตวิทยา), 2557 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2550 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวนันทวัน  วังเมือง อาจารย์ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2557 
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์), 2554 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายสืบตระกูล วิเศษสมบัติ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2552  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2544 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวจิรารัตน์  สองสี อาจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2555 
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์), 2548 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2544 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวอรวรรณ  สาระกุล อาจารย์ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์), 2555  
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์), 2548 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) , 2544 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวขวัญธิดา  อุทัยสาร์ อาจารย์ ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์), 2557 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายวิทยา อานามนารถ รองศาสตราจารย์ วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2532 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2526 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นายอภิชาต อธิไภริน อาจารย์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), 2554         
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2546       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

นางสาวชุติมา จันทรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), 2551         
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2546       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายอิศรา ประจงไสย อาจารย์ วท.ม. (วิทยาภูมิคุ้มกัน), 2554 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

- ไม่มี –  
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาการศึกษาวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

ภายใต้ความควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการนําเสนอผลงานต่อสาธารณะและเขียน
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลัก ตามแนวปฏิบัติการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  

5.1.2 สืบค้นข้อมูล จัดทําโครงร่าง และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.1.3 นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.1.4 ดําเนินการวิจัย 
5.1.5 นําเสนอความก้าวหน้าการวิจัยทุกภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 
5.1.7 นําเสนอผลงานวิจัยและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
5.1.8 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
5.1.9 ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตาม

ประกาศหลักสูตรฯเรื่องเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และข้อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552                   

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ประยุกต์ความรู้และทักษะทางชีวเวชศาสตร์ รวมท้ังความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการสร้าง

โจทย์วิจัยได้ 
5.2.2 สามารถเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและนําไปวิเคราะห์ วางแผนการทําการวิจัยได้ 
5.2.3 มีความรู้และทักษะด้านการวางแผน การดําเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอ

ผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการ
นําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 

5.2.4  มีทักษะด้านการจัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
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5.2.5  มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
5.2.6  มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย 

5.3  ช่วงเวลา 
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

5.4  จํานวนหน่วยวิชา 
ตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 กําหนดคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่ง

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552   

5.5.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาร่วมกันวางแผนขั้นตอนต่างๆ ในการทํา
วิทยานิพนธ์ 

5.5.3 นักศึกษาจัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์  เตรียมสื่อนําเสนอและวิธีการนําเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5.5.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาในการทําวิจัย การเตรียมขอ
จริยธรรมการวิจัยหากทําการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ สั่งซื้ออุปกรณ์ นํ้ายาที่ต้องใช้ในการทําวิจัย 
ติดต่อสถานที่ทําวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1  มีคณะกรรมการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 ทําหน้าท่ีประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5.6.2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
5.6.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลการดําเนินการวิจัย ความก้าวหน้าของ

วิทยานิพนธ์  พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
5.6.4 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัย นักศึกษาต้องจัดเตรียมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5.6.5 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย

ลกัษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552  เพ่ือประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
2.2.4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดําเนนิการ 
1.1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ - มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดสําหรับให้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดําเนนิการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 

- มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Wireless  
Campus) 

- ฝึกฝนนักศึกษาในการจัดเตรียมสื่อเพ่ือนําเสนองานวิจัย และรายวิชา
อ่ืนๆ ที่มีการมอบหมายให้มีการรายงานผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.2 ทักษะในการวิจัย การคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค ์

- มีกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 

- มีรายวิชาท่ีใ ช้รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  learner-centered 
approach ฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และบูรณาการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสู่การทําวิทยานิพนธ์ 

- ฝึกฝนนักศึกษาให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโจทย์วิจัยและ
ดําเนินการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

- มีโครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศ 

- มีโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ 

- มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
1.3 ทักษะในการใช้ภาษาและ

การสื่อสาร 
- มีสื่อการสอนและวัสดุสารนิเทศทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

- มีรายวิชาสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์และโครงการสัมมนาทางชีวเวช
ศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

- มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนําเสนองานที่ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองหน้าช้ันเรียน 

- มีการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน
ต้ังแต่แรกเข้า 

- มีโครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่  

- มีการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี 
เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์  

- มีการนําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย 

- มีการสนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.4 ทักษะในการวางแผน การ
ทํางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 

- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมวันสําคัญ
ทางศาสนา และโครงการอบรมจิตวิญญาณในชีวิตประจําวัน เพ่ือส่งเสริม
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดําเนนิการ 
มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การวางแผน การทํางานร่วมกันเป็นทีม การมีคุณธรรม และจริยธรรม 

1.5 จิตสาธารณะและบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

- มีโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
เพ่ือให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกับนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์และชุมชน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
3) มีความเป็นผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาหลักของสาขาชีวเวชศาสตร์ รวมทั้งหลักการและทฤษฎี
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

2)  มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี การวิจัย และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างลึกซ้ึงในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ 

3) มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

4) มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ และ
กระบวนการวิจัย 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดริเริ่มในการดําเนินการวิจัยและแก้ปัญหาการวิจัยในสาขาชีวเวชศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ 

2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
3) มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได้จากการสืบค้นมาพัฒนา

งานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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4) มีการวางแผน การแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ และดําเนินการวิจัยด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.4   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก และสามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินงานได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถทํางานร่วมกันกับทีมในการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ และแสดง
บทบาทผู้นําและสมาชิกทีมได้อย่างเหมาะสม 

3) มีการประเมิน ปรับปรุง และแก้ไขการดําเนินงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและในทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเท 
1) มีการคัดกรอง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ใน

การดําเนินงานศึกษาค้นคว้า การแก้ปัญหา และการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
3) สามารถอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง 

การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 
2.6 ทักษะปฏิบัติ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ 
1) สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสาขาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถปฏิบัติงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน วินิจฉัย ติดตามการรักษา เฝ้าระวัง

โรคและประเมินภาวะสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และสังคม 
3) สามารถแสดงภาวะผู้นําในการบริหาร การปฏิบัติงาน และการทํางานเพ่ือส่วนรวม 
4) สามารถรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงาน และนําเสนอเพ่ือ

แก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
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2.2.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

1) จัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ก่อนเปิดภาคเรียน 
การพิจารณาข้อสอบและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรด รวมท้ัง
การประเมินด้วยวิธีอ่ืนท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา  

2) จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรด รวมทั้ง
การอุทธรณ์ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ถ้ามี) และรายงานผลการทวนสอบทุกภาคการศึกษา 

3) ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาและ
นําข้อสรุปต่างๆ มาพัฒนาการเรียน การสอน และการสอบในภาคการศึกษาถัดไป  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ภาคการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

การนําเสนอ 
2) มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือประเมิน

ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรและนําผลการประเมินท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังรายงาน
ผลการทวนสอบทุกปีการศึกษา 

3) มีการประเมินและสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต
และนําผลการมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 การประเมินภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา 
2.2.2  การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

และ/หรือบัณฑิตใหม่ และคณาจารย์ผู้สอน โดยการใช้แบบสอบถามหรือโดยการประชุมกลุ่มย่อย   
2.2.3   จัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552   
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2.2.6 การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัย สํานักวิชา หลักสูตรและรายวิชาที่สอน 
1.2 อบรมอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารงานวิชาการของสํานักวิชาฯและเรื่องของการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่สํานักวิชาฯ ต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
1.3 การพิจารณากําหนดภาระหน้าท่ีให้อาจารย์ใหม่อย่างเหมาะสม 
1.4 กําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนทา่นอ่ืน 
1.5 มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
1.6 มีการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น กลยุทธ์การสอน การเขียนประมวล

รายวิชา การออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลเบ้ืองต้น เป็นต้น 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจใน

การใช้กลยุทธ์ในการสอน กระบวนการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา เช่น วิธีการสอน ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การวัดผลและประเมินผลโดยเน้นวิธีการสร้างแบบทดสอบต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการสอน เป็นต้น 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ นําไปใช้
พัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2.1.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นทีม ซ่ึงจะทําให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ร่วมสอนท่านอ่ืนๆ 

2.2 การพัฒนาวิชาการด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การไปฝึกอบรมและดูงานทางวิชาการ ไปปฏิบัติงานวิจัย รวมท้ังการไปนําเสนอผลงาน

ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ หรือเพ่ิมวิทยฐานะทางวิชาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
2.2.7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร์มีหน้าที่บริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคณะกรรมการประจําหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 5 
คน (ไม่รวมเลขานุการ) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธาน 
 (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย) 
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2. อาจารย์ในหลักสูตร                                  กรรมการ 
 (ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร  
 ตามข้อกําหนดของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษา  
 (พ. ศ.2549) และ พ.ศ. 2552  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก              กรรมการ 
 (เป็นผู้ทรงคุณวุฒินอกสํานักวิชาหรือนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่า

อาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ตามข้อกําหนดของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549)  

4. อาจารย์ในหลักสูตร                                   กรรมการและเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร์ มีหน้าท่ีบริหารหลักสูตรให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ  ดังน้ี 

1.2.1 นักศึกษา 
1) การเข้ารับนักศึกษา 
2) กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
3) พิจารณา / คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
4) พิจารณารับผู้ร่วมเรียน 
5) พิจารณาอนุมัติการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการลงทะเบียน 
6) พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา 
7) พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนรายวิชา 
8) พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักสูตร 
9) พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนระดับการศึกษา 
10) พิจารณาอนุมัติกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนตํ่าหรือสูงกว่าท่ีข้อบังคับกําหนด 
11) พิจารณาการขอเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา 
12) พิจารณาการลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
13) การ ลา การรักษาสภาพ การพ้นสภาพ การพิจารณาโทษ การจบการศึกษา 
14) พิจารณาโทษกรณีนักศึกษามีการทุจริตทางวิชาการ เสนอต่อมหาวิทยาลัย

