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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร ไดจัดใหมีการเรียน การสอน โดยเปดรบันักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2541 เปน
หลักสูตรเทคนิคการแพทยแหงแรกของภาคใต เปาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย ซึ่งเปน
สาขาขาดแคลนและมีความตองการสูงในขณะนั้น โดยเนนใหบัณฑิตมทีักษะ ความรู ความชํานาญ ใน
การตรวจวเิคราะหทางหองปฏิบัติการคลินิก บรูณาการความรูทางวิชาชีพสูการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เปนที่ยอมรบัของสังคม มีความเสียสละทั้งสวน
ตนและสวนรวม และการปฏบิัติงานในการประกอบวิชาชีพดานเวชกรรมที่ตองทํางานเพือ่ใหบริการ 
ดูแล และสรางเสรมิสุขภาพบัณฑิตทุกคนตองผานประสบการณการฝกปฏบิัติงานอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห และสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย    

การจัดการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย ตั้งแตปการศกึษา 2541-2544 ปการศึกษา 
2545-2552 และปการศึกษา 2555-2558 มีแผนการเปดรบันักศึกษาปการศึกษาละ 30 คน 60 คน
และ60 คนตอปการศึกษา ตามลําดับ ซึง่ผลการรบันักศึกษาไดจํานวนเกินแผนรับ  โดยในปการศึกษา 
2555-2558 มีนักศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาเรียนในหลักสตูร จํานวน 63, 81, 66 และ 63 คน 
ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 273 คน มีผลการเรียน GPAX แรกเขาอยูในชวง 3.53-3.63 และในปการศึกษา 
2558 มีบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 57 คน  หลักสูตรเทคนิคการแพทยมีการเตรียมความ
พรอม ดานอัตรากําลัง อาจารยผูสอนทีม่ีคุณวุฒิตรงตามสาขาสอดคลองกบัมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย โดยมีอาจารยในหลักสูตร 22 คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20 คน และปริญญาโท 2 คน มี
อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงรองศาสตราจารย 3 คน ผูชวยศาสตราจารย 4 คน 
และอาจารย 15 คน อาจารยลาศึกษาตอ 1 คน  สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาในปการศึกษา 2558 
คิดเปน 1:7 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ที่กําหนดไวที่ 1:8 

หลักสูตรเทคนิคการแพทยไดมีการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 
2545 ไดมีการประเมินและปรบัปรุงหลักสูตร เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทางการแพทยและการสาธารณสุข และความตองการของผูใชบัณฑิต รวมทั้งมีความ
สอดคลองกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทิศทางการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพไทย พ.ศ. 2545  และเมื่อมีการใชหลักสูตรครบ 4 ป กอรปกบัมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี
นโยบายเปลี่ยนระบบหนวยการวัดปรมิาณการศึกษาจากระบบหนวยกิตเปนหนวยวิชา ดังนั้นจึงมกีาร
ปรับปรงุหลักสูตรครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2549 การปรับปรงุหลกัสูตรครั้งที่ 3 ในป พ.ศ. 2552 และขณะนี้
มีการใชหลักสูตรปรบัปรุงใหม พ.ศ. 2554 มาเปนระยะเวลา 4 ปแลว ดังนั้นเพื่อใหสอดรบักบัระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ขอที่ 8 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประเมิน
หลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทกุๆ 5 ป  และสภาเทคนิคการแพทยซึง่ควบคุม กํากับ มาตรฐาน
วิชาชีพ ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 ซึ่งหลักสูตรเทคนิคการแพทยของทุกสถาบันทีเ่ปดสอนจะตอง



 

ไดรับการรับรองหลักสูตรและการรบัรองสถาบันจากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทยกอนจงึจะสามารถ
เปดใหมีการเรียน การสอนได 

การประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทยในครั้งนี้ จะใชการประเมินผลแบบ CIPP Model 
(Context-Input-Process-Product Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบมี (Daniel. L. 
Stufflebeam) ซึ่งเปนการประเมินความเหมาะสมของปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา
สาระของหลักสูตร ความพรอม ความเหมาะสมของอาจารยและนักศึกษา อุปกรณการเรียน การสอน 
และการฝกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังประเมินความเหมาะสมของการบรหิารจัดการ การจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียน การสอนของหลักสูตร รวมทัง้การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
คุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตเทคนิคการแพทยหลักสูตรปรบัปรุงใหมป พ.ศ.2554 โดยใช
แบบสอบถามสงตรงกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ผูบรหิารและคณะกรรมการสํานักวิชาสหเวช
ศาสตรและสาธารณสุขศาสตร คณาจารยประจําและผูสอนหลกัสูตรเทคนิคการแพทย นักศึกษา
เทคนิคการแพทยที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 ทุกชั้นป อาจารยพิเศษทางคลินิก  
เอกสารรายงานผลการวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัคุณภาพของหลักสตูร รวมทั้งปรัชญาและปณิธานของสํานัก
วิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 

ผลการประเมิน วิเคราะหดานบรบิทของหลักสูตรพบวา ผูบริหารและคณะกรรมการสํานัก
วิชาฯ มีความเห็นดวยกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสํานักวิชาฯ และ
มหาวิทยาลัย และมีความเห็นวาผลสําเร็จและความเปนไปไดมีการบรรลผุลในระดับมาก และสวนใหญ 
(รอยละ 75) เห็นวายังไมควรปรบัปรุงโครงสรางการบริหารโดยรวมของสํานักวิชาตอหลักสูตรเทคนิค
การแพทย  

บัณฑิตเทคนิคการแพทยตามความคาดหวังของผูผลิต ประเมินโดยผูบริหารและอาจารย
ผูสอนในหลกัสูตรฯ มีความคาดหวังตอบัณฑิตในดานความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ความสามารถใน
การปฏิบัตงิานทีร่ับผิดชอบ  ความสามารถในเชิงคณิตศาสตรและเทคโนโลยสีมัยใหม ความรูและ
ทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย  จรรยาบรรณวิชาชีพและการอยูรวมกันในสงัคม ซึ่งทัง้ผูบรหิารและ
อาจารยผูสอนของหลักสูตรฯ มีความคาดหวังวาบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติในทุกดานในระดับสูง 

ดานโครงสรางหลกัสูตรและเนื้อหาสาระของหลกัสูตรทีป่ระกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไป 10 
หนวยวิชา วิชาเฉพาะ 36.5 หนวยวิชา และวิชาเลือก 2 หนวยวิชา รวม 48.5 หนวยวิชา (เทียบเปน  
145.5 หนวยกิตทวิภาค) พบวาผูบรหิารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ สวนใหญ (รอยละ 75) มี
ความเห็นวา ควรปรบัปรุงหลกัสูตรเทคนิคการแพทยในภาพรวมโดยใหสอดคลองกบัเกณฑสภาวิชาชีพ 
ทันกับสังคมโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ใหบัณฑิตของสถาบันมีจุดเดนที่แตกตางจากสถาบันอื่น 
เชนเดียวกับความคิดเห็นของอาจารยสวนใหญ (รอยละ 51.3)  ที่เห็นวาโดยภาพรวมของหลักสูตร
เทคนิคการแพทยควรมีการปรับปรงุ ขณะที่นักศึกษาในปจจุบันและนักศึกษาชั้นปที่ 4 เห็นวาจํานวน
หนวยวิชามีความเหมาะสมแลว แตมีความเห็นวามีเนือ้หาบางรายวิชาที่มีความซ้ําซอน กันควรตัดออก 
ดังนั้นโดยสรุปจากความคิดเห็นของทัง้ผูบรหิารสํานักวิชาฯ อาจารย และนักศกึษาปจจุบัน พบวามี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวาควรปรบัปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย และควรปรบัปรุงเรื่องทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะหองเรียนที่ตองจัดใหเพียงพอรองรับการสอนแบบ Active 
learning และเพิ่มอัตรากําลงัของสายสนบัสนุน รวมทั้งการปรับเนื้อหารายวิชา และการปรับปรงุ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 



 

ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตรโดยนักศึกษา อาจารยผูสอน และผูบรหิารสํานัก
วิชาฯ ไดใหความเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในแตละดานดังนี้ คือ  

ดานนักศึกษา  หลักสูตรเทคนิคการแพทยมีการรบันักศึกษาโดยวิธีรับตรง จากโควตาพื้นที่
เขตภาคใต และโควตาพื้นที่ทั่วประเทศโดยกําหนดเกณฑผลการศึกษาสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 3.0 
และผานการสัมภาษณ นอกจากนี้ยังมีการรับเขาจากสวนกลางผานระบบ Admission รับตรงจาก
กลุมเจาพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย และการรบัโอนยายจากสาขาอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนด โดยผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ สวนใหญ (รอยละ 62.5) เห็นวาวิธีการรับ
นักศึกษาหลกัสูตรเทคนิคการแพทยมีความเหมาะสมแลว อยางไรก็ตามพบวาอาจารยสวนใหญ (รอย
ละ 46.1) เห็นวาควรใหมกีารปรบัปรุงวิธีการคัดเลือกนกัศึกษาที่เนนการรบันักศึกษาที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น โดยกําหนดเกณฑและพฒันาเครือ่งมอืในการคัดเลือกใหเหมาะสม และอาจารยสวนใหญ (รอยละ 
56.4) เห็นวาควรปรับปรงุเรื่องพฤติกรรมการเรียนของนักศกึษาในดานตางๆ  เชน ความตั้งใจในการ
เรียน ความกระตือรือรนในการศึกษาดวยตนเอง ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ มีการเตรียม
ความพรอมกอนเขาเรียน ใหความสําคัญตอการเขาเรียน มีจริยธรรมและความซื่อสัตย การปรับ
ทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียนวิชาชีพ และควรเพิ่มความสามารถในการแสดงออก ความคิด
สรางสรรค การบรหิารจัดการ และวิธีคิดที่เปนระบบ  

ดานปจจัยสนบัสนุนการเรียน การสอน ซึ่งประกอบดวยอุปกรณการเรียนการสอน แหลงฝก
ปฏิบัติงาน หองปฏิบัตกิาร หองสมุด คอมพิวเตอรที่ชวยในการสบืคนขอมูล ผลการประเมินโดย
นักศึกษา มีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องของความพรอมของหองสมุด ตําราเอกสารประกอบการ
สอนหองบรรยาย และสื่อ-โสตทัศนูปกรณ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณหองในหองปฏิบัตกิาร โดย
นักศึกษามีขอเสนอแนะวาควรมีการเพิม่ตําราเรียนใหหองสมุด การผลิตตํารา เอกสารประกอบการ
สอน เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอ เพิ่มความพรอมของระบบโสตทัศนปูกรณและจํานวน
หองเรียนแบบ Active learning (PBL) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารและคณะกรรมการ
สํานักวิชาฯ ที่เห็นวาการผลิตตํารา หนังสือ โดยอาจารยยงัมีนอย และอาคารเรียนรวมควรมีหองเรียน
ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning (PBL) ที่มีจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา  

ดานอาจารยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย  พบวาระหวางป พ.ศ. 2555-2558  มีอาจารย
ประจํา 22 คน  ในจํานวนนี้ลาศึกษาตอ 1 คน  สัดสวนดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปรญิญาโทมี
จํานวนรอยละ 90.91 และ 9.01 ตามลําดับ  มีอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ.) รอยละ 
31.82  มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยเฉลี่ย เปนไปเกณฑมาตรฐาน 8 : 1 
ภาระงานสอนของอาจารยโดยเฉลี่ย 9 รายวิชาตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวาอาจารยมีคุณวุฒิและศักยภาพ
สูงในการพัฒนาหลกัสูตร ซึ่งเปนจุดแข็งของหลักสูตรเทคนคิการแพทย อยางไรก็ตามอาจารยยงัคงมี
ภาระงานเยอะ สงัเกตไดจากจํานวนรายวิชาทีส่อนตอปที่ยงัมีจํานวนมาก นอกจากนี้อาจารยบางสวน
ยังตองสอนรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตรดวย และผลการประเมินความพงึ
พอใจตออาจารยและอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการโดยนักศึกษาและนักศึกษาช้ันปที่ 4  พบวาอยูใน
เกณฑระดับสูง และเห็นวาอาจารยเปนแบบอยางที่ดี  มคีวามเอาใจใสตอนกัศึกษาดีมาก สามารถ
ถายทอดความรูและใหคําแนะนําไดเปนอยางดี  

ผลการประเมินดานกระบวนการ  มีการประเมินในประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ 
กระบวนการดานจัดการเรียน การสอน และกระบวนการดานบรหิารคุณภาพของหลกัสูตร  โดย



 

นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นตอกระบวนการจัดการเรียน การสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
การเรียนการสอนภาคสนาม (ชุมชน) วามีความเหมาะสมดีแลว โดยเนนการเรียนที่ใหนกัศึกษาไดมี
โอกาสปฏิบัติจริง   อยางไรก็ตามอาจารยสวนใหญ (รอยละ 51.3) เห็นวาควรปรับปรุงระบบการ
จัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร ในสวนของกระบวนการดานบริหารคุณภาพของหลักสูตร  อาจารย
รอยละ 30.8 มีความเห็นวาควรมีการปรบัปรุงในดานการบรหิารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร เชน การ
กําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนระหวางหัวหนาสาขาและประธานหลักสูตร ควรบริหารงานในลักษณะ
เชิงรุก เสนอการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชาการเรียนรู การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เดือนละ 1 ครั้ง มีการกระจายงานใหคณาจารยตามบทบาทและหนาที่ เปนตน ซึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคลองกับผูบริหารและคณะกรรมการสํานกัวิชาฯ วาหลักสูตร ควรมกีารกําหนดหนาที่ของ
ประธานหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชาใหชัดเจน และมีการบริหารงานในเชงิรุกมากกวาการ
บรหิารงานประจํา  

ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ของหลกัสูตรคอืบัณฑิตที่กําลังจบการศึกษาในป 
2558 โดยอาจารยพเิศษทางคลินิกใหความเห็นวา ในดานสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะเชิงวิชาชีพและ
ความพึงพอใจของอาจารยพิเศษทางคลินิก ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพ ความพึง
พอใจตอบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยโดยอาจารยพิเศษทางคลินิก อยูในระดับสูงแตในดาน
ปฏิบัติงานวิชาชีพในหัวขอความคิดริเริม่สรางสรรคในการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ไดเหมาะสมมี
ความพึงพอในระดบัปานกลาง  

จากขอมลูทั้งหมดที่ไดรับจากผูบริหารสํานักวิชาฯ อาจารย นักศึกษาปจจุบัน และอาจารย
พิเศษทางคลินกินี้ มีประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไปใชเพื่อการปรับปรงุหลักสูตรเทคนิคการแพทย อันจะ
สงผลดีตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ รวมทั้งพฒันาสํานักวิชาฯ 
และมหาวิทยาลัยตอไป  

 
 

         ............................................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารทิ เจาะจิตต) 

คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
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คํานํา 
 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนภารกิจหลักของสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ผลิตบัณฑิต
ภายใตเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย และตามเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อประกันประสิทธิภาพของหลักสูตรและคุณภาพของ
บัณฑิต หลงัจากที่มีการใชหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 มาเปนระยะเวลา 4 ป และมีผลผลิตของ
หลักสูตรคอืบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวนหนึ่งรุนแลวนั้น คณาจารยสาขาเทคนิค
การแพทย จึงไดทําการประเมินผลของการใชหลักสูตรซึ่งเปนสวนหนึง่ของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมลูจากการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมใหมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการเตรียมพรอมสําหรบัการประเมินคุณภาพภายนอกและการจัดการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education)  

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ในครั้งนี้คณะทํางานได
ประเมินโดยพจิารณาจากบริบททีเ่กี่ยวของ ไดแก ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพ
นักศึกษา อาจารย การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และคุณภาพของผลผลิตของหลักสูตรหรือ
สมรรถนะของบัณฑิต โดยใชกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการบรหิารหลักสูตร ไดแก นักศึกษา บัณฑิต 
อาจารย อาจารยพเิศษทางคลินกิผูบรหิารและกรรมการสํานักวิชาฯ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
และคณะผูวิจัยก็ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมลูจากผลการประเมินหลักสูตรในครัง้นี้จะเปนประโยชนกับ
คณะทํางานปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทยและผูเกี่ยวของ ในการ
พัฒนาหลักสูตรใหมใหมีประสทิธิภาพและบรรลเุปาหมายของการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพตอไป 

 
 
 

คณะทํางานการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคนิคการแพทย 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554) 
มิถุนายน 2559 
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รูปที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกบัการตัดสินใจ
ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบมี 

26 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. 1.1 ชื่อโครงการ “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคนิคการแพทย  

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554)” 
 

1.2 ผูรับผิดชอบ 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชจรี  จีนดวง  หัวหนาโครงการ 
2) อาจารย ดร.พวงทิพย  ภูพงษ   กรรมการ 
3) อาจารย ดร.มานิตย  นุยนุน   กรรมการ 
4) อาจารย ดร.จริาพร เจรญิพลู   กรรมการ 
5) อาจารย ดร.อรวรรณ  สาระกลุ   กรรมการ 
6) อาจารย อิศรา  ประจงไสย   กรรมการและเลขานุการ 

 
1.3 หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร เปนหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกในภาคใต เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยเปดสอนเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2541 และไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องมาแลว 3 ครั้ง ในปการศึกษา 2545, 2549 และ 2554 ตามลําดับ 
เพื่อใหเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานสภาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว กอปรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ขอ 8 ไดกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป และ
เกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผูเรียน ที่ระบุใหหลักสูตรตองมีการออกแบบใหเหมาะสมทันสมัยและมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง บัดนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ได
เปดใชมาแลว 4 ป จึงเห็นควรมีการประเมินคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตรเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปดใชในปการศึกษา 2560 ตอไป ทั้งนี้การ
ประเมินหลักสูตรตามหลักวิชาการจะทําใหทราบจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสการพัฒนาของ
หลักสูตร ความสอดคลองของหลักสูตรกับปรัชญาของสํานักวิชาฯ และปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณโดยวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรในดานปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาอื่น การวิจัยและบริการ
วิชาการ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด ผลการวิเคราะหการประเมินหลักสูตร
จะไดนําไปใชเปนขอมูลแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถผลิตบุคลากรไดตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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1.4 วัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบดานบริบท ความสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน อัต

ลักษณ เอกลักษณของสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  
2) เพื่อประเมินองคประกอบดานปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

สมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค และการประเมินจากผูใชบัณฑิตรวมทั้งความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูบริหารหลักสูตร และผูบริหารของสํานักวิชาฯ 

 
1.5 เปาหมายของการประเมินหลักสูตร 

กลุมเปาหมาย 
 
ตารางท่ี 1.1 กลุมเปาหมายและขนาดตัวอยาง (คํานวณโดยใชสูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%) 

กลุมเปาหมาย จํานวน
ประชากร 

(คน) 

จํานวน
ตัวอยาง
(คน) 

1. นักศึกษาปจจบุันที่ใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ชั้นปที่ 1 – 4 

247 153 

2. บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา
เทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

287 167 

3. นักศึกษาช้ันป 4 ที่เรียนตามแผนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554) ซึ่ง
กําลังเรียนรายวิชา MTH-493 ฝกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ซึ่งเปนรายวิชาสุดทายของหลักสูตร 

56 49 

4. ผูบังคับบัญชาขั้นตนของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2549) 

- 30* 

5. อาจารยพเิศษทางคลินิกของนักศึกษา ชั้นป 4 หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.
2554) 

- 15* 

6. อาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) สังกัดสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย 

21 20 

7. อาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) สังกัดสาขาวิชา
อื่นๆ ภายในสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 

6 6 

8. อาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) สังกัดสํานกัวิชา
วิทยาศาสตร 

- 15* 

9. อาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา - 5* 
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กลุมเปาหมาย จํานวน
ประชากร 

(คน) 

จํานวน
ตัวอยาง
(คน) 

เทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) สังกัดสํานกัวิชา
ศิลปศาสตร 
10. บุคลากรฝายสนบัสนุนการเรียนการสอนไดแก นักวิทยาศาสตร
สังกัดศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีังกัดหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย 

3 3 

11. ประธานหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 

6 6 

12. ผูบรหิาร ไดแก หัวหนาสาขาเทคนิคการแพทย คณบดีสาํนัก
วิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 

2 2 

13. ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบัน ไดแก ตัวแทน
จากสภา/สมาคมวิชาชีพผูปฏิบัตงิานเทคนิคการแพทยใน
โรงพยาบาลรัฐบาล/เอกชน ตัวแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือแพทย  

- 10* 

รวม  481 
* คาดประมาณจํานวนกลุมตัวอยาง 

 
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1) ทราบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมลูในการพิจารณาปรับปรงุหลักสูตร 
2) ทราบจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสพัฒนาของหลกัสูตร 
3) ทราบแนวทางในการปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

 
1.7 ระยะเวลาดาํเนินการประเมิน 
 จะใชเวลาดําเนินงานประเมิน 6 เดือน ตั้งแต มกราคม – มิถุนายน 2559 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ประวัติความเปนมา 

2.1.1 มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
1) โครงสรางทางการบริหาร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งขึ้นในภาคใต
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2535 และไดกอสรางมหาวิทยาลัยบนที่ดินสาธารณประโยชนพื้นที่มากกวา 9,000 ไร ในทองที่ตําบล
ไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรก ปการศึกษา 
พุทธศักราช 2541 จนถึงปจจุบัน ประกอบดวยหนวยงานดังแสดงในรูปที่ 2.1 (มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, 2559) 

2) ปณิธาน ภารกิจ และวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ, 2544) 
ปณิธาน :  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและ
ถายทอดความรู เพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความเรืองปญญาและคุณธรรม เอื้ออํานวยตอความเจริญ
ของสังคมและมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง “คนดีและคนเกง” โดยเนน  

(1) ความเปนคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณประชาธิปไตย 
รูรอบและมีทัศนะที่กวางไกล  

(2) ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะใน
สาขาที่ศึกษาลึกซึ้งและประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ความเปน “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ สามารถ
ดําเนินชีวิตและดํารงอยุในสังคมไดดี 

ภารกิจหลัก 4 ประการ: 
      1) ผลิตและพัฒนากําลงัคนระดับสงู ใหมีมาตรฐานทีส่อดคลองกับความตองการใน
การพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคม ภาคใตและของประเทศ 
      2) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชใน
การผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึง่ตนเองและการแขงขันในระดับ
นานาชาติ 
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รูปที่ 2.1: โครงสรางดานบรหิารมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
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3) ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรกึษา และ
แนะนําการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาอันกอใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีทีจ่ําเปน และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภมูิภาคและ
ประเทศชาติ 
    4) อนุรักษและฟนฟูศลิปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมทัง้ศิลปะบริสทุธิ์และศิลปะ-
ประยุกต เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

 
วิสัยทัศน : เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล 

 
2.1.2 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ   

การจัดตั้งสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มีขึ้นพรอมกับการเริ่มวางแผนดาน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2538 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการจัดตั้งระบบ
วิทยาศาสตรสุขภาพ และเปดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2541 ใน 3 หลักสูตรที่ขาดแคลน ไดแก 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย อนามัยสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับนักศึกษารุน
แรกหลักสูตรละ 30 คน ในปการศึกษา 2548 ไดเปดสอนหลักสูตรกายภาพบําบัด โดยรับนักศึกษารุน
แรกจํานวน 60 คน ในปการศึกษา 2547 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช
ศาสตร ปการศึกษา 2549 เปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2550 เปด
สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร 

 
1)  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกจิและวัตถุประสงค 
 ปรัชญา 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เชื่อวา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ เปนสิ่งจําเปน ในการสรางบุคลากร
เพื่อดูแล สรางเสริม และปกปองสุขภาพของประชาชนและ ชุมชน การจัดการศึกษาทางดานนี้จะตอง
มีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ไมขัดตอบริบททางวัฒนธรรมของ
ชุมชน และมีลักษณะขององครวม อันประกอบดวยมิติทาง สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม 

 
 ปณิธาน  

สํานักวิชาฯ มุงหวังที่จะเปนแหลงฝกฝนและใหความรูดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อใหสังคมไดบุคลากรที่มีความสามารถไปปฏิบัติงาน  สงผลใหคนไทยมีความสุข มีความเขมแข็ง
ทางดานรางกายและ จิตใจ อันเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

 
 วิสัยทัศน  

สํานักวิชาฯ คาดหวังที่จะเปนผูนําในการใหการศึกษาทางดานดานสาธารณสุขศาสตร
และวิทยาศาสตรทางการแพทยของประเทศไทย และของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลิต
งานวิจัยที่มุงเนนเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของนานาชาติอยางตอเนื่อง และสามารถเปนที่
พึ่งของสังคมจากการใหบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงและทั่วถึง  ภายในป พ.ศ. 2561 
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 พันธกิจ  
1. ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และยึดมั่นในจรรณยาบรรณวิชาชีพ  
2. สรางองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการสาธารณสุข ใหเปนที่ยอมรบัในระดบั

สากล เพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชนสูสงัคมเขมแข็ง 
3. จัดบริการวิชาการแบบสหวิชาชีพแกชุมชนโดยเนนการมสีวนรวมทุกระดบั 
4. สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่น ในการสรางสังคมสุขภาพ 
5. บริหารจัดการภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
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2) โครงสรางการบรหิารสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 
 
รูปที่ 2.2: โครงสรางการบริหารสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
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2.2 หลักสูตรเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
2.2.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มุงหวังใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความรู ความชํานาญสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เพื่อสามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย 
และทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความสําคัญที่จะตองจัดระบบ
การศึกษาใหนักศึกษามีความรูในลักษณะที่เปนองครวม และศึกษาจากประสบการณจริงควบคูกับการ
เรียนรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห และหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเองในระยะยาว  อันจะเปนรากฐานสําคัญทางการเรียนรูที่แทจริง 

 
2.2.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)       มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีความรู และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย วิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งศาสตรที่เปน
พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของไมต่ํากวาขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ที่จะคนควา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนํามาใชกับการทํางานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย การวิจัย และการศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้น  

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้งตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงาน 
และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) มีทักษะทางปญญาในการคิด วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และสรางสรรค 
ตลอดจนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการแกปญหา พัฒนาตนและพัฒนางาน
ใหกับองคกร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมกับสห
วิชาชีพและชุมชน 