ดําเนินการลงโทษ 
15) พิจารณาการลาพักการศึกษา 
16) พิจารณาการขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา 
17) พิจารณาการลาออกจากการเป็นนักศึกษาและนําเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา

อนุมัติ  
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18) รับทราบผลการสอบวิทยานิพนธ์จากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
1.2.2 กรรมการควบคุมการศึกษา 

1) แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) แต่งต้ังกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3) เสนอช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

1.2.3 ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา แห่งชาติ ดังนี้ 

1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
ตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ . 2) 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

2) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา วางแผนและสนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยจัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจคําตอบก่อนการสอบ ความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัด
เกรด และการประเมินด้วยวิธีอ่ืนท่ีกําหนดไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

3) วางแผนและสนับสนุนให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (ตาม
แบบ มคอ. 5) รวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชา เพ่ือการพัฒนาใน
ปีต่อไป 

4) มีการกําหนดแผนการเปิดสอนรายวิชาประจําภาคการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร 
สําหรับนักศึกษาแต่ละรุ่น 

5) กํากับการประเมินหลักสูตร ติดตามการรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง และส่งผลการประเมนิต่างๆ ให้คณาจารย์ทราบ เพ่ือทําการปรับปรุงต่อไป 

6) เมื่อครบรอบหลักสูตร 5 ปี ต้องวางแผนให้มีจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ. 7 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม  บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 
รวมท้ังนําผลการประเมิน วิเคราะห์ และผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยผู้ใช้บัณฑิต
มาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 

1.2.4 บริหารวิชาการของหลักสูตร 
1.2.5 อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบหมาย  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1  การประมาณรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี ให้เพียงพอต่อการดําเนินการ 
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2.1.2 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูล 

โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีทรัพยากร
เฉพาะสําหรับสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ี 

2.2.1 หนังสือ 
   ภาษาไทย  จํานวน  1,984 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ    จํานวน  2,721 รายการ 

2.2.2 วารสาร 
  ภาษาไทย  จํานวน       34 รายการ 
  ภาษาอังกฤษ  จํานวน        6 รายการ 

2.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ฐานข้อมูลอ้างอิง  ได้แก่  Web of Science 
   ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ 
   Academic Search Premier 
   H.W.Wilson 
   Proquest Agriculture Journal 
   Cambridge Journals Online 
   Micromedex Healthcare Series 
   American Chemical Society Journal (ACS) 
   ScienceDirect 
   ScienceOnline & ScienceNOW 
   SpringerLink - Journal 
   UptoDate 
   Matichon e-Library 
   e-brary 
   Greenwood Digital Collection 
   SpringerLink – e-book 
   Digital Library 
   NetLibrary 
   TDC หรือ Thai Digital Collection  
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   ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  คือ WalaiAutoLib 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดําเนินงานภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจ 

ดังนั้น ในการบริหารการจัดการ และจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทํา
หน้าท่ีสนับสนุนภารกิจต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีหน้าท่ีให้บริการด้านห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน 
สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือและตําราท่ีเกี่ยวข้อง แก่อาจารย์และนักศึกษา ได้ค้นคว้าและใช้
ประกอบการเรียนการสอน โดยในการประสานการจัดซ้ือสื่อต่างๆ นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะ
ดําเนินการให้ข้อมูลประกอบการจัดซื้อ จัดหา แก่เจ้าหนา้ท่ีอย่างครบถ้วน 

2.3.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีให้บริการหรือการจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์ แก่อาจารย์และนักศึกษาโดยได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) อย่างท่ัวถึงท้ังในบริเวณอุทยานการศึกษาและหอพักนักศึกษา 
นอกจากน้ียังจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจําท่ีห้องสมุด ซึ่งเปิดทําการท้ังในและนอกเวลาราชการ  

2.3.3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์
การศึกษาและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และให้บริการการ
จัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ตาม
ความต้องการของหลักสูตร และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทําวิทยานิพนธ์ 

2.3.4 ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการ และสนับสนุนระบบฐานข้อมูลออนไลน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ทะเบียนประวัตินักศึกษา  ระบบการลงทะเบียนเรียน 
ระบบข้อมูลรายงานผลการศึกษา และอ่ืนๆ  

2.3.5 ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนอาคารสถานท่ี และศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มี
หน้าท่ีให้บริการด้านสถานที่เรียน ห้องบรรยาย สื่อ โสตทัศนูปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ีประจําห้องเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2.3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา 
2.3.7 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การรับสมัคร ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ จัดการเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสําเร็จการศึกษา 

2.3.8 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา 
2.3.9 โครงการศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ ทําหน้าท่ีประสานงาน อํานวยความสะดวก และ

สนับสนุนงานวิจัยแก่ คณาจารย์ในสํานักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รวมท้ังพิจารณา ดูแล กํากับและติดตามโครงการวิจัยท่ีใช้สัตว์ทดลองและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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2.3.10  สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนการสอน ซึ่งจัดทํา
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน และหลักสูตรนําผลการประเมินตามตัวช้ีวัดจากรายงานประจําปี
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีแผนอัตรากําลังในการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณารับสมัครและคัดเลือกตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปใน
สาขาชีวเวชศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาชีวเวชศาสตร์ และอาจารย์ผู้สอน  มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การ ประเมินผล หรือให้ความเห็นชอบในประมวลรายวิชา จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สําหรับ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ   
3.3.1 หลักสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก มาร่วมสอนในบาง

หัวข้อที่ ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร   

3.3.2 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือร่วมสอนบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางงานวิจัย   
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน ทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนจาก 3 

ส่วน ประกอบด้วย  
4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนประจําหลักสูตร สังกัดสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข

ศาสตร์ มีคุณวุฒิปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในภาระงานท่ีรับผิดชอบ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร์  
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4.1.3 บุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนกิจการนักศึกษา และอ่ืนๆ ที่ มีความรู้ 
ความสามารถในภาระงานที่รับผิดชอบ  

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดําเนินการโดยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัด

ขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน และให้การสนับสนุนงบประมาณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
หรือท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านห้องปฏิบัติการ 
ดําเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรมตามท่ีหน่วยงานกําหนดหรือจัดขึ้น และให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการทํางานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก การทําวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  การผลิตผลงานทางวิชาการ 
เช่น คู่มือปฏิบัติการ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ คู่มือการประกันคุณภาพ และการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ คู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ คู่มือด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ คู่มือการเก็บรักษานํ้ายา สารเคมี คู่มือการเตรียมปฏิบัติการ เป็นต้น 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศกึษา  

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
 อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมทําหน้าที่ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษา
สามารถย่ืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ และสามารถดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และข้อกําหนดของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ค) 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยความร่วมมือกับส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประกันคณุภาพทางการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยดําเนินการร่วมกับส่วน
ส่งเสริมวิชาการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีตัวบ่งช้ีหลัก ดังนี ้  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุ ม เ พ่ื อ ว า งแผน  ติ ดตาม  และทบทวนการ ดํ า เ นิ น ง าน 
หลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแล้วของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 X X X X 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
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2.2.8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของคณาจารย์ในกลุ่มวิชา หลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ หลังการดําเนินตามแผนกลยุทธ์การ
สอน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนใน
ระหว่างการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินกลยุทธ์การสอน โดยสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกหรือการทํากิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อจบภาคการศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 มีระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เพ่ือประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนส่งเสริม
วิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือนําข้อมูลมาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน เน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซ้อน ไม่ทันสมัย 
และความยากง่ายของเนื้อหารายวิชา 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บณัฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

จัดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ หรือสํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นําผลการประเมิน
หลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรในภาพรวม มาวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหา และแนวทางใน
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การบริหาร วางแผนและพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการทบทวนผลการประเมินและวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด โดยปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้ได้หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การประเมินหลักสูตรวิททยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจําลอง CIPP 
model (Context-Input-Process-Product model) ของ Stuffle Beam ซึ่งดําเนินการโดยการใช้
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ได้แก่ 
นักศึกษา/บัณฑิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต และนําผลจากการสํารวจความคิดเห็นตามความเป็นจริงใน
แต่ละหัวข้อของแบบสอบถาม รวมท้ังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล 
ร่วมกับผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยผู้เช่ียวชาญ แล้วนําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 3.1 การประเมินผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. การประเมินบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมินผลบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการกําหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสูตรฯ โดย
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ปัญหา และความต้องการต่างๆ เพ่ือช้ีให้เห็นว่าควรกําหนดจุดมุ่งหมาย
อย่างไรจึงจะตอบสนองต่อปัญหาที่ประสบอยู่ กรณีที่หลักสูตรฯ ได้ใช้มาระยะหน่ึงแล้ว การประเมินใน
ส่วนน้ีจะเป็นการประเมินในเรื่องของจุดมุ่งหมาย หรือจุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสูตร โครงสร้าง และ
เน้ือหาสาระ เพ่ือตรวจสอบว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ปัญหา และความต้องการต่างๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

2. การประเมินปัจจัยตัวป้อน (Input evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ในหลักสูตรฯ เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร นักเรียนนักศึกษา อุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน อาคารเรียน ห้องเรียน งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบว่าปัจจัยเหล่าน้ันเป็นอย่างไร มี
ผลหรือมีส่วนช่วยให้การใช้หลักสูตรฯ ในเชิงปฏิบัติบรรลุผลหรือไม่ อย่างไร 

3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ในการประเมินหลักสูตรในขั้น
ปฏิบัติการหรือการประเมินกระบวนการที่ใช้ในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว่า กิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่างๆ ของการใช้หลักสูตรในสภาพที่เป็นจริงอย่างไร มีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่ เช่น วิธีการเรียน
การสอน การบริหาร เป็นต้น 