5)  มีทักษะความสามารถดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การวิจัย การจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ตลอดจนใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6)  มีทักษะความสามารถดานการประมวลความรูภาคทฤษฎี บูรณาการสูการปฏิบัติใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย 
 

2.2.3 ระบบการศึกษา 
1) เปนระบบไตรภาค (Trimester system) โดยหนึง่ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาค

การศึกษาและหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
2) เปนระบบการศึกษาที่ตองจัดใหมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม

กระบวนการสหกิจศึกษาหรือเทียบเทาตามหลักสูตรกําหนดอยางนอย 1 ภาคการศึกษาตลอด
หลักสูตร 
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3) หนวยวิชา หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา ใหมีคาเทากบั 3 หนวยกิต 
ระบบทวิภาค หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) การกําหนดหนวยวิชาแตละ
รายวิชามีหลกัเกณฑดงันี ้

- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยวิชา 

- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 2 เทาของรายวิชา
ภาคทฤษฎีตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยวิชา 

- การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชา
ภาคทฤษฎีตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยวิชา 

- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือการทํากิจกรรมนั้นๆไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎีตอภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ 1 หนวยวิชา 

- การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการตลอดภาคการศึกษาคิดเปนปริมาณการศึกษา 3 หนวยวิชา 

ทั้งนี้กําหนดใหรายวิชามีจํานวนหนวยวิชานอยที่สุด คือ 0.5 หนวยวิชาและใหมี
ขนาดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาของ 0.5 

4) หนวยวิชาในภาค หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ไดรับระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น 

5) หนวยวิชาสะสม หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกครัง้ที่
นักศึกษาไดรับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในกรณีทีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

6) หนวยวิชาที่สอบได หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ
คะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, DS, CS, CE, CT หรือ CP 

 
2.2.4 จํานวนนักศึกษาและบัณฑิต 

 ตามแผนการรับนกัศึกษาของหลักสูตรเทคนิคการแพทยในปการศึกษา 2555-2558 มีรับ
นักศึกษาจํานวน 60 คนตอปการศึกษา ผลการรับมีจํานวนนักศึกษาไดเกินเปาหมายตามแสดงใน
ตารางที่ 2.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในป 2555 จบการศึกษาในป 2558 จํานวน 57 คน และไมจบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 3 คน 
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ตารางท่ี 2.1 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555-2558 
ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร จํานวนนักศึกษาที่รับเขา จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ป 2555 63 60 60 60 60 
ป 2556 81 0 67 67 66 
ป 2557 66 0 0 62 62 
ป 2558 63 0 0 0 60 

รวม 273 60 127 189 248 
รอยละของจํานวนนักศึกษา

คงอยู 
- 95.23 82.72 93.94 95.24 

 
2.2.5 จํานวนอาจารย 

 
ตารางท่ี 2.2 จํานวนอาจารย 

ลําดับที ่ รายนาม วุฒิการศึกษา 
1 รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)  

วท.ม. (ชีวเคมี)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2 รองศาสตราจารย ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) 
วท.ม. (เภสัชศาสตร)  
วท.บ. (จลุชีววิทยา) 

3 รองศาสตราจารย วิทยา อานามนารถ วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา  จุงลก ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนสั  โคตรพุย ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชจรี  จีนดวง ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบตระกลู วิเศษสมบัต ิ
 

ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

8 อาจารย ดร.จริาพร  เจริญพูล ปร.ด. (วิทยาภูมิคุมกัน)  
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

9 อาจารย ดร.วิยดา  กวานเหียน ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย) 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
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10 อาจารย ดร.อรวรรณ  สาระกลุ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.ม. (เทคนิคการแพทย) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

11 อาจารย ดร.พวงทิพย  ภูพงษ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

12 อาจารย ดร.จริารัตน  สองส ี ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
วท.ม. (เทคนิคการแพทย) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

13 อาจารย ดร.มานิตย  นุยนุน ปร.ด. (ชีวเคม)ี  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

14 อาจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรญัสาย ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

15 อาจารย ดร.นรุดีนา  จารง ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

16 อาจารย ดร.ดวงใจ  ผิวคํา ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

17 อาจารย ดร.อัปษร  สัตยาคม ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

18 อาจารย ดร.เพญ็โฉม  จันทรหวาน ปร.ด. (ปรสิตวิทยา) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

19 อาจารย ดร.นันทวัน  วังเมือง ปร.ด. (เทคนิคการแพทย)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

20 อาจารย ดร.ขวัญธิดา  อุทัยสาร ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

21 อาจารย อิศรา  ประจงไสย วท.ม. (วิทยาภูมิคุมกัน) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

22 อาจารย มาลาตี  ตาเยะ วท.ม. (ชีวเคมี)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

 
2.2.6 สัดสวนอาจารยประจํา (ที่ปฏิบัติงานจริง) ตอจํานวนนักศึกษา 

 
ตารางท่ี 2.3 สัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษา 

 ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

อาจารยประจํา 16 18 20 20 
ลาศึกษาตอ 1 1 1 1 

สัดสวน 1:8 1:7 1:6 1:7 
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2.2.7 โครงสรางหลักสูตร 
1.)  จํานวนหนวยวิชารวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48.5  หนวยวิชา 
2.)  โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    10.0  หนวยวิชา 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    36.5  หนวยวิชา 
   กลุมวิชาพื้นฐาน    14.5  หนวยวิชา 
   กลุมวิชาเอก    22.0  หนวยวิชา 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา     2.0  หนวยวิชา 
3.)  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     10.0 
 หนวยวิชา  

ประกอบดวย 
   กลุมวิชาภาษา      4.0  หนวยวิชา 
   กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร   3.0  หนวยวิชา 
   กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ    0.5  หนวยวิชา 
   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   1.0  หนวยวิชา 
   กลุมวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ    1.5  หนวยวิชา 
 
รายวิชาในแตละกลุมวิชามี ดังน้ี 
กลุมวิชาภาษา        4  หนวยวิชา 
 กลุมวิชาภาษาไทย      1  หนวยวิชา 
THA-100 ภาษาไทยรวมสมัยและการรูสารสนเทศ    1 (3-2-7) 
  Contemporary Thai Language and Information Literacy 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ     3  หนวยวิชา 
ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบรูณาการ     1 (3-2-7) 
  Integrated English Skills      
  
ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร     1 (3-2-7) 
  English for Aesthetics 
ENG-108 ภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตรสุขภาพ    1 (3-2-7) 
  English in Health Sciences 
 
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    3  หนวยวิชา 

กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร แบงออกเปน 2 กลุมวิชายอย ใหนกัศึกษาเลอืกเรียน 2 
รายวิชา จากกลุมวิชาสงัคมศาสตร และ 1 รายวิชา จากกลุมวิชามนุษยศาสตร 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร   เลือกเรียน  2   หนวยวิชา 
SOC-107 สิทธ ิกฎหมาย และสังคม      1 (3-2-7) 
  Rights, Law and Society 
SOC-108 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก    1 (3-2-7) 
  Thai and World Cultures 
SOC-109 การเมือง ประชาสงัคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม  1 (3-2-7) 
  Politics, Civil Society and Social Movement 
SOC-110 ชีวิตประจําวันกับหลักการอยูรวมกันทางสังคม   1 (3-2-7) 
  Daily Life and Social Co-existence 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร   เลือกเรียน  1  หนวยวิชา 
HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพฒันาตนเอง    1 (3-2-7) 
  Humanity, Life and Self Development 
HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร    1 (3-2-7) 
  Humanity, Society and Aesthetics 
 
กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ     0.5  หนวยวิชา 
SRE-100 กีฬา นันทนาการ และการออกกําลงักายเพือ่สุขภาวะ  0.5 (1-3-4) 
  Sports, Recreation and Exercise for Health 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      1  หนวยวิชา 

ใหนักศึกษาเลือกเรียน  2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้ 
SCI-101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัมนุษย    0.5 (2-0-4) 
  Science, Technology and Man 
SCI-102  ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   0.5 (2-0-4) 
  History and Philosophy of Science and Technology 
SCI-103  ชีวิตและธรรมชาติ      0.5 (2-0-4) 
  Life and Nature 
SCI-104  วิทยาศาสตรและธรุกิจ      0.5 (2-0-4) 
  Science and Business 
SCI-105  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     0.5 (1-3-4)
  Mathematics in Daily Life 
SCI-106  โลกและระบบสรุิยะ      0.5 (2-0-4) 
  Earth and the Solar System 
SCI-107  พรรณพืชเพื่อชีวิต      0.5 (1-2-3) 
  Plants for Life 
SCI-108  มนุษยและสิง่แวดลอม      0.5 (1-2-3) 
  Man and Environment 
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กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     1.5  หนวยวิชา 
 นักศึกษาทุกคนตองเรียน 2 รายวิชาตอไปนี้ 

ITE-104  ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1   0.5 (1-2-3) 
  Fundamentals of Information Technology I 
ITE-105  ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2   0.5 (2-0-4) 
 Fundamentals of Information Technology II 

และเลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี ้
ITE-106  การจัดการงานเอกสารและการสรางงานนําเสนอ   0.5 (0-4-2) 
  Word Processing and Presentation Production 
ITE-107  การออกแบบและพฒันาเว็บไซต     0.5 (0-4-2) 
  Web Design and Development 
ITE-108  การใชตารางคํานวณและการจัดการฐานขอมลู   0.5 (0-4-2) 
  Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of Database 
 

ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนตองสอบ  Placement Test ในชวงตนภาคการศึกษาที่ 1  หากมีผลการ
สอบอยูในเกณฑดีจะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา ITE-104 ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 โดยนักศึกษายังคงตองเรียนรายวิชา ITE-105 ความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2   และเลือกเรียนอีก 2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้ 
ITE-106  การจัดการงานเอกสารและการสรางงานนําเสนอ   0.5 (0-4-2) 
  Word Processing and Presentation Production 
ITE-107  การออกแบบและพฒันาเว็บไซต     0.5 (0-4-2) 
  Web Design and Development 
ITE-108  การใชตารางคํานวณและการจัดการฐานขอมลู   0.5 (0-4-2) 
  Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of Database 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     36.5   หนวยวิชา  

ประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังนี้ 
กลุมวิชาพื้นฐาน       14.5  หนวยวิชา 
PHY-106 ฟสิกสทั่วไป       1 (4-0-8) 
  General Physics 
PHY-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1      0.5 (0-4-2) 
  Physics Laboratory I 
CHM-101 เคมีพื้นฐาน       0.5 (2-0-4) 
  Basic Chemistry 
CHM-102 เคมีทั่วไป       1 (4-0-8) 
  General Chemistry 
CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      0.5 (0-4-2) 
  Basic Chemistry Laboratory  
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CHM-111 เคมีอินทรีย       1 (3-3-8) 
Organic Chemistry 

CHM-243 เคมีวิเคราะห       1 (3-3-8) 
Analytical Chemistry 

CHM-251 หลักชีวเคม ี       1 (4-0-8) 
Principles of Biochemistry 

CHM-252 ปฏิบัติการหลกัชีวเคม ี      0.5 (0-4-2) 
  Principles of Biochemistry Laboratory 
BIO-103 ชีววิทยาทั่วไป       1 (4-0-8) 

General Biology 
BIO-104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป      0.5 (0-4-2) 

General Biology Laboratory 
BIO-211 จุลชีววิทยา       1 (4-0-8) 

Microbiology 
BIO-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      0.5 (0-4-2) 

Microbiology Laboratory 
MAT-113 คณิตศาสตรทั่วไป      1 (4-0-8) 

General Mathematics 
PTH-115 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย    1.5 (4-6-11) 

Human Anatomy and Physiology 
PUH-203 ชีวสถิติ        1 (4-0-8) 

Biostatistics 
MTH-205 พยาธิวิทยา       1 (4-0-8) 

Pathology 
 
กลุมวิชาเอก       22.0  หนวยวิชา 
MTH-206 เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 0.5 (1-3-4) 

Basic Techniques and Instruments in Medical Technology 
Laboratory 

MTH-223 เคมีคลินิก 1       1.5 (4-6-11) 
Clinical Chemistry I 

MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย      1 (2-6-7) 
Medical Parasitology 

MTH-239 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐานและคลินิก     1 (3-3-8) 
Basic and Clinical Immunology 

MTH-256 โลหิตวิทยาพื้นฐาน      1 (3-3-8) 
Basic Hematology 

MTH-307 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย    0.5 (2-0-4) 
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  Research Methodology in Medical Sciences 
MTH-324 เคมีคลินิก 2       1 (2-6-7) 

Clinical Chemistry II 
MTH-325 เทคนิคและเครื่องมือพเิศษทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 0.5 (1-3-4) 

Advanced Techniques and Instruments in Medical Technology  
Laboratory 

MTH-326 พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย     0.5 (2-0-4) 
Toxicology for Medical Technology 

MTH-340 ไวรัสวิทยาทางการแพทย      0.5 (1-3-4) 
  Medical Virology 
MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย    1 (2-6-7) 

Medical Bacteriology and Mycology 
MTH-342 โรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ   1 (2-6-7) 

Infectious Diseases and Laboratory Diagnosis 
MTH-343 ภูมิคุมกันวิทยาวินิจฉัย      0.5 (1-3-4) 

Diagnostic Immunology 
MTH-357 โลหิตวิทยาคลินิก 1      1.5 (4-6-11) 

Clinical Hematology I 
MTH-358 โลหิตวิทยาคลินิก 2      0.5 (0-6-3) 