4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจากการใช้
หลักสูตรฯ นั้น ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรนั่นเอง โดยตรวจสอบว่า ผู้จบมีคุณสมบัติ
ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ เพียงใด อาจพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
การมีงานทํา หรือการศึกษาต่อ เป็นต้น 
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แบบสอบถามท่ีใช้สํารวจความคิดเห็นเพ่ือประเมินหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 3 ชุด
แบบสอบถาม คือ 1) แบบประเมินปัจจัยนําเข้าของหลักสูตรฯ โดยประธานหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรฯ 2) แบบประเมินกระบวนการของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษา/บัณฑิต 3) แบบ
ประเมินผลผลิตของหลักสูตรฯ โดยผู้ใช้บัณฑิต  

ในการเก็บข้อมูลประเมินหลักสูตรฯ เป็นการเก็บข้อมูลจากประชากร ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา/บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ของหลักสูตรฯ  

การวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฯ จําแนกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยที่ข้อมูลเชิงคุณภาพได้มาจากการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยผู้บริหารและคณาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ การประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยผู้เช่ียวชาญ และการสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังท่ีเป็นนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากผลการให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมินต่างๆ ซึ่งกําหนด
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
คะแนนระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
คะแนนระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
คะแนนระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนระดับ N/A หมายถึง ไม่สามารถความคิดเห็น 

ข้อมูลตัวเลขท่ีได้มาจากคะแนนในแต่ละข้อของแบบสอบถาม เป็นข้อมูลของประชากร จะถูก

นําไปหาค่าเฉลี่ย  x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีสมการการคํานวณดังนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

การพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรฯ ในแต่ละข้อของแบบสอบถามประเมินหลักสูตรฯ ใช้

เกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย ( x̄ ) โดยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วง เพ่ือความสะดวกในการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและการนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.00 – 5.00 
3.00 – 3.99 

มีความพึงพอใจมาก/เห็นด้วยอย่างมาก 
มีความพึงพอใจ/เห็นด้วย แต่ควรมีการพัฒนาต่อ 



 
 
 

 

42 

0.00 – 2.99 ต้องทําการปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
  

การแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 3 ช่วงน้ัน มาจากการที่สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพในระดับดีเย่ียมในอนาคต ดังนั้น
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนําไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป จึงพิจารณาว่า หากค่าเฉลี่ย
ของคะแนนอยู่ในช่วง 4.00 – 5.00 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม ซึ่งจะต้องรักษามาตรฐานให้อยู่ในเกณฑ์
นี้ไว้ ส่วนหากค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในช่วง 3.00 – 3.99 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรมีการพัฒนา
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น และหากค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในช่วง 0.00 – 2.99 ซึ่งตํ่ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็มจากแบบประเมิน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนํามาปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป 
 

ตารางสรุปประเมินตามตัวช้ีวัด  4 ประเภท ตามรูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP (CIPP Model)  
 

ประเดน็ วิธีการ/แหล่งข้อมูล ตัวชี้วัด 
1. ตัวชี้วัดด้านบริบท 
(Context) 
-ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
-โครงสร้างของหลักสูตร 
-เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
-รูปแบบการหลักสูตร 

1.ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.สั มภาษณ์ผู้ มี ส่ วนร่ วม ในการ
บริหารหลักสูตร  เ ช่น  ประธาน
หลักสูตร  และกรรมการประจํา
หลักสูตร 
  

1. ผล วิ เ ค ร าะห์ ท่ี บ่ ง ช้ี เ รื่ อ ง คว าม
เหมาะสมของหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stake holders) 

2. ปัจจัยนําเข้า (Input )  
-อาจารย์ 
-นักศึกษา 
-ปัจจัยเกื้อหนุน อาทิ แหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
-งบประมาณ   

ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งและ
สภาพแวดล้อม 

1. ผลวิเคราะห์ท่ีบ่งช้ีในเชิงคุณภาพ
ของปัจจัยอาจารย์และนักศึกษา 
2. ผลวิเคราะห์ท่ีบ่งช้ีในเชิงคุณภาพ
ของปัจจัย 
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. ผลวิเคราะห์ท่ีบ่งช้ีเรื่องที่มาของ
งบประมาณและการใช้งบประมาณ 
รายรับ รายจ่าย 
4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. กระบวนการ (Process)  
-การจัดการเรียนการสอน 

-ประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
-นักศึกษาปัจจุบัน 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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-การบริหารหลักสูตร 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

-บัณฑิต 
-อาจารย์ผู้สอน 

4. ผลผลิต (Product ) 
-จํานวนผู้สําเรจ็การศึกษาตามเวลา 
-คุณภาพบัณฑิต 
 

-ผู้ใช้บัณฑิต 
-บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

1. ผลวิเคราะห์ในประเด็นจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาตามเวลาและการใช้
เวลาในหลักสตูร 
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
3.2 การวางแผนดําเนนิงานและเครื่องมือท่ีใช้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 2. ใช้แบบสอบถาม 
 3. การประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสรุปภาพ

ของแนวทางที่จะจัดปรับปรุงหลักสูตร 
 
3.3 กิจกรรม / แผนการดําเนินงาน   

กิจกรรม ต.ค.58- ธ.ค.58 ม.ค.59- มี.ค.59 เม.ย.59- มิ.ย.59 ก.ค.59- ก.ย.59 

1.1 แต่งต้ังคณะทํางานและ
เสนอโครงการฯ 
1.2 การเก็บรวบรวมปัจจัย
นําเข้าของหลักสูตรฯ  เตรียม
เครื่องมือและความพร้อม
สําหรับการประเมินหลักสูตร 

      

2.การส่งแบบสอบถามนักศกึษา
ปัจจุบัน 

       

3.การส่งแบบสอบถามอาจารย์     

4.นําเข้าข้อมลู ตรวจสอบข้อมลู 
และวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม  

       

5.การรวมรวมและเขียนรายงาน     

6.การประชุมรว่มกับผูเ้ช่ียวชาญ      
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา/บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สํานักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรฯ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ของนักศึกษา/บัณฑิต  มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 17 คน แยกเป็น 1) นักศึกษา
ต่างชาติ จํานวน 4 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และ 2) นักศึกษาไทย จํานวน 13 คน สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1 คน ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน ได้ทํางานแล้วจํานวน 1 คน 
สถานท่ีทํางาน คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

นักศึกษา/บัณฑิต หลักสูตรฯ เป็นเพศชายร้อยละ 35.3 และเพศหญิงร้อยละ 64.7  จากจํานวน
แบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังสิ้น 17 คน พบว่ามีนักศึกษา/บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามและให้ความเห็น
จํานวนท้ังหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 นักศึกษา/บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 
23.0±6.8 ปี  ดังตารางท่ี 4.1  

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา/บัณฑิต 

ประเด็น หัวข้อการประเมิน  จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ                                                               

- ชาย (คน)                                                                     
- หญิง (คน)                                                                           
                 รวม (คน)                                                                  

 
 6 
 11 
 17 

 
35.3 
64.7 
100.0 

2. อายุ             
- เฉลี่ย (ปี)                                                                      
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                         
Total                                                                                  

 
23 
6.8 
 3 
 14 
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3. สถานะ                                                                
- นักศึกษา (คน)                                                                      
- บัณฑิต (คน)                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                          
Total  (คน)                                                                                

 
12 
 2 
 3 
14 

 
85.7 
14.3 
  0 
100.0 

 
  

4.2 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา/บัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ  

ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา/บัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ของตัวนักศึกษา/บัณฑิต  รวม 6 ด้าน ได้แก่  1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม (ดีมาก)  2. การ
พัฒนาด้านความรู้  (ดี)  3. การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา (ดี) 4. การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ดีมาก)  5. การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดี)  6. การพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ (ดี) โดยได้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 (ดี) แสดงดังตารางท่ี 4.2.1 นอกจากนี้นักศึกษาได้แสดงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เกี่ยวกับหลักสตูรเทคนิคการแพทย์เพ่ิมเติม แสดงดังตารางท่ี 4.2.2 
 
ตารางที่ 4.2.1 ผลการประเมินทักษะด้านต่างๆ โดยนักศึกษา/บัณฑิต 

การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรฯได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับการ
ประเมินเฉล่ีย  

สรุป 
(ดีมาก/ดี/พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 4.7 ดีมาก 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิต

สาธารณะ 4.7 
 

ดีมาก 

1.3 มีความเป็นผู้นํา เคารพสิทธ์ิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.65 ดีมาก 
1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม 4.7 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.7 ดีมาก 
2. การพัฒนาด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้/เข้าใจในเน้ือหาหลักของสาขาชีวเวชศาสตร์หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถกูต้อง 4.4 

 
ดี 

2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารใหม่ในงานท่ีเกี่ยวข้อง 4.4 ดี 
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การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรฯได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับการ
ประเมินเฉล่ีย  

สรุป 
(ดีมาก/ดี/พอใช้/

ปรับปรุง) 
2.3 มีความรู้เพียงพอไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนางานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4.4 
 
ดี 

เฉลี่ย 4.4 ด ี
3. การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ทําความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 4.5 

 
ดีมาก 

3.2 มีวิจารณญาณ สามารถจัดลําดบัความสําคัญของปัญหาและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 4.45 

 
 
ดี 

3.3 สามารถริเร่ิมหรือสังเคราะห์งานที่สนใจ และงานด้านชีวเวชศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์ 4.35 

 
ดี 

3.4 มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้ามในการทาํงานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแกไ้ขปญัหาขอ้ขัดแย้งได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

 
4.35 

 
ดี 

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง) 4.25 

 
ดี 

เฉลี่ย 4.4 ดี 
4. การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่นและมี
ความรับผดิชอบในการทํางาน 4.65 

 
ดีมาก 

4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม 4.85 ดีมาก 
4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา

ถูกต้อง 4.35 
 
ดี 

เฉลี่ย 4.6 ดีมาก 
5. การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการทํางานด้านที่เกี่ยวข้อง 4.45 

 
ดี 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และทางชีวเวชศาสตร์ 4.5 

 
ดีมาก 

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การนําเสนอ รวมท้ังสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4.3 

 
ดี 
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การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรฯได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับการ
ประเมินเฉล่ีย  

สรุป 
(ดีมาก/ดี/พอใช้/

ปรับปรุง) 
ค่าเฉล่ีย 4.4 ดี 

6. การพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ 
6.1 สามารถปฏิบัติงานด้านชีวเวชศาสตร์ โดยทําการประเมิน วิเคราะห ์

ตรวจสอบ และให้คําแนะนําแก่สถานประกอบการได้ 4.35 
 
ดี 

6.2 สามารถใหข้้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานแก่สถานประกอบการได้ 4.45 

 
ดี 

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพ
แก่ผูป้ฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 4.35 

 
ดี 

6.4 สามารถนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้เพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนางานชีวเวช
ศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 4.5 

 
ดีมาก 

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.75 ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.48 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 ดี 
 
  
ตารางที่ 4.2.2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา/บัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรชีวเวช
ศาสตร์และอ่ืนๆ  

หัวข้อ ความคิดเห็น 
ความคิดเห็นต่อหลักสูตร 1) เป็นหลักสูตรท่ีประกอบด้วยศาสตร์และมีอาจารย์ผู้ ชํานาญการ

เฉพาะงาน ทําให้นศ.ได้เรียนรู้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรงและ นศ. สามารถ
นําความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยของตนเองได้ 
2) ควรมีหอพักในมหาวิทยาลัยให้กับบัณฑิต 
3) ควรมีกิจกรรม สังสรรค์ระหว่างอาจารย์/ลูกศิษย์ เทอมละ 1 ครั้ง 
4) อยากให้มีวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิม 
5) อยากให้หลักสตูรติดต่อเรื่องหอพักกับมหาวิทยาลัย 
6) ควรลดความซ้าํซ้อนของการเรียนแลบบางตัวท่ีมีแลบแบบเดียวกัน 
7) ความซับซ้อนของหัวข้อในรายวิชาที่ศึกษา 
8) เนื่องจากสายงานที่ปฏิบัติมีความเก่ียวข้องกับหลักสูตร แต่อย่างไรก็
ตามในทางปฏิบัติยังคงนํามาใช้ได้น้อย เนื่องจากสถานที่ทํางานยังขาด
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แคลนอุปกรณ์ขั้นสูง 
9) สาขาชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาที่มีความพร้อมในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ 
ต่างๆท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา นศ. ให้เกิดความรู้และเกิดทักษะในด้านต่างๆ
เพ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
10) ห้องสมุดมีหนังสือท่ีเกี่ยวข้องน้อย ห้องเรียน สื่อโสต เอกสาร
ประกอบการสอน ตําราเรียน ควรมีการปรับปรุง 
11) คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในหอพักยงัไม่ดีพอ  
12) อยากให้เพ่ิมการไปศึกษาดูงาน เย่ียมชม หรือการไปนําเสนองาน
ต่างประเทศ 
13) อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ควรเปรียบเทียบนักศึกษาคนหนึ่งกับ น.ศ. อีกคน
หน่ึงหรือเปรียบเทียบ น.ศ.กับอาจารย์ เพราะแต่ละคนจะมีพ้ืนฐานและ
ลักษณะการทํางานท่ีแตกต่างกัน ควรจะดูผลของงานที่เกิดขึ้น 
14) อยากให้เพ่ิมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ห้อข้อหรือประเด็นเด่นท่ี
หลักสูตรฯควรเพ่ิมเติมในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา 

1) จัดห้องพักบัณฑิตศึกษาที่สะอาด มีโต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีพร้อมใช้งานและเป็น
สมบัติของห้องบัณฑิตศึกษา 
2) การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3) เนื่องจากบัณฑิตมีจํานวนมากขึ้น จัดให้มีเก้าอ้ี/ห้องพักกว้างเพียงพอ 
เหมาะสม 

คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต 1) มีความขยัน ต้ังใจทํางาน 
2) ขยัน ซ่ือสัตย์ มีจริยธรรม คุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4) ขยัน อดทน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
5) อดทน ค้นคว้าหาเอกสารด้วยตนเอง 
6) อดทน ใส่ใจ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
7) อดทน 
8) สามารถทํางานวิจัยใหม่ๆท่ีมีประโยชน์และประสิทธิภาพ 
9) อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆได้ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 
10) อดทน 
11) ขยนั อดทน 
12) อดทน ทํางานท่ีได้รับมอบหมายลุล่วง กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ท่ีเหมาะสม 
13) มีทักษะในการนําเสนองานท่ีดี มีทักษะในกระบวนการทํางาน การ
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วิจัยทางวิทยาศาสตร์จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งกระบวนการ 
คุณลักษณะด้อยของบัณฑิต 1) ขาดการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2) พ้ืนฐานทางวิชาการน้อย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) ขาดความกระตือรือร้น 
5) ขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง 
6) ภาษาในการสื่อสาร 
7) การใช้ภาษาอังกฤษ 
8) ไม่ค่อยตอบสนองต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
9) ภาษาอังกฤษ 
10) ในบางครั้ง ก็ขาดการพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างละเอียด รอบคอบ ทํา
ให้แก้ปัญหาได้ไม่ค่อยดีนัก เช่น ปัญหาจากโจทย์วิจัย 

 ข้อสนอแนะอ่ืนๆ 1) น่าจะมีค่าเทอมให้ นศ. ด้วย จะช่วยลดภาระของผู้ปกครอง 
2) น่าจะมี meeting นศ. และอาจารย์ ให้หลักสูตร เทอมละ 1 ครั้ง 
3) น่าจะมีทุนค่าเทอมให้แก่ นศ. 
4) อยากให้มีหอพัก นศ. ในมหาวิทยาลัย 
5) อยากให้มีห้องพักสําหรับบัณฑิตและหอพัก 
6) หอพักใน สําหรับบัณฑิตศึกษา 

 
4.3 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

4.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวช

ศาสตร์ เป็นเพศชายร้อยละ 30.5 และเพศหญิงร้อยละ 69.5  จากจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งสิ้น 
23 คนพบว่ามีอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามและให้ความเห็นจํานวนทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.3 อาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 38.00±6.4 ปี  มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 มี
ตําแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 66.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 17.3 
และรองศาสตราจารย์ร้อยละ 8.6 โดยมีการสรุปแบบการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 4.3   
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ตารางที ่4.3 ข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ผู้สอน  
ประเดน็ หัวขอ้การประเมิน  จํานวน  ร้อยละ 

1.   เพศ                                                               
- ชาย (คน)                                                                     
- หญิง (คน)                                                                       

                 รวม (คน)                                                                       

 
7 
16 
23 

 
30.5 
69.5 
100.0 

2. อายุ             
- เฉลี่ย (ปี)                                                                      
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                    
Total                                                                                 

 
38.0 
6.4 
2 
23 

3. ตําแหน่งทางวิชาการ                                                                
- อาจารย์ (คน)                                                                   
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน)                                                      
- รองศาสตราจารย์ (คน)                                                        
- ศาสตราจารย์                                                                   
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                    
Total  (คน)                                                                          

 
16 
4 
2 
0 
1 
23 

 
69.5 
17.3 
8.6 
0 
- 

100.0 
4. คุณวุฒิสูงสุด                                                                               

- ป.โท (คน)                                                                       
- ป.เอก (คน)                                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                    
Total (คน)                                                                           

 
- 

22 
1 
23 

 
- 

100.0 
- 

100.0 
5. ฐานะท่ีตอบแบบสอบถาม 

- อาจารย์ผู้สอน 
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ไม่ให้ข้อมูล (คน)                                                                     
Total (คน)          

 
23 
5 
- 

23 

 
100 
21.7 

- 
23 
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6. ทําหน้าที 
- สอนในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ (ปี) 
- คณะกรรมการในระดับหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวช
ศาสตร์ (ปี)                   
- ไม่ให้ข้อมลู                                             

 
3.5 

 
5.7 
- 

ประเดน็ หัวขอ้การประเมิน  จํานวน  ร้อยละ 

7. จํานวนคร้ังที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อในระดับขั้นสูง 
- ไม่เคย (คน)                                                      
- เคย (คน) 
- เฉลี่ย (ครั้ง) 
Total (คน)                                                                          

 
14 
9 
4 
23 

 
60.5 
39.1 

- 
100.0 

8. สอนหรือร่วมสอน ในแต่ละปีการศึกษา (รวมท้ัง ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา)  
- เฉลี่ย (X) (วิชา)                                                                 
- ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)   
ไม่ให้ข้อมลู (คน)                             
- หน่วยวิชา (หน่วยวิชา)   
- ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)   
ไม่ให้ข้อมลู (คน)                             
รวม (คน)                                                                             

 
10.8 
4.5 
1 

10.1 
7.2 
5 
23 

9. สอนหรือร่วมสอน แต่ละปีการศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ชีวเวชศาสตร์ 

- เฉลี่ย (X) (วิชา)                                                                 
- ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)   
ไม่ให้ข้อมลู (คน)                             
- หน่วยวิชา (หน่วยวิชา)   
- ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)   
ไม่ให้ข้อมลู (คน)                             

รวม (คน)                                                                              

 
 

2.6 
2.0 
1 

2.6 
4.5 
6 
23 
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10. รายวิชาที่สอนหรือร่วมสอนในข้อที่ 9 ควรปรับปรุง 
- ไม่มี (คน) 
- มี (คน) ได้แก่ 

- ควรพิจารณาหัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติไม่ซ้ํากันให้มีอยู่ในวิชา
เดียวกัน 

- บางรายวิชามีความซํ้าซ้อนของเน้ือหา เช่น BMS-675, BMS-696, 
BMS-674 ควรตัดเน้ือหาที่ซํ้าซ้อนออก 

- รายวิชา BMS-687 ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาโดยเปล่ียนช่ือ
รายวิชาให้เป็น Immunology for BMS ไม่ควรเป็น Advanced 
Immunology แต่หากต้องการคงวิชา  Advanced Immunology ไว้ ต้องมี
รายวิชา Immunology อ่ืนๆท่ีมีความเข้มข้นของเน้ือหาลดลงอีกระดับหน่ึง 

 
19 
3 

 
82.6 
17.4 

 
4.3.2 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร 
  การประเมินฯ จะแบ่งหัวข้อออกเป็น 1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. ด้านโครงสร้าง

หลักสูตร 3. ด้านเน้ือหาและแผนการศึกษาของหลักสูตร 4. ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 5. ด้าน
อาจารย์ผู้สอน (ฐานะอาจารย์ผู้สอนและ ฐานะคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 6. ด้านปัจจัย/
ทรัพยากรเกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพการสอน ดังแสดงในรายละเอียดตามตารางที่ 4.4-4.9 

 
ตาราง 4.4 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร ด้านวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน 4.6 ดีมาก 
2. วัตถุประสงค์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 4.1 ดี 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกสาธารณะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อ
ตนเองและเพื่อร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม” 

4.4 ดี 
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฏีและหลักการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในสาขาชีวเวช
ศาสตร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้” 

4.4 ดี 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีทักษะทางปัญญาใน
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิม
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” 

4.6 ดีมาก 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีความสามารถศึกษา
ค้นคว้า วิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ให้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

4.7 
ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1 
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีทักษะความสามารถ

ด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน” 

4.7 ดีมาก 

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เก่ียวกับ “มีทักษะการ
ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องในสาขาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

4.4 ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1  
เฉล่ีย 4.5 ดีมาก 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- แบบประเมินข้อที่ 3 ไม่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้ 
-  ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อ้างอิงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้) ให้เหมาะสมกับระดับมหาบัณฑิต เช่น 
ด้านความรู้ ต้องมีความรู้ลึกซึ้งในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะเร่ือง
ท่ีตัวเองสนใจ ด้านปัญญา ควรมีความสามารถในการคิด เช่น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
- เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ท่ีสร้างความโดนเด่นให้บัณฑิตศึกษา 
สาขาชีวเวชศาสตร์ 
- นศ.ท่ีจบชีวเวชศาสตร์ เมื่ออ่านจุดประสงค์ แล้ว นศ.

 
3 
14 
3 

 
13.0 
73.0 
13.0 
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ส่วนมากไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ตาราง 4.5 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร ด้านโครงสร้างของ

หลักสูตร 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. จํานวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตร 4.8 

ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1 

2. จํานวนหน่วยวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.6 
ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 9 
3. จํานวนหน่วยวิชาหมวดวิชาเฉพาะ—กลุ่มวิชาแกน 4.4 

ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 7 

4. จํานวนหน่วยวิชาหมวดวิชาเฉพาะ—กลุ่มวิชาเอกบังคับ 4.7 
ดีมาก 

 ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
5. จํานวนหน่วยวิชาหมวดวิชาเฉพาะ—กลุ่มวิชาเอกเลือก 4.6 

ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 

6. จํานวนหน่วยวิชาเลือกเสรี 4.4 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 7 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 4.6 

ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 13 

8. การปฏิบัติงานภาคสนามนอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน (ถ้า
มี) 4.6 ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 13 
เฉลี่ย 4.6 ดีมาก 
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ความคิดเห็นโดยรวมด้านโครงสร้างหลักสตูร 
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- ปรับลดจํานวนหน่วยวิชาเลือกเสรี 
- อาจปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาลดลง เปิดเป็น

รายวิชาที่มีความพร้อมด้านบุคลากรจริงๆ 
- เนื่องจากสาขาในชีวเวชศาสตร์มีความหลากหลายของ

สาขาย่อย เห็นว่า หมวดวิชาเลือกควรเพ่ิมขึน้ และลดวิชา
บังคับลงให้เป็น 4 และ 4 อย่างละเท่ากัน 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกให้ได้เลือกมากข้ึน มีความหลากหลาย
มากขึ้นและลดจํานวนหน่วยวิชาในหมวดวิชาบังคับลงและ
เพ่ิมหน่วยวิชาในหมวดวิทยานิพนธ์ 

 
4 
15 
4 

 
17.4 
65.2 
17.4 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1 - 
 
ตาราง 4.6 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร ด้านเน้ือหาและแผนการ

ศึกษาของหลักสูตร  

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมปรัชญาของหลักสตูรในการผลิต

บัณฑิตที่เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง มีความเป็นนักวิชาการและ

วิชาชีพขั้นสูงท่ีมีความรู้  ความสามารถและทักษะในสาขาท่ี

ศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพ่ือนําไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
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2. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมส่งเสริมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน

การผลิตบัณฑติให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลัก

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในสาขาชีวเวชศาสตร์และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.5 
ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
3. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 4.0 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
4. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมเป็นความรู้ท่ีทันสมัยและทัน

เทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องกับวิชาชีพในปัจจุบัน 4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
5. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
6. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทาง

ปัญญาและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
7. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.0 

ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 

8. เน้ือหาหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน

ก่อนทํางานจริง 3.8 
พอใช้ 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
9. องค์ความรู้และจํานวนรายวิชาที่ศึกษาเหมาะสมและ

ครอบคลุมเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต 4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
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10. จํานวนหน่วยวิชาและจํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามี

ความเหมาะสม 4.4 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
11. แผนการศึกษาของหลักสูตรมคีวามชัดเจน สามารถปฏิบัติให้

เกิดประสิทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
12. แผนการศึกษาของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมตามลําดับ

ความยากง่ายและความซับซ้อนของความรู้ 4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
13. แผนการศึกษาของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมตามลําดับและ

การจัดกลุ่มรายวิชาในแต่ละช้ันปีท่ีมีความต่อเนื่อง เช่ือมโยง 

บูรณาการความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของรายวิชาเข้า

ด้วยกัน 

4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
เฉลี่ย 4.2 ดี 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านเน้ือหา 
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- เพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติการในบางรายวิชาเพื่อให้เกิดการบูรณา
การงานวิจัย/บริการวิชาการ 
- ข้อที่ 3 ควรพิจารณาความสอดคล้องกับริบทของท้องถิ่นว่า
จําเป็นมากแค่ไหน ถ้าไม่จําเป็นควรนําออก 
- ให้สอดคล้องกบัคําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ของแต่
ละรายวิชา 
- เน้ือหาบางรายวิชาซํ้าซ้อนกัน 
- บางรายวิชาไม่ตรงกับพ้ืนฐานความรู้เดิมของ นศ. ควรปรับ
ระดับความยากง่าย 

 
3 
15 
5 

 
13.0 
65.3 
21.7 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านเน้ือหาแผนการศกึษาของหลักสตูร   
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1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- แผนการศึกษาที่จัดไว้เหมาะสําหรับ นศ. ที่เข้าเรียนต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 หากเข้าเรียนในภาคการศึกษาอ่ืนๆอาจ
ส่งผลต่อลําดับการเรียนที่ไม่เหมาะสม เช่น ระเบียบวิธีวิจัย โดย
ไม่ได้เรียนชีวสถิติมาก่อน 
- ควรปรับปรุงในประเด็นการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งควร
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทุกรายวิชา ไม่เน้น
การเรียนแบบ lecture-based 

3 
17 
3 

13.0 
74.0 
13.0 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2  
  
 
ตาราง 4.7 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 
1. ไม่มีความเห็น  
2. เหมาะสมแล้ว  
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี  
- ควรเพ่ิมเกณฑ์ข้อ 2, 3 ควรจะปรับให้เกณฑ์สูงขึ้น 

 
2 
20 
1 

 
8.7 
69.0 
4.3 

 
ตาราง 4.8 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมนิ
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. จํานวนอาจารย์ในหลักสูตร 3.8 

พอใช้ 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
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2. จํานวนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
3. ได้รับการมอบหมายให้สอนรายวิชาที่ตรงกับความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ 
4.7 

ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 

4. มีความรู้ท่ีทันสมัยและทันเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพใน
ปัจจุบัน 

4.4 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.4 

ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 

6. มีความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
7. มีความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะทางปัญญาใน

การคิด การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงความ
คิดเห็น 

4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
8. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แกผู่้เรียน 

เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
4.3 

ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 

9. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 4.7 
ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
เฉล่ีย 4.3 ด ี

ความคิดเห็นโดยรวมด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- ข้อที่ 6 ไม่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้ ควรนําออก 
- ข้อที่ 9 ไม่สามารถกระตุ้นให้ นศ. มีส่วนร่วมได้มากเพียงพอ 
- ควรเพ่ิมอาจารย์ในหลักสูตร 
- ควรมีอาจารย์ของหลักสูตรโดยตรงแยกจากหลักสูตร ป.ตรี 
- จํานวนอาจารย์ในหลักสูตรไม่เพียงพอและใช้ร่วมกับของ

 
6 
13 
3 

 
27.3 
59.1 
13.6 
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หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1 
 
ในฐานะคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. จํานวนอาจารย์ในหลักสูตร 3.2 พอใช้ 
2. จํานวนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนรายวิชา

ปฏิบัติการ 4.0 
ดี 

3. ได้รับการมอบหมายให้สอนรายวิชาที่ตรงกับความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ 4.4 

ดี 

4. มีความรู้ท่ีทันสมัยและทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพใน
ปัจจุบัน 4.2 

ดี 

5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.6 ดีมาก 
6. มีความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.4 
ดี 

7. มีความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา
ในการคิด การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงความ
คิดเห็น 4.6 