Clinical Hematology II 
MTH-359 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1     1 (3-3-8) 
  Transfusion Science I 
MTH-360 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2     1 (3-3-8) 

Transfusion Science II 
MTH-361 จุลทรรศนศาสตรคลินิก      1 (3-3-8) 

Clinical Microscopy 
MTH-372 เทคนิคการแพทยชุมชน      0.5 (1-3-4) 

Community Medical Technology 
MTH-390 เตรียมสหกิจศึกษา      0.5 (2-0-4) 

Pre-cooperative Education 
MTH-408 อณูชีววิทยาและการประยุกต     0.5 (1-3-4) 

Molecular Biology and Its Applications 
MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย     0.5 (2-0-4) 

Professional Laws in Medical Technology 
MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางหองปฏบิัติการเทคนคิ  

การแพทย       0.5 (2-0-4) 
Medical Technology Laboratory Management and Quality  
Assurance 
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MTH-473 คลินิกสมัพันธ       0.5 (0-6-3) 
Clinical Correlation 

MTH-474 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย     0.5 (2-0-4) 
Seminar in Medical Technology 

MTH-475 โครงงานวจิัยทางเทคนิคการแพทย     0.5 (0-6-3) 
Research Project in Medical Technology 

MTH-493 การฝกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย    2.5 (0-40-0) 
Medical Technology Professional Internship 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     2.0  หนวยวิชา 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในระดบัปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวลัย
ลักษณ โดยไมขัดตอเงื่อนไขของรายวิชา รวมไมนอยกวา 2 หนวยวิชา โดยสํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร เปดสอนในหมวดรายวิชาเลือกเสรี 2.5 หนวยวิชา ดังนี้ 
PUH-306 ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค    1 (4-0-8) 

Epidemiology and Principles of Disease Control 
MTH-481 การประกันคุณภาพและการขอรับรองหองปฏิบัติการทางการแพทย  0.5 (1-3-4) 

Quality Assurance and Accreditation in Medical Laboratory 
MTH-482 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรบัเทคนิคการแพทย    1 (4-0-8) 

Basic Pharmacology for Medical Technology 
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ตารางท่ี 2.4 แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 ITE-xxx กลุมวิชาเทคโนโลย ี 0.5 (x-x-x) ITE- xxx กลุมวิชาเทคโนโลย ี 0.5 (x-x-x) ITE-xxx กลุมวิชาเทคโนโลย ี 0.5 (2-0-4) 
  สารสนเทศ   สารสนเทศ   สารสนเทศ  
 ENG- 106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิง

บูรณาการ 
1 (3-2-7) ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อ

สุนทรยีศาสตร 
1 (3-2-7) ENG-108 ภาษาอังกฤษดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 
1 (3-2-7) 

 THA- 100 ภาษาไทยรวมสมยั 1 (3-2-7) PHY-106 ฟสิกสทั่วไป 1 (4-0-8) HUM –xxx กลุมวิชา 1 (3-2-7) 
  และการรูสารสนเทศ  BIO-103* ชีววิทยาทั่วไป 1 (4-0-8)  มนุษยศาสตร  
 CHM-101 เคมีพื้นฐาน 0.5 (2-0-4) BIO-104 ปฏิบัติการชีววิทยา 0.5(0-4-2) CHM-111 เคมีอินทรีย 1 (3-3-8) 
 CHM-106 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 0.5 (0-4-2)  ทั่วไป  PTH-115 กายวิภาคศาสตร 1.5 (4-6-11) 
 MAT-113 คณิตศาสตรทั่วไป 1 (4-0-8) CHM-102 เคมีทั่วไป 1 (4-0-8)  และสรรีวิทยามนุษย  
       SCI-xxx วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
0.5 (x-x-x) 

รวม  4.5  หนวยวิชา   5.5 หนวยวิชา   5.5  หนวยวิชา  

2 CHM-251 หลักชีวเคม ี 1 (4-0-8) SCI-xxx กลุมวิชาวิทยาศาสตร 0.5 (x-x-x) SOC- xxx กลุมวิชา 1 (3-2-7) 
 CHM-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี 0.5 (0-4-2)  และคณิตศาสตร   สังคมศาสตร  
 BIO-211 จุลชีววิทยา 1 (4-0-8) SOC-xxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 1 (3-2-7) MTH-223* เคมีคลนิิก 1 1.5 (4-6-11) 
 BIO-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 0.5 (0-4-2) SRE-100 กีฬา นันทนาการ และ 0.5 (1-3-4) MTH-239 ภูมิคุมกันวิทยา 1 (3-3-8) 
 MTH-205 พยาธิวิทยา 1 (4-0-8)  ออกกําลังกายเพื่อสุข   พื้นฐานและคลนิิก  
 PUH-203 ชีวสถิติ 1 (4-0-8)  ภาวะ  MTH-256 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (3-3-8) 
    CHM-243 เคมีวิเคราะห 1 (3-3-8)    
    MTH-206 เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐาน

ทางหองปฏิบัติ 
0.5 (1-3-4)    

     การเทคนคิการแพทย     

    MTH-238 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1 (2-6-7)    
รวม  5  หนวยวิชา   4.5  หนวยวิชา   4.5  หนวยวิชา  
3 MTH-324 เคมีคลนิิก 2 1 (2-6-7) MTH-307 ระเบยีบวิธีวิจัยทาง 0.5 (2-0-4) MTH-326 พิษวิทยาสําหรับ 0.5 (2-0-4) 
 MTH-341 แบคทเีรยีวิทยาและ 1 (2-6-7)  วิทยาศาสตรการแพทย   เทคนิคการแพทย  
  กิณวิทยาทาง  MTH-325 เทคนิคและเครื่องมือ 0.5 (1-3-4) MTH-340 ไวรัสวิทยาทาง 0.5 (1-3-4) 
  การแพทย   พิเศษทางหองปฏิบัติ   การแพทย  
 MTH-357 โลหิตวิทยาคลนิิก 1 1.5 (4-6-11)  การเทคนคิการแพทย  MTH-359 วิทยาศาสตรการ 1 (3-3-8) 
   MTH-342 โรคติดเชื้อและการ 1 (2-6-7)  บริการโลหิต 1  

  วิชาเลือกเสร ี 1 หนวยวิชา  วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  MTH-361 จุลทรรศนศาสตร 1 (3-3-8) 
 PUH-306 ระบาดวิทยาและการ 1 (4-0-8) MTH-343 ภูมิคุมกันวิทยาวินิจฉัย 0.5 (1-3-4)  คลินิก  
  ควบคมุโรค  MTH-358  โลหิตวิทยาคลนิิก2 0.5 (0-6-3) MTH-372 เทคนิคการแพทย 0.5 (1-3-4) 
     วิชาเลือกเสร ี0.5 หนวยวิชา  ชุมชน  

รวม  4.5  หนวยวิชา   3.5หนวยวิชา   3.5  หนวยวิชา  

4 MTH-360 วิทยาศาสตรการ 1(3-3-8) MTH-390 เตรียมสหกิจศึกษา 0.5 (2-0-4) MTH-493 การฝกงานวิชาชีพ 2.5 (0-40-0) 
  บริการโลหิต 2  MTH-409 กฎหมายวิชาชพีเทคนคิ 0.5 (2-0-4)  เทคนิคการแพทย  
 MTH-408 อณูชีววิทยาและการ 0.5 (1-3-4)  การแพทย     
  ประยุกต  MTH-410 การบริหารและการ 0.5 (2-0-4)    
 MTH-474 สัมมนาทางเทคนิค

การแพทย 
0.5 (2-0-4)  ประกันคุณภาพทาง

หองปฏิบัติการ 
    

 MTH-475 โครงงานวิจัยทาง 0.5 (0-6-3) MTH-473 คลินิกสมัพนัธ 0.5 (0-6-3)    
  เทคนิคการแพทย   วิชาเลือกเสร ี0.5 หนวยวิชา    

รวม  2.5 หนวยวิชา   2.5  หนวยวิชา   2.5  หนวยวิชา  
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2.2.7 ประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 
เปนระบบการศึกษาที่บูรณาการ การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรูจาก

การปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาที่ศึกษา ในสถานประกอบการเพื่อ เพิ่มประสบการณการทํางานและ
ทักษะดานอาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพเกิดจากความรวมมือของนักศึกษา สถาบันการศึกษา 
และผูประกอบการที่แตละภาคี มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเปนระบบ โดยตระหนักถึงผลประโยชน
สูงสุดที่แตละฝายจะไดรับ นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยของ
โรงพยาบาล (แผนกเคมีคลินิก แผนกจุลชีววิทยาคลินิก แผนกจุลทรรศนศาสตรคลินิก แผนกโลหิต
วิทยา แผนกภูมิคุมกันวิทยาคลินิก แผนกวิทยาศาสตรการบริการโลหิต และงานผูปวยนอก) ใน
โรงพยาบาลตางๆ ในภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 4  ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยฝกปฏิบัติ 12 
สัปดาห หรือ 60 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวม 480 ชั่วโมง (60 x 8 = 480 ชั่วโมง) ทั้งนี้หลักสูตรได
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม ดังนี้ 

1) มีความรู ทักษะดานการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการชันสูตรโรค
ของโรงพยาบาล ทางดานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก 
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตรการบริการโลหิต ซึ่งเปนงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

2) มีทักษะในการพัฒนางานประจําวันสูโครงงานวิจัย 
3)  มีภาวะผูนําในการบริหาร วางแผน ปฏิบัติ จัดการ และการติดตอสื่อสาร 
4)  มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทํางานเปนทีม 
5) สามารถปฏิบัติงานในการสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค การชวยวินิจฉัยการติดตาม

การรักษา การเฝาระวัง ใหกับผูใชบริการ ชุมชน และสังคม 
 
2.3 แนวคิดและความมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคความรูของศาสตรแตละสาขาเกิดข้ึนใหมอยูเสมอ หลักสูตรและ
การเรียนการสอนจึงตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดังกลาว อีกทั้งการจัดหลักสูตร
ยังตองอยูภายใตมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้น เชน กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะดาน เพื่อประกันประสิทธิภาพของหลักสูตรและการยอมรับโดยการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทั้งจากผูประเมินภายในและภายนอก ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการประเมินติดตามคุณคาของหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอย 1 ครั้ง ทุกวงรอบของการใช
หลักสูตร เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรมีความทันสมัย ทนัการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสามารถตอบสนองความตองการของสังคมในการนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนไดจริง และสรางความพึงพอใจใหแกผูเกี่ยวของ  

การประเมินหลักสูตรคือการศึกษาผลของการนําหลักสูตรไปใชโดยพิจารณาจาก ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร การบริหารหลักสูตรโครงสรางของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน อุปกรณประกอบการเรียน เชน ตําราเรียน สื่อการสอน ผลลัพธของหลักสูตรหรือสมรรถนะของ
ผูสําเร็จการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลองแตละดาน เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3.1 ความมุงหมายของการประเมินหลกัสูตร 
1) เพื่อประเมินคุณคาของหลักสูตรที่จัดทําข้ึนนั้นสนองวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม 
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2) เพื่ออธิบายวา สวนประกอบตางๆไดแก เนื้อหาสาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอนและการวัดผลวามีความสอดคลองกันหรือไม 

3) เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานวิชาการและการบริหารหลักสูตร การกํากับดูแล
เปนไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม 

4) เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม นําไปสูการตัดสินใจวาควรนําไปใชตอหรือ
ควรยกเลิกการใชหลักสูตรบางสวนหรือทั้งหมด 

5) เพื่อติดตามผลผลิตของหลักสูตรคือบัณฑิตที่ผานกระบวนการศึกษามาแลว วามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหรือไมอยางไร 
 

2.3.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
รูปแบบของการประเมินที่นิยมนํามาประยุกตใชในการประเมินหลักสูตร สามารถจัด

จําแนกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
1) รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal-Based Models) 

รูปแบบการประเมินแนวนี้เนนการตัดสินคุณคาตามจุดมุงหมาย เปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ หรือหลักสูตร การประเมินจึงมีลักษณะของการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับผลที่คาดหวังไว ดังนั้น จุดมุงหมาย เปาหมาย หรือวัตถุประสงคจึงถูก
ใชเปนเกณฑสําหรับตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงาน Tyler (1950) ไดเสนอแนวทางการประเมิน
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร (Goals) กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral objectives) ใหชัดเจนกําหนดสถานการณ / เนื้อหา / เทคนิควิธีการวัด สรางเครื่องมือ
วัด เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ถาผลที่เกิดขึ้นเปนไปตาม
วัตถุประสงค ถือวาเกิดสัมฤทธิ์ผล แตถาไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว จะตองตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร
ใหม นอกจากนี้ Tyler (1986) ไดเสนอแนวคิดใหมวา การประเมินหลักสูตรควรประกอบดวย การ
ประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร การประเมินความเปนไปไดของแผนการเรียนรู
ที่จะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลผลติ
และผลลัพธของหลักสูตร ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง  

2) รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ หรือ มาตรฐาน เปนหลัก (Criterion - Based 
Models) 

รูปแบบการประเมินแนวนี้ เนนการตัดสินคุณคาตามเกณฑหรือมาตรฐานเปน หลัก 
ที่มาของเกณฑหรือมาตรฐานอาจกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน หรือองคกรวิชาชีพอัน เปนที่
ยอมรับ Stake (1967) ไดเสนอแนวทางการประเมินเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกการบรรยายหลักสูตร 
(Description Matrix) ซึ่งประกอบดวย 1) การวิเคราะหหลักสูตร และ 2) การบรรยายการใช
หลักสูตร ดานปจจัย (Antecedents) การปฏิบัติ (Transactions) และผลลัพธ (Outcomes) สวนที่
สอง การตัดสินคุณคาของหลักสูตร (Judgment Matrix) ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดมาตรฐาน
ของหลักสูตร และ 2) การตัดสินคุณคาของหลักสูตร ดานปจจัย การปฏิบัติ และ ผลลัพธ  

3) รูปแบบการประเมินที่ยึดความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model) 
 รูปแบบการประเมินแนวน้ี ตองการเสนอสารสนเทศเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยเนนความตองการใหสารสนเทศของผูบริหารเปนหลักใน
การประเมิน ผูนําแนวคิดการประเมินแนวนี้คนสําคัญ ไดแก สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) 
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ซึ่งไดเสนอโมเดลสําหรับการประเมินบริบท/สภาพแวดลอม (Context) ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตร เพื่อชวยผูบริหารหลักสูตรในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision) การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร 
(Structuring decisions) การนําหลักสูตรไปใชจริง (Implementing decisions) และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions) ในการตัดสินใจนั้นหาพิจารณาในแงของวิธีการ
กับผลลัพธและสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสามารถจําแนกการตัดสินใจออกไดเปน 4 ประเภทคือ 

1 Planning decisions เปนการตัดสินใจโดยคาดหวังวาเราตองการใหเกิดผล
ทางการศึกษาอยางไร เชน หลังการผานเรียนรูในหลักสูตรแลวบัณฑิตตองมีคุณสมบัติเดนๆ อยางไรบาง 
การตัดสินใจจึงนํามาสูการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือในการวางแผนการจัดการศึกษา 

2 Structural decisions เปนการตัดสินใจจะเลือกวางโครงสรางหรือรูปแบบของ
การใชหลักสูตรที่พึงประสงคไวอยางไรเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามขอ 1  เชนการจัด
สภาพแวดลอมการเรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนตน 

3 Implement decisions เปนการตัดสินใจวา ไดมีการนําหลักสูตรนั้นไปใชจริง
ตามแนวทางที่คาดหวังเอาไว มีการควบคุมใหวิธีการนั้นเปนไปตามที่ตองการมากนอยเพียงไร 

4 Recycling decisions เปนการตัดสินใจ หลังจากจบหลักสูตรแลว จริงแลว
บัณฑิตมีคุณสมบัติเปนอยางไร มีความรู มีทักษะ มีเจตคติ เปนอยางไรและตรงตามที่คาดหวังไวหรือไม 

สตัฟเฟลบีมมีความคิดวาการตัดสินใจในทุกเรื่องจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการ
พิจารณา จึงไดใหแนวคิดไววา ในการประเมินหลักสูตรนั้นมีสิ่งสําคัญที่ตองประเมินอยู 4 ดานคือ 

1 การประเมินสภาพแวดลอม (context evaluation)  เพื่อใหไดหลักการและ
เหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนาหลักสูตรรูวาสภาพปวด
ลอมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง สภาพการณที่คาดหวังกับสภาพที่แทจริงเปนอยางไร มี
ปญหาอะไรบางที่ยังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข ในการประเมินสภาพแวดลอมผูประเมินอาจใช
วิธีดังตอไปนี้ 

- การวิเคราะหความคิดรวบยอด 
- การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลการวิเคราะหจริงๆ 
- การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ การประเมินสภาพแวดลอมนี้

จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย 
2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย

เพื่อใหไดขอมูลมาชวยในการตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อบรรลุวัตถุประสงคไดอยางไร เชน 
สถานที่เรียน หนังสือ สื่อการสอน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ เปนตน การประเมินปจจัย
นําเขานี้จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานโครงสรางหรือวางรูปแบบในการ
ดําเนินงาน  

3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เปนการประเมินที่มี
จุดมุงหมายเพื่อสืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการตอไป การประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลายๆอยาง เชน 

- การสงัเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัต ิ
- การวิเคราะหหาปะทะสมัพันธ 
- การสมัภาษณ 
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- การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 
- การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด 

การประเมินปจจัยนําเขานี้จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการ
นําหลักสูตรไปใชจริง 

4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวาผลที่
เกิดข้ึนผูเรียนนั้นเปนไปตามที่คาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใด อาจทําใหไดเกณฑเปรียบเทียบสัมพันธ
หลักสูตรอื่นที่มีอยูก็ได การประเมินผลผลิตนี้จะชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจวา
กิจกรรมทางการศึกษาใดบางที่ควรทําตอไป เลิกทํา หรือนํามาปรับปรุงแกไขใหม ความสัมพันธ
ระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม ดังรูปที่ 2.3 
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(designing) 
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รูปที่ 2.3: ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสนิใจตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร

และสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจใชรูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม โดยการสอบถามบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับหลักสูตรฯ มีกรอบการ
ประเมิน 4 ดานคือ สภาพแวดลอมหรือบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต และนําผลความ
คิดเห็นตามความเปนจริงในดานตางๆที่ได มาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
 
3.1 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
วิธีการประเมินหลักสูตรฯ ดําเนินการโดยการใชแบบทดสอบที่มีการกําหนดขั้นตอนในการทํางาน  
ดังนี้ 

3.1.1 เสนอโครงการประเมินหลักสูตรฯ ตอสวนสงเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
3.1.2 จัดทํารายช่ือผูตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฯและรางแบบประเมินตางๆตาม

จุดประสงคของการประเมินดานตางๆ จํานวน  4 ชุด 
3.1.3 คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณา (ราง) แบบประเมินหลักสูตรฯและทําการปรับปรุง/

แกไข รางแบบประเมินตางๆ 4 ชุด (ภาคผนวก) ไดแบบประเมินตางๆ จํานวน 4  ชุด 
3.1.4 สงแบบประเมินหลักสูตรฯ ไปยังผูตอบแบบสอบถามตามรายชื่อที่จัดทําไวแลว 
3.1.5 รวบรวมแบบประเมินตางๆ จากการตอบแบบสอบถาม 
3.1.6 คํานวณหาคาเฉลี่ยของตัวอยาง ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางสุม (SD) ใน

แตละขอของคําถามของแบบประเมินตางๆ ทั้ง 4 ชุด 
3.1.7 คณะกรรมการฯ รวมกันประเมินพิจารณาผลประเมินตางๆ และตั้งเกณฑการวิเคราะหผล 
3.1.8 คณะกรรมการฯ รวมสรุปและวิเคราะหผลการประเมินแบบสอบถามตางๆ 
3.1.9 สรุปผลการประเมินหลักสูตรฯ และจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรฯ 

 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางวิจัย 

3.2.1  ผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร จํานวน 11 คน 
3.2.2  ประชากรการวิจัยกรณีที่เปนนักศึกษาปจจุบันจํานวน 247 คน ซึ่งจะสงแบบสอบถามเก็บ

ขอมูลทุกคน ประมวลผลจากแบบสอบถามที่สงกลับคืนทุกฉบับ 
3.2.3 ประชากรกรณีที่เปนนักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 57 คน โดยสงแบบสอบถามเก็บขอมูลทุก

คน และประมวลผลจากแบบสอบถามที่สงคืนทุกฉบับ 
3.2.4 จํานวนตัวอยางของอาจารยพิเศษทางคลินิก 57 คน จํานวนตัวอยางคณาจารย ไดแก 

อาจารยผูสอนรายวิชาตาง ๆ ในสาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุข
ศาสตรทุกคน ในปการศึกษา 2559 จํานวน 68 คน 

3.2.5 เอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แผนการศึกษาแหงชาติ 
บัณฑิตที่พึงประสงค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตรป 
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2549 เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถวิชาชีพเทคนิคการแพทย เกณฑมาตรฐานสภาเทคนิค
การแพทย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทยและสถาบันผูผลิตเทคนิคการแพทย เปนตน 
 
3.3 เครื่องมือวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน 4 ชุด ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามของ
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม (รศ. สมศักดิ์ บุตราช) และไดปรับใหสอดคลองกับ ปรัชญา จุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

3.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิต แบบเปดและ Rating scale (MT.1) 
3.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตและผูทรงคุณวุฒิ แบบเปดและ Rating scale 

(MT.2) 
3.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารยประจําและผูสอนสาขาเทคนิคการแพทย แบบ

เปดและ Rating scale (MT.3) 
3.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูบรหิารสํานักวิชาฯ แบบเปดและ Rating scale (MT.4) 

 
3.4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมลู 

3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพโดยทอดแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1-4 โดยกําหนดวันสงคืนแบบสอบถาม โดยกําหนดการไดคืนแบบสอบถามไมนอยกวา 40% 
ของแบบสอบถามที่ทอดแบบ หากไมไดตามกําหนดจะใชวิธีทวงถาม 1 ครั้ง 

3.4.2  การวิเคราะหขอมลู 
1) วิเคราะหโดยคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรบัประมวลผลทางสถิติ SPSS for 

Window v.16 
2) สถิติที่ใชวิเคราะห  

- สถิติเชิงพรรณนา การพรรณนาผลการประมวลผลขอมลูวิจัย โดยใช จํานวนความถี่  
ระดับคะแนน คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

3) วิธีการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตรฯ 
ขอมูลที่ไดจากการเกบ็รวบรวมผลการประเมินตางๆตามวิธีการประเมินหลักสูตรฯ

จําแนกเปนขอมลูเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  สําหรับขอมลูเชงิปริมาณ มาจากผลของการให
คะแนนในแตละขอของแบบประเมินตางๆ ทั้ง 4 ชุด โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังนี ้

- คะแนน  เทากับ  4  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิง่ 
- คะแนน  เทากับ  3  หมายถึง  เห็นดวย 
- คะแนน  เทากับ  2  หมายถึง  ไมคอยเห็นดวย 
- คะแนน  เทากับ  1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

การพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรฯในแตละขอของคําถามของแบบประเมินหลักสูตรฯครัง้นี้  จะใช
เกณฑการพิจารณาคะแนนเฉลี่ย  ( X )  โดยจะแบงคะแนนออกเปน  3 ชวง  เพื่อใหสะดวกตอการ
วิเคราะหและนําผลการประเมินไปปรับปรงุหลักสูตรตอไปดงันี้ 
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               ชวงคะแนน                                                       ความหมาย 
 

3.01 – 4.00                   มีระดบัความพึงพอใจสูง / เห็นดวยอยางมาก 
2.01 – 3.00                   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง / เห็นดวย แตควรมีการพัฒนา 
1.01 – 2.00                   มีระดบัความพึงพอใจต่ํา / ควรปรับปรุงแกไข  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานัก

วิชาสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยลักษณ ที่ลงทะเบียนเรียนป 2558 
จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทย ป 2555 ของ

นักศึกษาปจจุบันตั้งแตช้ันปที่ 1-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสห
เวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่ลงทะเบียนเรียนป 2558 จํานวน 244 
คน เปนเพศชาย จํานวน 42 คน (รอยละ 17.2) เพศหญิง 202 คน (รอยละ 82.8) และพบวานักศึกษา
สวนใหญมีภูมิลําเนาในเขตภาคใต รอยละ 79.9 รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
รอยละ 8.2 และ 5.7 ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญเขามาศึกษาโดยผานระบบรับรวมกลาง 
(Admission) ระบบรับตรงทั่วประเทศและโควตา 14 จังหวัดภาคใต รอยละ 35.2 32.4 และ 21.7 
ตามลําดับ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามปที่เขาศึกษา แสดงดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลทั่วไปของนักศกึษาปจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนป 2558 

รายการขอมูล จํานวน  รอยละ 
1.1 ปเขาศึกษา 

1) ป 2558 
2) ป 2557 
3) ป 2556 
4) ป 2555 
รวม 

 
58 
62 
66 
58 
244 

 
23.8 
25.4 
27.0 
23.8 
100.0 

1.2 เพศ (คน) 
1) ชาย 
2) หญิง 
รวม 

 
42 
202 
244 

 
17.2 
82.8 
100.0 

1.3 ภูมิลําเนาของสถานศึกษาเดิมที่เรียนในชั้น ม.6 
1) ภาคใต 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3) ภาคกลาง 
4) ภาคตะวันออก 
5) ภาคตะวันตก 
6) ภาคเหนือ 
รวม 

 
195 
20 
14 
8 
6 
1 

244 

 
79.9 
8.2 
5.7 
3.3 
2.5 
0.4 
100 



 28

รายการขอมูล จํานวน  รอยละ 
1.4 วิธีการเขามาศึกษาในหลกัสูตรเทคนิคการแพทย 

1) รับรวมกลาง (Admission) 
2) โควตา 14 จังหวัดภาคใต 
3) รับตรงทั่วประเทศ 
4) โอนยาย 
5) โครงการพิเศษ เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
6) โครงการเด็กดมีีที่เรียน 
7) ทุนอุดมศึกษาเพือ่พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต 
8) โครงการความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
9) ทุน สกอ. 