ดีมาก 

8. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แกผู่้เรียน 
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4 

ดี 

9. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 4.6 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.2 ดี 
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ความคิดเห็นโดยรวมด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- มีอาจารย์ของหลักสูตรโดยตรงแยกจาก ป.ตรี เพราะการ
บริหารและกําเนินการแตกต่างกัน ดังนั้นชีวเวชศาสตร์ ควรเป็น 
1 สาขาวิชา 
- อาจารย์ในหลักสูตร มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอและทําให้ต้อง
จัดการเรียนการสอนให้กับ ป.ตรี ก่อน ทําให้ต้องเลื่อน ป.โท 
และต้องสอนชดชเชยในวันหยุด 
- เคลียร์ภาระงานสอนของอาจารย์ ท่ีมีท้ัง ป.ตรีและ
บัณฑิตศึกษาให้มีความยุติธรรม 

 
2 
2 
1 

 
40.0 
40.0 
20.0 

 
ตาราง 4.9 การประเมินความเหมาะสมในโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร ด้านปัจจัย/

ทรัพยากรเกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพการสอน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมนิ
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน ได้แก่ โสตทัศนอุปกรณ์, 

คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ท (สารสนเทศน์ออนไลน์) 
4.1 ดี 

2. เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาและ
ทันสมัย 

4.6 ดีมาก 

3. ตําราและวารสารในศูนย์บรรณสารมีจํานวนเพียงพอและ
ทันสมัย 

4.3 ดี 

4. การเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้
สาย 

4.1 ดี 

5. อุปกรณ์และขนาดห้องเรียนปฏิบัติการสอดคล้องกับจํานวน
ผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.2 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 1 
6. สภาพครุภัณฑ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการ 4.0 ดี 
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7. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมของห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการต่อการเรียนรู้ 

3.8 พอใช้ 

8. การดูแล การอํานวยความสะดวก และการให้บริการของ
ศูนย์เครื่องมือในการเรียนปฏิบัติการ 

4.3 ดี 

เฉลี่ย 4.2 ดี 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านปัจจัย/ทรัพยากรเกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพ
การสอน 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- ควรจัดให้มีการโหลด paper มากขึ้น 
- การเข้าถึงข้อมูลหรือสื่อความรู้ออนไลน์จําเป็นต้องใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ wifi ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในมหาวทิยาลัย  
- ห้องปฏิบัติการของบัณฑิตศึกษาควรเป็นห้องขนาดเล็ก และ
แยกจากระดับ ป.ตรี 
- ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็น
ระเบียบ รวมท้ังดําเนินการจัดสรรพ้ืนท่ีการใช้งานได้ร่วมกัน 
- ควรมีห้องเครื่องมือที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน มีห้อง 
study และสืบค้นข้อมูลที่เป็นสัดส่วนและเป็นส่วนตัวของ นศ. 
และควรมีห้องพักสําหรับ นศ. 
- ควรมีห้องพักบัณฑิตศึกษาที่มอุีปกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอน 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะของบัณฑิตศึกษาไม่ใช่
อุปกรณ์ร่วมกับ ป.ตรี จัดการวัสดุ อุปกรณ์เฉพาะของ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรมีห้องเรียนของบัณฑิตศึกษาที่ไม่ใช้ร่วมกับส่วนกลาง
เป็นห้องที่มีโสตทัศนอุปกรณ์ครบถว้น 
- ควรมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีกว่าน้ี 
- ควรมีห้องพักผ่อนของบัณฑิตศึกษาหรือห้องประชุมย่อย
เพ่ือปรึกษางานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
2 
15 
6 

 
8.7 
65.3 
26.0 
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4.3.3 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร 
  การประเมินฯ จะแบ่งหัวข้อออกเป็น 1. ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา

ของหลักสูตร 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  3. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4. ด้านอาจารย์
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ (ฐานะอาจารย์ผู้สอนและ ฐานะคณะกรรมการประจําหลักสูตร) 5. ด้านการ
บริหารหลักสูตร 6. ด้านการวัดและประเมินผล (ฐานะอาจารย์ผู้สอนและ ฐานะคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯ) ดังแสดงในรายละเอียดตามตารางที่ 4.10-4.15 

 
ตาราง 4.10 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มี

ความต่อเน่ือง และมีผลต่อการพิจารณาสมัครเข้าศึกษา 4.0 ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 

2. วิธีการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มีความ
เหมาะสมและมีผลต่อการพิจารณาสมัครเขา้ศึกษา 4.0 ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 
3. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม และมีผลต่อ

การพิจารณาสมัครเข้าศึกษา 3.7 พอใช้ 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 

4. ข้อมูลของหลักสูตร ท่ีเผยแพร่มีความชัดเจนและครบถ้วน
เพียงพอต่อการพิจารณาเข้าศึกษา 3.9 พอใช้ 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 
5. เกณฑ์การรับและการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจนและ

เที่ยงตรง 4.4 ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 

6. คุณภาพของหลักสูตรมีผลต่อการสมัครเข้าศกึษา 4.3 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 
7. การกําหนดคุณสมบัติของผูส้มัครมคีวามชัดเจนและ 4.4 ดี 
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เหมาะสม 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 

8. แผนการรับนักศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากร
ของหลักสูตร 4.3 ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 
เฉลี่ย 4.1 ดี 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านปด้ัานการประชาสัมพันธ์และการรับ
นักศึกษาของหลักสูตร 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
- มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย ทั้งภายนอกหลักสูตร, นอกสํานักวิชา, นอก
มหาวิทยาลัย โดยอาจจัดกจิกรรมลักษณะ Road show 
นําเสนอผลงานของ นศ. และคณาจารย์ 
- สื่อประชาสัมพันธ์ ยังคงต้องปรับปรุงให้มีเน้ือหาที่ครบถ้วน
ละเอียดเพ่ิมขึ้น และควรจัดทําให้เป็นระบบ 2 ภาษา เพ่ือให้ 
นศ. ต่างชาติเข้าถึงได้ง่าย 
- ควรปรับประชาสัมพันธ์ให้ดูน่าสนใจและเป็นแบบเชิงรุกมา
ขึ้น 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและเน้นเชิงรุก 
- ขาดงบประมาณในการดําเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
- ขาดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางท่ีจะมาช่วยจัดทําเอกสารของ
หลักสูตรสําหรบัการประชาสัมพันธ์ 
- ขาดนโยบายจากผู้บริหารในการควบคุมดูแลทรัพยากรให้
เพียงพอและเหมาะสมกับหลักสูตรบัณฑืตศึกษา 
- ขาดนโยบายท่ีชัดเจนจากทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บริหารจีดการของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
6 
6 
7 

 
31.6 
31.6 
36.8 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 4 
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ตาราง 4.11 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสตูร 

ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง มีความเป็น
นักวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในสาขาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 ดี 

2. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในสาขาชีวเวชศาสตร์และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.3 ดี 

3. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อตนเองและเพ่ือรวมงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4.1 ดี 

4. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในทฤษฏีและหลักการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในสาขาชีวเวช
ศาสตร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.3 ดี 

5. กระบวนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะทางปัญญาในการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

4.2 ดี 

6. กระบวนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ทํางานร่วมกัน มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.3 ดี 

7. กระบวนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 ดี 

8. กระบวนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพในสาขาที่ศึกษา 

4.3 ดี 
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9. กระบวนการสอนส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

4.3 ดี 

10. กระบวนการสอนส่งเสริมการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฏีสู่
การปฏิบัติ 

4.3 ดี 

11. กระบวนการสอนส่งเสริมการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนทํางานจริง 

4.1 ดี 

12. ผู้สอนสามารถสอนเน้ือหาต่างๆ ได้ครอบคลุมที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร 

4.4 ดี 

13. ผู้สอนได้สอนเนื้อหาความรู้ท่ีทันสมัยและทันเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในปัจจุบัน 

4.3 ดี 

14. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมความรู้
และทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพนอกช้ันเรียน 

4.2 ดี 

เฉลี่ย 4.3 ดี 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- ข้อที่ 3 ไม่สามารถประเมินได้ ควรนําออก 
- ควรมีกิจกรรมหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้เรียน เช่น การใช้
ภาษาอังกฤษ การเขียนงานตีพิมพ์ เป็นต้น 
- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยังไม่ชัดเจน 
- การสอนแบบให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ยังไม่ชัดเจน 
- ควรเพ่ิมการส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและ
จิตสํานึกสาธารณะและการมจีรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีดี 
- ควรมีการอบรมนักศึกษาเรื่องคุณธรรมของนักวิจัย 
- ควรเพ่ิมทักษะการสอนภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการ
นําเสนอให้กับ นศ. 

 
7 
13 
3 

 
30.4 
56.6 
13.0 

 
ตาราง 4.12 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ สรุป 
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ประเมิน
เฉล่ีย 

(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสมกับหลักสตูรดี

อยู่แล้ว 4.0 ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 

2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเพียงพอแล้ว 3.8 
พอใช้ 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการ

พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 4.0 ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 3 

เฉลี่ย 3.9 พอใช ้
ความคิดเห็นโดยรวมด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- ควรเ พ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
- ควรเพ่ิมงบประมาณ 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสตูรและพัฒนาศักยภาพ นศ. 

 
5 
9 
6 

 
23.8 
42.9 
28.3 

 
ตาราง 4.13 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา

ทางวิชาการ 
 
ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถให้ความช่วยเหลือ

เป็นอย่างดีเม่ือมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 4.6 
ดีมาก 
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ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถติดตามและเอาใจใส่

ต่อนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและสมํ่าเสมอ 4.6 ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถให้คาํแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.7 ดีมาก 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 
4. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการมีเวลาให้นักศึกษาอย่างเต็มท่ี 4.5 

ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 

เฉลี่ย 4.6 ดีมาก 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาให้กับ นศ. เพราะต้องมีภาระในการ

สอน นศ. ป.ตรีด้วย และงานอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนค่อนข้างมาก 

 
5 
13 
0 

 
27.7 
72.3 
0.0 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 5 
 
ในฐานะคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถให้ความช่วยเหลือ

เป็นอย่างดีเม่ือมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
4.6 ดีมาก 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถติดตามและเอาใจใส่
ต่อนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและสมํ่าเสมอ 

4.2 ดี 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สามารถให้คาํแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

4.6 ดีมาก 

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการมีเวลาให้นักศึกษาอย่างเต็มท่ี 4.2 ดี 
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เฉลี่ย 4.4 ดี 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- อาจารย์แต่ละท่านมีวิธีการสอนและให้คําปรึกษาแก่

นักศึกษาได้แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการ
ทํางานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละบุคคล 

 
2 
3 

 
40.0 
60.0 

 
ตาราง 4.14 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านการบริหาร

หลักสูตร 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. แผนการศึกษาของหลักสูตรสามารถปฏิบัติและเกิด

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.5 ดีมาก 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 

2. การจัดตารางการเรียนการสอน 4.0 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
3. การจัดผู้สอนกบัรายวิชาสอน 4.1 

ดี 
ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 4.1 
ดี 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
เฉลี่ย 4.2 ดี 
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ความคิดเห็นโดยรวมด้านบริหารหลักสูตร 
1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- การจัดตารางการเรียนการสอนควรเป็นไปตามลําดับที่

กําหนดใน มคอ. 3 เพ่ือให้ นศ. ได้เกิดการเรียนรู้จากง่าย
ไปยากและการจัดการเรียนการสอนควรดําเนินให้แล้วเสรจ็
ภายในภาคการศึกษาน้ันๆ 

- การจัดตารางการเรียนการสอนควรพิจารณาร่วมกับ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพราะคณาจารย์ผู้สอนส่วน
ใหญม่าจากหลกัสูตรเทคนิคการแพทย ์รวมถึงการเพ่ิม
จํานวนอาจารย์ผู้สอนด้วย 

- ควรบริหารจัดการระยะเวลาการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาให้อยู่ในช่วงท่ีกําหนดและเพ่ิมเติมอาจารย์ท่ี
เช่ียวชาญในการสอนแต่ละรายวิชา 

- การจัดตารางการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากคณาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอน
ปริญญาตรีเป็นหลัก ควรมีคณาจารย์ประจําหลักสูตรที่เปน็
หลักของบัณฑิต 

- นศ. ทํางานวิจัยไม่ได้ตามแผน ส่วนหนึ่งมาจากตัว นศ. เอง 
และเวลาที่ให้คําแนะนําแกนั่กศึกษาหาก อาจารย์ท่ีปรึกษา
มีภาระมากเกินไปก็ไม่มีเวลาติดตามและให้คําแนะนําแก่ 
นศ.ได้ 

- การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถกําหนดตารางท่ี
แน่นอนได้ เพราะอาจารย์ต้องสอนเป็นหลักให้แก่ นศ. ป.
ตรีเน่ืองจากการใช้อาจารย์ร่วมกันกับหลักสตูรอ่ืน 

 
5 
11 
5 

 
23.8 
52.4 
23.8 

ไม่ให้ข้อมูล (คน) 2 
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ตาราง 4.15 การประเมินความเหมาะสมในกระบวนการของหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. ให้การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 4.7 
ดีมาก 

2. ให้การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.7 ดีมาก 
3. ให้ผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน 4.7 ดีมาก 
4. ให้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนภาคทฤษฏีเน้นองค์

ความรู้และทักษะทางปัญญา 4.4 
ดี 

5. ให้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติเน้นสร้าง
ทักษะการทํางานในวิชาชีพ 4.1 

ดี 

6. ให้แจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 4.3 ดี 

เฉลี่ย 4.5 ดีมาก 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านการวัดและการประเมินผล 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 
- เพ่ือคุณภาพ/ประเมินผล ถ้าสอบไม่ผ่านต้องมีการปรับปรุง 

ประเมินตามความเป็นจริง 

 
5 
17 
1 

 
21.7 
74.0 
4.3 
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ในฐานะคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ข้อท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉล่ีย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. ให้การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 
4.6 ดีมาก 

2. ให้การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.6 ดีมาก 
3. ให้ผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน 4.4 ดี 
4. ให้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนภาคทฤษฏีเน้นองค์

ความรู้และทักษะทางปัญญา 
4.2 ดี 

5. ให้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติเน้นสร้าง
ทักษะการทํางานในวิชาชีพ 

4 ดี 

6. ให้แจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 3.8 พอใช้ 

เฉลี่ย 4.3 ดี 
ความคิดเห็นโดยรวมด้านการวัดและการประเมินผล 

1. ไม่มีความเห็น (คน, ร้อยละ) 
2. เหมาะสมแล้ว (คน, ร้อยละ) 
3. ควรปรับปรุง ดังน้ี (คน, ร้อยละ) 

 
1 
4 
0 

 
20.0 
80.0 
0.0 

 
4.4  การประเมินผลผลิตของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 4.4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต  
  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มีจํานวน 
2 คน ผลการส่งแบบสอบถามในเดือนมิถุนายน 2559 พบว่ามีงานทําจํานวน 1 คน ในมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐบาล และศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ จํานวน 1 คน 
บัณฑิตทํางาน และได้รับแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต คืนจํานวน 2 ท่าน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 50 เพศหญิง ร้อยละ 50  อายุเฉลี่ย 414 ปี ทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
100 คุณวุฒิทางการศึกษาเป็นระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 สําหรับการประเมินบัณฑิตเป็น ดัง
แสดงในตาราง 
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ประเดน็ หัวขอ้การประเมิน  จํานวน  ร้อยละ 
 1. เพศ                                                               

- ชาย (คน)                                                                     
- หญิง (คน)                                                                       

                 รวม (คน)                                                                       

 
1 
1 
2 

 
50.0 
50.0 
100.0 

2. อายุ             
- เฉลี่ย (ปี)                                                                      
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                    
Total                                                                                 

 
41.0 
4.0 
0 
2 

3. อาชีพ 
- ข้าราชการ (คน), พนักงานองค์การของรัฐ                                  
- ข้าราชการบํานาญ (คน)                                                       
- พนักงานองค์กรภาคเอกชน (คน)          
- อ่ืนๆ                                                     

            ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                   
Total  (คน)                                                                          

 
2 
- 
- 
- 
2 
2 

 
100.0 

- 
- 
0 
- 

100.0 
4. คุณวุฒิสูงสุด                                                                               

- ป.โท (คน)                                                                       
- ป.เอก (คน)                                                                      
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                                    
Total (คน)                                                                           

 
- 
2 
- 
2 

 
0 

100.0 
- 

100.0 
5. ฐานะท่ีตอบแบบสอบถาม 

- อาจารย์ผู้สอน 
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ไม่ให้ข้อมูล (คน)                                                                     
Total (คน)          

 
2 
2 
- 
2 

 
100.0 
100.0 

- 
- 
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6. ตําแหน่ง 
- รองคณบดี                                         
- ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์, อาจารย์ 
- รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ให้ข้อมูล  (คน)                                                        
Total (คน)                      

 
- 
2 
 
- 
2 

 
0 

100.0 
 
- 
- 

 

4.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิต 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีคณุธรรมและความกล้าหาญทาง

จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักคณุธรรม จริยธรรม 
5.0 ดีมาก 

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบังคับ และวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 

5.0 ดีมาก 

3. มีนํ้าใจ เสียสละ รับผิดชอบ บําเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ 5.0 ดีมาก 
4. มีจิตสํานึกและประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 5.0 ดีมาก 
5. มีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 
5.0 ดีมาก 

เฉล่ีย 5.0 ดีมาก 

 
2. ด้านความรู ้

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
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1. มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฏี และทักษะในการปฏิบัติงานทาง
ชีวเวชศาสตร์หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

4.5 ดีมาก 

2. มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทของชีวเวชศาสตร์ที่มีต่อ
ระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

4.0 ดี 

3. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ และ
จัดการความรู้ 

4.0 ดี 

4. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 4.0 ดี 
5. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการบริหาร การจัดการ

องค์กร และการประกันคุณภาพ 
4.0 ดี 

6. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์หรือ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.16 ดี 
 

3. ด้านทักษะดา้นปัญญา 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ 
4.5 ดีมาก 

2. มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทาง
วิชาการในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.0 ดี 

3. มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย
หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

4.5 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.33 ดี 
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4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาการและมีปฏิสัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
4.5 ดีมาก 

2. มีความสามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ําและสมาชิกทีม 
ในทีมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่าง 

4.0 ดี 

3. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีในองค์กร ในสถานการณ์ทีห่ลากหลายและ
สถานการณ์เฉพาะหน้า 

4.0 ดี 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาองค์กร และสังคมอย่างต่อเน่ือง 

4.5 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.25 ดี 
 

5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติพ้ืนฐาน 

สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ วิจัยหรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
4.5 ดีมาก 

2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ การ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยคนเอง การจัดเก็บ 
ประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

4.0 ดี 

3.  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 4.0 ดี 
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การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 
4. สามารถอ่านเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับนํ้ายา เครื่องมือ เทคนิค

การตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการอ่านวารสารและตํารา
ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

4.0 ดี 

เฉล่ีย 4.12 ดี 
 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ระดับการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

สรุป 
(ดีมาก/ดี/
พอใช้/

ปรับปรุง) 
1. สามารถปฏิบัติงานด้านชีวเวชศาสตร์หรือท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง

มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
4.0 ดี 

2. สามารถปฏิบัติงานในการสร้าเสริมงสุขภาพในชุมชน หรือ
สถานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.0 ดี 