Missing 
รวม 

 
86 
79 
53 
14 
4 
2 
2 
1 
 
1 
2 

244 

 
35.2 
32.4 
21.7 
5.7 
1.6 
0.8 
0.8 
0.4 

 
0.4 
0.8 
100 

1.5 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามปที่เขาศึกษา 

1) ป 2558 
2) ป 2557 
3) ป 2556 
4) ป 2555 

 
 

3.630.32 
3.650.26 

3.610.35 

3.530.33 
 
2. ผลการประเมินและการวิเคราะหความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาดานตางๆ ของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย  
ผลการประเมินและการวเิคราะหความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาดานตางๆ ของหลักสูตร

เทคนิคการแพทย โดยนักศึกษาช้ันปที่ 1-4 ไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของหลกัสูตร 6 
ดาน ไดแก ดานหลักสูตรเทคนิคการแพทย การเรียนการสอน อาจารยผูสอน อาจารยทีป่รึกษาทาง
วิชาการ ทรัพยากรการเรยีนรู และการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร แตละดานประกอบดวยประเด็นยอย 
5 ประเด็น แสดงดังตารางที่ 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทยที่ผานมาหรือกําลงัศึกษา  
รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. ดานหลักสูตร (สาขาเทคนิคการแพทย)      

1.1 จํานวนหนวยวิชารวมของหลกัสูตร มีความ
เหมาะสมแลว 

3.32 0.12    



 29

รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 

1.2 จํานวนหนวยวิชาของแตละรายวิชา มีความ
เหมาะสมแลว 

3.13 0.17    

1.3 แตละรายวิชา เนื้อหามีความซ้ําซอนนอยมาก 2.60 0.25    
1.4 กระบวนการเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
มีความสอดคลองกัน 

3.46 0.09    

1.5 หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกบัความ
ตองการของผูเรียนและสังคม 

3.42 0.13    

3. ดานการเรียนการสอน      
2.1 การจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย(หรอื
ทฤษฏี)มีความเหมาะสมแลว 

3.20 0.07    

2.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต(ิในหอง 
Lab) มีความเหมาะสมแลว 

3.43 0.09    

2.3 การจัดการเรียนการสอนภาคสนาม (ชุมชน) มี
ความเหมาะสมแลว 

3.10 0.11    

2.4 การจัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Active learning เชน PBL, Self-study, 
group discussion)โดยเนนใหผูเรียนชวยตนเอง
มากที่สุด 

3.29 0.18    

2.5 การจัดการเรียนการสอนมุงเนนการคิด
วิเคราะห 

3.34 0.16    

3. ดานอาจารยผูสอน      

3.1 อาจารยทีส่อนลวนเปนแบบอยางที่ด ี 3.55 0.09    

3.2 อาจารยทีส่อนลวนแตมีความรูและ
ประสบการณสงูในรายวิชาที่สอน 

3.68 0.10    

3.3 อาจารยทีส่อนสามารถถายทอดความรูและมี
ประสบการณเปนอยางด ี

3.47 0.06    

3.4 อาจารยทีส่อนลวนเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและ
เปนทีรู่จกัดีในวงการวิชาชีพ 

3.18 0.12    

3.5 อาจารยมีน้ําใจและเอื้ออาทรตอนักศึกษาเปน
อยางดี 

3.57 0.14    

4. ดานอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ      

4.1 อาจารยทีป่รึกษาฯใหความชวยเหลือเปนอยาง
ดีเมื่อมปีญหาเกี่ยวกบัการเรียน 

3.68 0.06    
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รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 

4.2 อาจารยทีป่รึกษาฯติดตามและเอาใจใสตอ
นักศึกษาอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 

3.50 0.12    

4.3 อาจารยทีป่รึกษาฯใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอนกัศึกษา 

3.67 0.10    

4.4 อาจารยทีป่รึกษาฯใหเวลากบันักศึกษาอยาง
เต็มที ่

3.46 0.12    

4.5 อาจารยทีป่รึกษาฯปฏบิัติตัวเสมือนญาตผิูใหญ
ของนักศึกษา 

3.63 0.07    

5. ดานทรัพยากรการเรียนรู      
5.1 ความพรอมดานตํารา เอกสารประกอบการ
สอนอยูในระดับดีและยอมรับได 

3.24 0.11    

5.2 ความพรอมของหองสมุด อยูในระดบัดียิ่ง 2.98 0.22    
5.3 ความพรอมของระบบคอมพิวเตอร อยูในระดบั
ดียิ่ง 

2.77 0.18    

5.4 ความพรอมของหองบรรยาย สื่อ-
โสตทัศนูปกรณ อยูในระดบัดียิ่ง 

2.99 0.08    

5.5 อุปกรณหอง Lab มีเพียงพอและเหมาะสม 3.44 0.11    
6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร      

6.1 การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรมีความเหมาะสม
กับหลักสูตรดีแลว 

3.24 0.12    

6.2 การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรมีความเพียงพอ
แลว 

3.20 0.14    

6.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
การพัฒนาวิชาชีพ ดีแลว 

3.26 0.14    

6.4 กิจกรรมการฝกปฏิบัตงิานระหวางศึกษา
เหมาะสมดีแลว 

3.34 0.07    

6.5 การฝกงานประสบการณวิชาชีพเหมาะสมดี
แลว 

3.44 0.13    

 
ผลการประเมินความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคนิคการแพทย ดานการจัดหลักสูตรในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยระดับสูง (3.13-3.46) โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจสูงตอ จํานวนหนวยวิชารวม จํานวนหนวยวิชาของแตละรายวิชาของ
หลักสูตร และกระบวนการเรียนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่มีความสอดคลองและสัมพันธกัน 
รวมทั้งหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม แตมีความพึงพอใจ
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ปานกลาง (2.60) ในเรื่องความซ้ําซอนของเนื้อหาในแตละรายวิชา ดานการเรียนการสอนในภาพรวมมี
คาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง (3.10-3.43) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงตอการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนการคิด
วิเคราะหและการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม/ชุมชน ดานอาจารยผูสอนมีคาคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับสูง (3.18-3.68)  และดานอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการมีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง(3.46-3.68)   
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความรูและประสบการณของอาจารยในรายวิชาที่สอน
และการใหความชวยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเรียน ดานทรัพยากรการเรียนรู มีคา
คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง-สูง (2.77-3.44) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากในเรื่องอุปกรณของ
หองปฏิบัติการที่เพียงพอและมีความเหมาะสมแตมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องของความพรอม
ของหองสมุด ตําราเอกสารประกอบการสอนหองบรรยาย และสื่อ-โสตทัศนูปกรณ ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณหองในหองปฏิบัติการ ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง 
(3.20-3.44) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากในเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ กิจกรรมการฝก
ปฏิบัติงานระหวางศึกษาและโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและจํานวนของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและความสอดคลองของกิจกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ นักศึกษาไดแสดงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในดานตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการแพทยเพิ่มเติม แสดงดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการศึกษาของหลักสูตรเทคนิคการแพทย  

หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 
หลักสูตร 1) จํานวนหนวยวิชาในบางรายวิชาไมสัมพันธกบัเนื้อหา คือ จํานวน

หนวยวิชานอย แตเนื้อหาเยอะ (4 ความคิดเห็น) 
2) จํานวนรายวิชาในช้ันปที่ป 3 เยอะเกินไป 
3) บางรายวิชามีความซบัซอนมากตองใชความพยายามในการทําความ

เขาใจ 
4) อยากจะใหเพิม่หนวยการเรียนทางดานวิชาภาษาอังกฤษ 
5) หนวยวิชาของบางวิชาไมมีความเหมาะสม เชน วิชา ENG107 

ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร 1 หนวยมากเกินไป และนกัศึกษาได
ประโยชนจากการเรียนนอย 

6) เนื้อหาบางรายวิชามีความไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยวิชา ดังนั้น 
ควรพิจารณาในบางรายวิชาใหม ใหมีความเหมาะสม เชน ENG-108 
เพื่อใหเด็กไดรบัประโยชนสงูสุด (2 ความคิดเห็น) 

7) รายวิชาอณูวิทยาที่กระบวนการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
บางสวนไมสอดคลองกัน 

8) ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนใหทันสมัยมากกวานี้ และสามารถ
ประยุกตใชกบังานอนาคตไดมากกวานี ้

9) บางรายวิชาควรสอนใหจบในครั้งเดียวทุกอยาง เชน ทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 

การเรียนการสอน 1) อยากใหมเีอกสารประกอบการสอนทีม่ีเนื้อหาชัดเจนเหมือน BIO-103 
นาอานเขาใจงาย 
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หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 
2) ควรจะมีการลงพื้นที่ชุมชนใหมากกวานี้ เพราะเปนการที่ไดทั้งความรู

และประสบการณมากขึ้น และควรลงชุมชนจริง ๆ เพื่อใหเหน็บทบาท
ของนักเทคนิคการแพทยในชุมชน และเอาความรูไปใชไดจรงิ (6 
ความคิดเห็น) 

3) การสอนภาคบรรยายในบางรายวิชาและบางหัวขอยังให ช่ัวโมงนอย
เกินไป ทําใหทุกอยางดเูรงรบีจนตามไมทันแลวไมเขาใจ แตเนื่องจาก
เวลานอยจงึอธิบายไดนอยเกินไป 

4) ในการเรียนแบบ PBL  นั้น ในความคิดตนเอง คิดวา การใหคะแนนใน
การพุดคุยตอบคําถามในผูที่พูดเยอะนั้นจะไดคะแนนเยอะนัน้ไม
เหมาะสม เนื่องจากในการทํางานเปนกลุมแตละคนก็มหีนาที่ของตนที่
ไดรับมอบหมาย 

5) บางครัง้ PBL ก็ไมทําใหเขาใจมากเทาที่ควร 
6) วิชาที่เปน PBL ทําใหนักศึกษาไดความรูมากขึ้นและจําไดดีข้ึน 
7) อยากใหมีการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนบรรยายมากขึ้น โดยเฉพาะ

วิชา Bacteria ชีวเคมี สารน้ํา โดยเฉพาะเรื่องเซลลทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

8) การจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย ควรเพิ่มเวลาในเนื้อหาที่มี
รายละเอียดเยอะและควรสอนเนื้อหาที่กระชับและมีการแนะนําสื่อ
การสอนเพิม่เติมเพื่อเพิ่มความเขาใจแกนักศึกษา 

9) สอนบรรยายรายละเอียดบางรายวิชาเนื้อหาเยอะมากจนไมสามารถ
จับประเด็นได เพิ่มเตมิ อยากใหทําหนังสือ Lab ปฏิบัติ โดยมีการ
บันทึกในเลม ซึง่จะสามารถเกบ็รกัษาไดนานและสามารถยอนดูไดเมื่อ
ฝกงาน 

อาจารยผูสอน 1) อาจารยผูสอนควรจัดใหมีการติวในบางรายวิชาที่เห็นสมควรวา
นักศึกษาจะไมเขาใจไดดวยตัวเอง จําเปนตองมอีาจารยสอนเพิ่มเตมิ 

2) อาจารยทกุทานเอาใจใสนักศึกษาดีมาก 
อาจารยทีป่รึกษาทาง
วิชาการ 

 

1) อาจารยทีป่รึกษาใหคําแนะนํา วิธีการเรียนและกําลังใจในการเรียน
อยางดีมาก 

2) อาจารยชวยเหลือดานวิชาการไดดีมาก ใหคําแนะนํา คําปรกึษา และ
เสนอทางที่ถูกตอง 

3) อาจารยเปนเสมือนแมคนที่ 2 เขาใจนักศึกษา อาจารยอาจไมไดเขา
มายุงวุนวายมาก แตก็เฝาอยูหางๆ ตลอด 

ทรัพยากรการเรียนรู 
 

1) อยากใหมบีริการหองอานหนังสือทีห่องสมุด ตลอด 24 ชม. 
2) หองสมุดไมมีความพรอมตอนักศึกษา เชน การมีหนังสือตอรายวิชา

นอยกวาจํานวนนักศึกษาที่ตองการ มีการกันหนังสือบางสวนใหกับ
นักศึกษาในบางสาขาวิชา 

3) อยากใหแจกเอกสารประกอบการเรียนใหครบ เพิ่มหนังสือในหองสมุด
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หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 
ที่เกี่ยวกับวิชาเรียนเปนภาษาไทย 

4) หนังสืออานนอกเปนภาษาไทยนอย 
5) หนังสือเรียนในรายวิชาเคมีคลินกิ โลหิตวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา ยังนอย

มากไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ควรจัดหาหนงัสอืเหลานีใ้หมีความ
เพียงพอ 

6) หนังสือประกอบการเรียนในหองสมุดไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
7) หนังสือบางเลมยังนอยสําหรบัจํานวนนักศึกษา 
8) เอกสารการสอนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาเกือบทกุครั้ง ทั้งนี้ไม

ทราบถึงสาเหตุที่แนชัด และในสวนของรายวิชาบางรายวิชาไมไดผลิต
เอกสารคําสอนให 

9) ในดานตําราเรียนรูเพิม่เติม อยากใหอาจารยแนะนําหนงัสอืดี ๆ ที่คิด
วาดีตอนักศึกษาในรายวิชานั้น  ๆเพื่อเปนกําลังแกนักศกึษาตอไป 

10) ความพรอมหองสมุดไมเพียงพอ อยากใหมหีองสมุดในแตละสํานักวิชา
นาจะดี และจํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