3. สามารถแสดงภาวะผู้นําในการบริหาร การปฏิบัติงาน และ
การทํางานในชุมชน 

4.0 ดี 

4. สามารถรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลงาน และนําเสนอ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานให้กับ
ชุมชน หรือสถานที่เกี่ยวข้อง 

4.0 ดี 

เฉล่ีย 4.0 ดี 

 
4.4.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

  1) ข้อเด่นของคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียงลําดับ 3 ข้อ 

ท่านท่ี 1 
-  มีทักษะในการวิจัย 
-  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง 
-  มีความรับผิดชอบดี 
-  มีคุณธรรม จรยิธรรม อันดีงาม มีจิตสาธารณะ 
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-  มีความอดทน 
ท่านท่ี 2 
- มีศักยภาพด้านการสืบค้นและสร้างผลงานวิจัย 
- มีความซื่อสัตย์ และมคีวามเป็นผู้นํา 
- มีความรู้ท่ีถูกต้องตามหลักการ 

    2) ข้อควรปรับปรุงของคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ เรียงลําดับ 3 ข้อ 

ท่านท่ี 1 
-  นักวิจัยท่ีเข้าใจปัญหาท้องถิ่น 
-  บูรณาการกับศาสตร์ด้านอ่ืน เพ่ือสร้างมูลคา่ งานวิจัย 
ท่านท่ี 2 
-  นักวิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี 
-  การค้นหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
-  การวางแผนและออกแบบการทดลองด้วยตนเอง 
-  ขาดความต่อเน่ืองในการรายงานผลงานตามท่ีได้รับมอบมาย 

   3) ความต้องการและความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตที่ท่านต้องการ เรียงลําดับ 3 ข้อ  
ท่านท่ี 1 
-  มีความเสียสละและจิตอาสา 
-  มีวามรู้ทางวิชาการและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
-  มีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ท่านท่ี 2  
- มีศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัย 
- มีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
- นักวิจัยท่ีสามารถสร้างผลงานวิจัยคุณภาพ 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ ความสามารถ (งานวิจัย)  

 4.4.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

   1)  ท่านคิดว่าสาขาชีวเวชศาสตร์ควรต้องพัฒนาหรือปรับปรุงด้านใด เพ่ือให้สาขาชีวเวช
ศาสตร์สามารถก้าวนําสู่สถาบันช้ันนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

ท่านท่ี 1 
- ควรมีอาจารย์ท่ีเพียงพอในหลักสูตรโดยไม่ต้องใช้อาจารย์ร่วมกับหลักสูตรอ่ืน 
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- ควรมีผู้บริหารท่ีมีความเสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานเป็นประธาน
หลักสูตรและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 

ท่านท่ี 2 
- ศักยภาพของ นศ. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- ผสานบูรณาการ : ความเป็นเลิศทางสากล รวมกับ ความเป็นเลิศของท้องถิ่น  

    2) ท่านคิดว่าท่านจะสามารถร่วมพัฒนาและสนับสนุน สาขาชีวเวชศาสตร์ สํานักวิชาสหเวช
ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างไรบ้าง 

-  ทําหน้าท่ีสนับสนุนในทุกด้านของหลักสูตรให้ดีท่ีสุด อย่างเต็มกําลังความสามารถ 
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บทที่ 5 
วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 

 
วิจารณ์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 การประเมินด้านบริบท (context) ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
สํานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย โครงสร้างของหลักสูตรเนื้อหาสาระของหลักสูตร ความสอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ความคาดหวังของผู้ผลิต (อาจารย์ผู้สอน) ต่อบัณฑิต  
 5.1.1 ปรัชญา  พันธกิจ วัตถุประสงค์ของสํานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสํานักวิชาฯส่วน
ใหญ่ มีความเห็นสอดคล้องปรัชญา แต่มองว่าความสําเร็จและความเป็นไปได้ของ ปณิธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจจะบรรลุผลระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนา รวมทั้งอัตรากําลังที่น้อยกว่ามาตรฐานเน่ืองจากต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ ทําให้การขับเคลื่อนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- ปรับปรุงโครงสร้างสํานักวิชาฯ เช่น มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรับผิดชอบ
พันธกิจแต่ละด้านโดยกําหนดบทบาทที่ชัดเจน 
 5.1.2 โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรฯ ยังคงมีความเหมาะสมและยังไม่
ควรปรับปรุงหลักสูตร แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดย่อยในบางรายวิชาให้มีความทันสมัยและ
สัมพันธ์กับการนําไปใช้งานกับวิทยานิพนธ์ มีบางรายวิชาท่ีควรตัดออกเน่ืองจากมีเน้ือหาซ้ําซ้อนกันอยู่ 
การจัดการเรียนภาคสนาม/ชุมชน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางยังต้องมีการปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

- ต้องมีการทบทวนประมวลรายวิชาและเนื้อหารายวิชา ท่ีมีความซ้ําซ้อน  

- วางแผนการจัดตารางสอนให้เหมือนกันทกุปี 

- การจัดการเรียนแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องมีการทบทวนและให้นักศึกษา
ได้มีการเรียนด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  

 5.1.3 ความคาดหวังของผู้ผลิตต่อบัณฑิต ผู้ผลิตคืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรชีว
เวชศาสตร์  มีความคาดหวังต่อบัณฑิต 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความสามารถเชิงคณิตศาสตรร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้และทักษะใน
วิชาการ/วิชาชีพ จรรยาบรรณ และความสามารถการอยู่ร่วมในสังคม  อาจารย์ผู้สอนต่างมีความ
คาดหวังว่าบัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติทุกด้านในระดับดี ดังนั้นจะต้องมีการวางโครงสร้างและสนับสนุน
ด้านการผลิตบัณฑิตให้ดี 
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5.2 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input) 
 5.2.1 ปัจจัยสนับสนุนการเรียน : อุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งฝึกปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีหอพัก นักศึกษา/บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรท่ีช่วยในการเรียนรู้ ความพร้อม ของห้องสมุด หนังสือมีน้อย 
คอมพิวเตอร์ท่ีหอพักและระบบอินเตอร์เนทยังไม่ดีพอ (ตารางที่ 4.2.2) ซึ่งสอดคล้องกับอาจารย์ผู้สอน 
(ตาราง 4.9)     

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  
-  จัดหาอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
-  ควรจัดผลิตตําราโดยอาจารย์ในหลักสูตรฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนแทน

การแจกเอกสารเป็นรายช่ัวโมง 
 5.2.2 นักศึกษา : หลักสูตรชีวเวชศาสตร์รับนักศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน 
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 พฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาท่ีประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าส่วน
ใหญ่เหมาะสมแล้ว แต่พบว่าควรปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเข้าเรียนสาย ขาดความ
กระตือรือร้น ไม่มีวินัย และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

- ปรับวิธีการคัดเลือกนักศึกเข้าเรียนเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีความต้องการ
เรียนในหลักสูตรฯ อย่างแท้จริง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร 

- อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและสํานักวิชาฯ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการ
ติดตามดูแลพฤติกรรมการเรียน และพฤติกรรมส่วนบุคคล ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 5.2.3 อาจารย์ : จํานวนอาจารย์หลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ท้ังสิ้นแต่มีจํานวนน้อยและต้องใช้ร่วมกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์จึงจําเป็นต้องเกลี่ยภาระงานเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทํางานที่มากเกินไปสําหรับคนใดคนหนึ่ง และควรเร่งให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

- เพ่ิมจํานวนอาจารย์ให้เหมาะสมกับนักศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร 
 

5.3 การประเมินกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้สอน เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสมแล้ว แต่การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีการพาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จึงควรมีการปรับปรุงส่วนดังกล่าวเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานจริง อาจารย์ผู้สอนส่วน
ใหญ่ไม่แสดงความเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ทั้งน้ีเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในสาขา
อ่ืนๆ ท่ีร่วมสอน ส่วนที่เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงคือการบริหารจัดการเรื่องอัตรากําลังอาจารย์และ
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ทรัพยากรให้เหมาะสมในสํานักวิชาฯ เนื้อหาหลักสูตรควรปรับเพ่ิมสาระด้านคุณภาพและเทคโนโลยีท่ี
มีความทันสมัยนําไปใช้งานได้จริง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

- เน้นการเรียนท่ีให้นักศึกษาไดมี้โอการปฏิบัติจริงมากขึ้น 

- จัดการเรียนให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริง 
 

5.4 การประเมินผลผลิต (Product) ของหลักสูตรฯ คือบัณฑิตสําเร็จการศึกษาและได้งานทํา ในด้าน
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะเชิงอาชีพและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลการวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพ ความพึงพอใจต่อบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์โดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี (หัวข้อ 4.4.2) และ
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- สนบัสนุนให้นักศึกษามีการลงเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานวิจัยให้มากขึ้น 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมีการสนับสนุนให้มีการสืบค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองให้มากข้ึน 
(active learning) รวมทั้งจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความทันสมัยเพียงพอ 

- จัดการเรียนการสอนในแนวของ research-base / community-base ให้มากขึ้น 

- จัดให้มีกิจกรรมการเพ่ิมทักษะด้านภาษาให้มากย่ิงขึ้น 
 

สรุปผลการประเมิน 
จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหลักสูตรวมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 โดยนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต สามารถสรุปได้ดังน้ี 
จุดเด่นของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
1. โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถจัดกระบวนการเรียนการ

สอนได้เหมาะสม 
2. สามารถคัดเลอืกนักศึกษาทีม่ีคุณภาพในระดับดีเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
3. อาจารย์มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษา 
4. บัณฑิตเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและมีสมรรถนะด้านต่างๆ สูง 

 
จุดด้อยของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
1. เน้ือหารายวิชาอาจมีความซ้ําซ้อนบ้าง  
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ/บูรณาการกับงานวิจัยยังไม่ดี

เท่าท่ีควร  
3. อาจารย์มีจํานวนน้อยและมีภาระการสอนมาก 
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