11) หองเรียน Active learning (PBL) ยังไมมีความพรอมเพียงพอ บาง
หองโสตทัศนูปกรณยังไมพรอม อยากใหมีการจัดการหองใหพรอม
กวาน้ี 

12) อยากใหมีการจัดทําเว็ปไซตของหลักสูตร ที่มีการนําเนื้อหาความรูไป
เผยแพร เพื่อเปนประโยชนทั้งกับตัวนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ 

13) ควรมีหองบรรยายของเทคนิคการแพทยเอง เพื่อความสะดวกและ
ตอเนื่องในการศึกษา 

การจัดกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตร 
 

1)  อยากใหมีการจัดฝกปฏิบัตงิานในปที่ 3 ดวย เพื่อความตอเนื่องและ
คุนเคยตอการฝกปฏิบัตงิาน 

2) ควรมีกิจกรรมทีส่รางเสรมิประสบการณการทํางาน การใชชีวิต 
การศึกษาของหลักสูตรนีม้ากขึ้น 

3) ควรมีกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม มารยาทในการอยูในสังคม-
ในการทํางานรวมกบัผูอื่น  การทํางานเปนทมีทุกชั้นป 

4) อยากใหมีกจิกรรมที่ทํารวมกบัวิชาชีพอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น 
5) มีเวลาฝกงานภาคฤดูรอนนอยเกินไป 
6) กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน มีอะไรบางควรชี้แจงใหนักศึกษาทราบ 

อยากใหมีกจิกรรมที่เกี่ยวกับหลกัสูตรยิ่งๆ 
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4. การประเมินความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนตอมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานกัวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 
ผลการประเมินและการวิเคราะหความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนตอมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย  6 ดาน ไดแก คุณลักษณะดานการทํางานรวมกับ
ผูอื่น คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะ
ดานปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณลักษณะดานวิชาการและการวิจัย และคุณลักษณะดานความรู โดยนักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตอมาตรฐานการเรียนรูของ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

 
รายการคําถาม ระดับความคิดเห็น 

X  SD ต่ํา ปาน
กลาง 

สูง 

1. คุณลักษณะดานการทํางานรวมกับผูอื่น      
1.1 มีทักษะดีมากในการติดตอสือ่สารกบัผูอื่น 3.03 0.07    
1.2 มีทักษะในการควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม
เมื่อเผชิญปญหาในการทํางาน 

3.20 0.09    

1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีมากกบักับผูอื่น และยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น 

3.24 0.08    

1.4 สามารถทํางานเปนทีมทัง้ในบทบาทผูนําและ
สมาชิก 

3.20 0.08    

1.5 รับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนอยางด ี 3.36 0.10    

1.6 มีความอดทนและขยันในงานเปนอยางด ี 3.23 0.16    

2. คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม      
2.1ทํางานดวยความชื่อสัตยสุจริตตอตนเองและหนาที ่ 3.52 0.11    
2.2 มีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร
และอดทนยิง่ 

3.40 0.11    

2.3 ดํารงชีพในสังคมอยางเศรษฐกิจพอเพียง และ
เหมาะสม 

3.20 0.19    

2.4 เสียสละ เอือ้อารีและมีน้ําใจตอผูรวมงาน และ
สวนรวม 

3.33 0.12    

2.5 มีวินัย ตรงตอเวลา 3.25 0.16    

2.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สิทธิผูปวย  ตลอดจนหนาที่และสิทธิของผูประกอบ
วิชาชีพตาม พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

3.25 0.19    
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รายการคําถาม ระดับความคิดเห็น 

X  SD ต่ํา ปาน
กลาง 

สูง 

3. คุณลักษณะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 มีความรูความสามารถระดับดใีนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรในการสื่อสาร การหา
ความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมลูการนําเสนอ และ
ประยุกตใชประโยชนในวิชาชีพได 

3.17 0.11    

3.2 สามารถสือ่สารกับผูอื่นไดดี ทั้งการพูด การฟง การ
เขียน และการนําเสนอ 

3.13 0.07    

3.3 ใหความรูและใหคําปรึกษาในวิชาชีพแกผูมารับ
บริการไดอยางเหมาะสม 

3.16 0.12    

3.4 สามารถนําความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร มาใชวิเคราะห หรือแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

3.13 0.05    

4. คุณลักษณะดานปฏิบัติงานวิชาชีพ      
4.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกบัเพื่อนรวมงานและผูมาติดตอ
งาน/ผูรบับริการ 

3.40 0.13    

4.2 สามารถปฏิบัตงิานในการสรางเสรมิสุขภาพ 
ปองกัน ชวยวินิจฉัยติดตามการรักษาและเฝาระวังโรค
ใหกับผูใชบรกิาร ชุมชน และสงัคมได 

3.29 0.12    

4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตศาสตร
สาขาอื่นๆรวมกับศาสตรดานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3.07 0.07    

4.4 ปฏิบัติงานดานวิชาชีพไดถูกตองตามหลักการและ
วิธีการ และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.36 0.17    

4.5 รวมพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการกับ
ทีมสุขภาพของหนวยงาน 

3.24 0.07    

5. คุณลักษณะดานวิชาการและการวิจัย      
5.1 ติดตามความกาวหนาของศาสตรดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกบัภาวะสุขภาพอยางตอเนือ่งจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย 

3.10 0.10    

5.2สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวจิัย 
และนวัตกรรมทีเ่หมาะสมในการพัฒนาหรือแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.11 0.08    

5.3 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวจิารณญาณและเปน
ระบบ โดยใชองคความรูที่เกี่ยวของและประสบการณ 
ในการแกไขปญหา 
 

3.15 0.06    
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รายการคําถาม ระดับความคิดเห็น 

X  SD ต่ํา ปาน
กลาง 

สูง 

6. คุณลักษณะดานความรู      
6.1มีความรูและเขาใจในทฤษฎี  และทักษะในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

3.23 0.13    

6.2 มีความรูและความเขาใจในบทบาทวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ที่มีตอระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 

3.27 0.10    

6.3 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการแสวงหา
และจัดการความรู 

3.21 0.16    

6.4 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการบรหิาร 
การจัดการองคกร และการประกันคุณภาพ 

3.08 0.15    

 
ผลการประเมินและการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ตอการจัดการเรียนการ

สอนตอมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ทั้ง 6 ดาน สรุปได
ดังนี้  ในดานการทํางานรวมกับผูอื่นมีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง (3.03-3.36) โดยสามารถรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกันกับผูอื่นได ดานคุณธรรมจริยธรรม 
มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง (3.20-3.52) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานทํางานดวยความชื่อสัตยสุจริต
ตอตนเองและหนาที่ ดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจสูงสุดโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับสูง (3.13-3.16)  ในทํานองเดียวกันกับดานปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงใน
ทุกดาน (3.07-3.40) ความคิดเห็นตอดานวิชาการและการวิจัย มีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันอยูในสูง 
(3.10-3.15)  มาตรฐานการเรียนรูในดานความรูมีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง (3.08-3.27)  
 
4. ความเห็นตอการนํารายวิชาที่เรียนไปใชในการประกอบวชิาชีพ  
 นักศึกษาช้ันปที่ 4 ซึ่งเปนชั้นปสุดทายทีผ่านการฝกงานทางเทคนิคการแพทย ไดแสดงความคิดเห็นตอ
การนํารายวิชาที่เรียนไปใชในการประกอบวิชาชีพ โดยเปนการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด ดังแสดง
ในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ความเห็นตอการนํารายวิชาที่เรียนไปใชในการประกอบวิชาชีพ 

 
หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 

สาระเนื้อหาในรายวิชา
ตาง ๆ ที่ควรเพิ่มเติม 
 

1) ควรปรับปรุงรายวิชา MTH-361 จุลทรรศนศาสตรคลินกิ ดังนี้ 
- ควรเพิ่มการดู cell ใน Body fluid 
- ในสวนของ Body fluid ควรมีการทําแลปเกี่ยวกับการยอม Body fluid 
เพื่อตรวจดู cell morphology, differential และ cell count เนื่องจากมี
การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
- ควรเรียนการตรวจดานเซลลมากขึ้น เชน Cell diff, Cell Count, 
Morphology, ความผิดปกติของเซลล 
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- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาทางดาน Body fluid analysis เชน การดู cell 
morphology ในน้ําเจาะตางๆ 

2) ควรเพิ่มเรื่องการปฐมพยาบาลเบือ้งตน (3 ความคิดเห็น) 
3) รายวิชาการบริการและการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ ควรเพิ่มเติม

การฝกปฏิบัติในการจัดทําเอกสารคุณภาพในงานตาง ๆ เปนรายคน/กลุม 
ใหมากขึ้น 

4) เพิ่มเนื้อหาสาระของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เนื่องจากมีประโยชนอยางมาก
ในการทําโครงการวิจัยภาคนิพนธ อยากใหมีความรูความเขาใจในการเขียน
โครงการวิจัยภาคนิพนธเพิ่มขึ้น เขียนไดใจความ และมีการฝกเขียนเพิ่มขึ้น 

5) การศึกษาดูการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจริงขณะเริ่มเรียนรายวิชาระดับ
คลินิก และระหวางการเรียนอยางตอเนื่อง 

6) พิษวิทยาสําหรับเทคนิคการแพทย ควรเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาใหมากขึ้น 
7) ควรปรับปรุงรายวิชา MTH-372 เทคนิคการแพทยชุมชน ดังนี้ 

- ควรใหเนื้อหาในรายวิชาสัมพันธกับการนําไปใชในชุมชน 
- ควรปรบัเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางรายวิชา เนื่องจากคิดวามันไมคอยคุมกับ
สิ่งทีล่งทุนไปทัง้แรงกาย เวลากบัสิง่ที่ไดมาไมคุมคากัน 
- เพิ่มในรายวิชาชุมชนที่มีการลงชุมชนจริง เปนกิจกรรมในเชิงที่ประชาชน
ในชุมชนสามารถที่จะรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเรา 
- อยากใหเพิ่มเติมเรื่องการแสดงบทบาทเพื่อใหสังคมรูจักมากยิ่งขึ้น 
- ควรเพิ่มรายวิชาชุมชนมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกไปเรียนรู
ภายนอกหองเรียน  

8) เกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การเงิน ยา (เลก็นอย) วิชาธุรกจิและการบรหิาร
ทางดานเทคนิคการแพทย 

9) ควรเพิ่มเตมิรายวิชาปฏิบัติการหองแลปมากขึ้น ลดเวลาเรียนทฤษฎีลง 
10) เรื่องเกี่ยวกบัแลปอินเฟอรไทดเกี่ยวกบัการทําแลปเด็กหลอดแกว ควรแยก

ออกมาเปน 1 รายวิชา เพื่อเนื้อหาคอนขางเยอะและนาสนใจ  
11) อยากใหแตละวิชาหลักๆ ทําสรุปเปนเลมสําหรับทวนไดงาย  
12) ความไวและการดื้อยา antibiotic ที่สําคัญตอเชื้อกอโรค และเปนเชื้อที่พบ

บอยในโรคพยาบาล ซึ่งควรใหความรูเรื่องยาที่นํามาทดสอบกับเชื้อแตละตัว
มากขึ้น โดยยึดหลักตาม CLSI (3 ความคิดเห็น) 

13) - อยากใหมีการเรียนทางดานนิติวิทยาศาสตรดวย  
- เพิ่มเติมในรายวิชาทางพันธุศาสตร และทางพิสูจนหลักฐานทางคดี (นิติ
วิทยาศาสตร) เบื้องตนในงานเทคนิคการแพทย เพราะยังขาดในเรื่องนี้อยู  
- การเรียนนิติวิทยาศาสตร อยากใหเชิญอาจารยหมอนิติเวชมาสอน  

14) - กอนฝกงานควรมีการสอนทวนความรูหรือพาออกไปดูงาน เชน เครื่อง 
Automate ที่ใชในงานดานตางๆ เพื่อที่จะไดมองเห็นภาพที่ชัดเจน 
- ในชวงระยะเวลาที่ นศ.ช้ันปที่ 3 และ 4 อยากจะใหมีการฝกไปปฏิบัติงาน
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นอกสถานที่หรือสถานพยาบาลใกลๆ เพื่อเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณ
กอนไปฝกงานจริง 
- ควรเพิ่มชวงเวลาฝกงาน เชน ชวงอยูป 3 ควรใหออกไปดูงาน 1 เดือน  
- เพิ่มเวลาดูงานตามโรงพยาบาลตางๆ 
- เพิ่มรายวิชาทดลองฝกงานกอนออกฝกงานจริง เพื่อชวยทบทวนเทคนิค
การปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ และทบทวนความรูกอนฝกงานใน
โรงพยาบาล 
- ควรเพิ่มรายวิชากอนออกมาฝกงาน เปนรายวิชาทักษะที่ใชในการทํางาน
ไดจริง เตรียมความพรอมในการฝกงาน โดยสมมติใหหองแลปเปน
โรงพยาบาลและแบงฐานตางๆ ใหเสมือนหองปฏิบัติการในโรงพยาบาลและ
ใหนักศึกษาฝกเสมือนสถานการณจริง รวมทั้งมีโปรแกรมการรับลงทะเบียน
ผูปวยดวย 
- เพิ่มรายวิชาการเตรียมตัวกอนการฝกงานในปที่ 4 โดยเสมือนการจําลอง
การทําแลปที่เคยเรียนที่สําคัญๆ เพื่อเปนการทบทวนทักษะความรูเดิม 
- อยากใหเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการฝกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทุก ๆ ป 
(4 ป = 4 ครั้ง) เพื่อใหไดเห็นการทํางานจริง (การประยุกตใชทฤษฎีที่เรียน
มาใหสอดคลองกับสถานการณหรือบริบทของงานนั้นๆ 
- เพิ่มทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในหองปฏิบัติการเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับการฝกงาน 

15) - รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ควรมีการให
วิทยากรผูมีประสบการณดานนี้มาสอน เพื่อจะไดถายทอดใหนักศึกษาได
เรียนรูจากประสบการณจริงอยางเขาใจ   
- รายวิชาประกันคุณภาพ ควรเนนใหเห็นภาพกวานี ้
- ควรเพิ่ มเนื้ อหารายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพทาง
หองปฏิบัติการใหเยอะกวานี้ เพราะเปนรายวิชาที่สําคัญอยางยิ่งในการ
ทํางานตอไป 
- การควบคุมคุณภาพของการทดสอบตางๆ ทุกสายงาน ซึ่งมันจะแตกตาง
กันออกไปในแตละสายงาน 

16) ควรเนนทักษะในการปฏิบัติงานประจําในทุกรายวิชา ทั้งการอานผล 
รายงานผล  

17) ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เขียน ฟง พูด ทักษะการใชเทคโนโลยี 
18) อยากใหมีการเพิ่ม case study เพราะจะทําใหมองเห็นภาพการทํางานมาก

ขึ้น 
19) การเจาะบริจาคโลหิตและการปนแยกสวนประกอบของเลือด 
20) - อยากทราบถึงองคการตางๆ ที่รับ MT เขาทํางาน และขอบเขตอาชีพที่ 

MT ที่สามารถทําได โดยแนะแนวใหนักศึกษาทราบ  
- วิชาเลือกเสรีเกี่ยวกับทางเลือกทางอาชีพ สําหรับผูที่จบเทคนิคการแพทย
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เพื่อเปนทางเลือกสําหรับคนที่ไมชอบทํางานที่เปนงานประจํา 

21) ควรเพิ่มในสวนของการใชงานระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ เชน การ
ฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ LIS เปนตน 

22) เพิ่มเนื้อหาดูความสัมพันธของผล Lab 
23) วิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรควรเปดใหนักศึกษาเขาเรียน เพราะที่ผานจาก

หลักสูตรแลวบางรายวิชาที่นาเรียน 
รายวิชาที่ไมไดใชและ
ควรตัดออก 
 

1) ENG-108 ภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเฉพาะในสวนของ 
Health fair ทําใหนักศึกษาเสียเวลามากกระทบกับรายวิชาอื่นและ
ประโยชนที่นําไปใชตอนอยการสอนบรรยายบางคาบใชเวลามากเกินไป ทํา
ใหคาบการปฏิบัติลดลง (3 ความคิดเห็น)  

2) รายวิชาเตรียมสหกิจ เนื่องจากเนื้อหาสาระความรูที่ไดรับไมสอดคลองกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย จึงไมสามารถนําไปประยุกตใชกับการฝกงานได
จริง (10 ความคิดเห็น) 

3) ฟสิกสทั่วไป 
4) ระบาดวิทยาไมคอยไดนํามาใช เนื่องจากตอนเรียน เรียนไปแนวทางที่ไม

สามารถนํามาใชไดจริง (2 ความคิดเห็น) 
5) - รายวิชาเทคนิคการแพทยชุมชน 

- วิชาชุมชน ควรเปลี่ยนรูปแบบหรือจัดวิชาที่มีประโยชนและเกี่ยวของกับ
การเรียน   

6) พิษวิทยา เพราะสวนมากไมคอยไดใช อาจรวมไวกับรายวิชาเคมีคลินิก 
เพราะเนื้อหานอย และไมคอยไดใชในหองปฏิบัติการทั่วไป (5 ความคิดเห็น) 

7) วิชาเครื่องมือพื้นฐาน (ตอนป 2) ควรเอาไปแทรกตามเนื้อหารายวิชานั้น ๆ 
8) ไมควรตัดทุกรายวิชานั้นสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางาน ในชีวิต ใน

สถานการณที่แตกตางกัน 
9) รายวิชาทางวิทยาศาสตรพื้นฐานบางตัวไมไดใช ลดใหเลือกนอยลงแลวเพิ่ม

รายวิชาเฉพาะลงไปจะดีมากกวา 
10) MAT-114  PHY-106 PHY-102 

ขอเสนอแนะ 
 

1) ขยายเวลาในการเรียนเพื่อนักศึกษาจะไดมีเวลาในการทบทวนบทเรียน
เพิ่มขึ้น 

2) แตละรายวิชามีความครบถวนของเนื้อหาและการปฏิบัติดี 
3) ควรปรับรูปแบบประเมินแกอาจารยพิเศษทางคลินิกใหนอยลง เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแกอาจารยพิเศษทางคลินิกยิ่งขึ้น 
4) - อยากใหมีการฝกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกอนการไปฝกงาน (สําหรับ

นักศึกษาปสุดทาย) 
– อยากใหมีการฝกทักษะจริงกอนไปฝกงานเพื่อทบทวนและความชํานาญ
มากขึ้น 
- มีการฝกทักษะการปฏิบัติงานจริงกอนการฝกปฏิบัติงานจริงในภาค



 40

หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 
การศึกษาฝกงาน 
- ควรมีการจัดทบทวนความรูกอนการฝกงานอีกครั้ง 

5) - ในสวนของรายวิชาตาง ๆ ที่เปนรายวิชาของวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่มี
เนื้อหาเยอะควรที่จะมีการขยายเวลาของการสอนใหมากกวานี้   
- ควรใชเวลาการสอนพอดีกับเนื้อหาที่บรรยาย หรือกําหนดตารางเรียน
อยางแนนอน เนื่องจากเนื้อหาที่เยอะและเวลาเรียนที่กําหนดมานอย อาจ
ทําใหมีการนัดสอนนอกเพิ่มเติม ซึ่งทําใหผูเลาเรียนอาจรับความรูไดไมเตม็ที ่
- อยากใหมีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐานใหนอยลงและ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาของสาขาใหเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบางรายวิชาเรียน
เยอะ แตหนวยกิตกลับนอย 

6) จากการฝกงานพบวา สิ่งที่อาจารยสอนมา นําไปใชไดหมด แตแผนของ
หลักสูตรครั้งนี้มีขอนึงที่อยากเสนอแนะ คือ การเรียนที่แนนๆ จันทร-ศุกร 
แลวสอบวันอาทิตยมันทําใหผลการสอบออกมาไดไมดี สําหรับคนที่ทํา
กิจกรรมดวย และหัวออนดวย ทําใหบางครั้ง/หลายครั้ง คิดจะทิ้งงาน
สวนรวม แตติดที่ลาออกจากตําแหนงไมได (แตก็ดีที่ทําใหมีความอดทน) 
และพบวามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ/อุปกรณการเรียนปฏิบัติที่พรอมมาก 
และที่สําคัญ อาจารยที่มหาวิทยาลัยไมเพียงสอนแตความรูในตํารา อาจารย
สอนการวางตัว สอนคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีมาโดยตลอด 
เปนสิ่งที่ดีมากๆ เปนสิ่งที่พี่ๆแลปชมทุกรุนเลย และเปนสิ่งที่ดีตอผูปวยมาก
จริงๆ อยากใหอาจารยปลูกฝงนองๆ แบบนี้ตอไป 

7)  - วิชาเตรียมสหกิจ อยากใหอาจารยในหลักสูตรสอน/บรรยาย นาจะมี
ประโยชนมากกวา  
- วิชาสัมมนากับโครงการวิจัยไมควรอยูเทอมเดียวกัน 

8) จากการมาฝกงานครั้งนี้ ไดเจอเพื่อนๆ ทั้ง จากหลายสถาบัน ทําใหรูวา ถา
ตั้ ง ใจ เก็บรายละเอียดความรูที่ อาจารยทุกทานสอนมา ทํ าใหรู ว า
มหาวิทยาลัยก็ไมไดดอยกวาสถาบันอื่นๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ขอบคุณ
อาจารยผูสอนทุกทาน แมอาจารยแตละคนจะอายุไมมาก แตดวยความเกง
ที่อาจารยทุกทานมี ทําใหมหาวิทยาลัยที่คนไมคอยรูจัก สามารถพัฒนา
บัณฑิตใหเกงไดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

9) สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผูปวยในกรณีที่ผูปวยเปนลมขณะ
เจาะเลือดหรือบริจาคเลือด เปนตน 

10) อยากใหมีการทําการทดสอบพิเศษบางอยาง เชน LE Cell ซึ่งจะมีประโยชน
ในการตรวจวิเคราะห 

11) หลักสูตรที่จัดมา มีความครบถวน ถูกตองของเนื้อหาดีแลว 
12) จัดกิจกรรมใหประชาชนรูจักวิชาชีพเทคนิคการแพทยมากยิ่งขึ้น 
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ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทย สาํนักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสขุศาสตร ปการศึกษา 2558 
 
ขอมูลทั่วไปของอาจารยผูสอน 

อาจารยผูสอนเปนอาจารยทีส่อนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย ทั้งในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะ จากจาํนวนแบบสอบถามทีส่งไปทั้งสิ้น 66 คน
พบวามีอาจารยผูตอบแบบสอบถามและใหความเห็นจํานวนทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 59.1% 
เปนเพศชายรอยละ 33.3 และเพศหญิงรอยละ 66.7 อาจารยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 39.00 ± 
8.78 ป มีตําแหนงทางวิชาการสวนใหญเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 64.9 และมีคุณวุฒิปริญญาโทและ
เอกคิดเปนรอยละ 10.3 และ 82.0 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยของเวลาทีท่ําการสอนในสาขาเทคนิค
การแพทย 3.80 ± 2.94 ป อาจารยทีเ่คยไดรับทุนเพื่อศกึษาหรือพฒันาตนเองมจีํานวนรอยละ 47 
และอาจารยที่ไมเคยไดรับทุนมีจํานวนรอยละ 53 โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครัง้ทีร่ับทุนพัฒนาตนเองคือ 
3.8 ครั้ง อาจารยมีภาระการสอนคิดเปนจํานวนรายวิชาที่สอนหรือรวมสอนทัง้หมดเปนคาเฉลี่ยเทากบั 
9 รายวิชาตอป และมจีํานวนหนวยวิชาที่สอนเฉพาะในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 4.5 หนวยวิชาตอป 
ขอมูลแสดงดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6: ขอมูลทั่วไปของอาจารยผูสอน  
 
รายการขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ (คน)                                                               

- ชาย   
- หญิง                                                                          
Total                                                                       

 
13 
26 
39 

 
33.3 
66.7 
100.0 

2. ตําแหนงทางวิชาการ (คน)                                 
- อาจารย                                                                            
- ผูชวยศาสตราจารย                                                         
- รองศาสตราจารย                                                            
- ศาสตราจารย                                                                
Missing                                                                                
Total                                                                                     

 
24 
10 
3 
0 
2 
39 

 
64.9 
27.0 
8.1 
0 
- 
- 

3. คุณวุฒิสูงสุด (คน)                 
- ป.ตรี                                                                            
- ป.โท                                                                            
- ป.เอก                                                                           
Missing                                                                              
Total                                                                            

 
3 
4 
32 
0 
39 

 
7.7 
10.3 
82.0 

- 
- 
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รายการขอมูล จํานวน รอยละ 
6.การรบัทุนเพื่อศึกษาหรือพฒันาตนเอง (คน)                                          

-ไมเคยรับ                                                                       
-เคยรับ                                                                         
Missing                                                                              
Total                                                                                 

 
19 
17 
3 
39 

 
52.8 
47.2 

- 
- 

 
ความเห็นตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

ความเห็นของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตรเทคนิค
การแพทย ในประเด็นตอไปนี้ 1) รายวิชาที่เปดสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย พบวาอาจารยรอย
ละ 48.7 เห็นควรใหมีการปรับปรุงรายวิชา 2) วิธีการรับนักศึกษา พบวาอาจารยสวนใหญ (รอยละ 
46.1) เห็นควรใหมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่เนนการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดย
กําหนดเกณฑและพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกใหเหมาะสม 3) ระบบการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย พบวาอาจารยสวนใหญ (รอยละ 51.3) เห็นควรใหปรับปรุง 4) พฤติกรรม
การเรียนโดยรวมของนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย พบวาอาจารยสวนใหญ (รอยละ 56.4) 
เห็นควรใหปรับปรุง 5) อุปกรณการเรียนการสอนหรือหองปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ อาจารยสวนใหญ 
(รอยละ 79.5) เห็นควรวาเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตามอีกรอยละ 12.8 เห็นวาควรมีการปรับปรุง 
6) ในภาพรวมของหลักสูตรเทคนิคการแพทย พบวาอาจารยสวนใหญ (รอยละ 51.3) เห็นควรให
ปรับปรุง 7) ในภาพรวมของการบริหารจัดการหลักสูตรเทคนิคการแพทยของสํานักวิชา ฯ พบวา
อาจารยสวนใหญ (รอยละ 56.4) ไมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว 7) ประเด็นอื่นๆ มี
อาจารยรอยละ 25.6 ใหความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม  รายละเอียดขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแสดงใน
ตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7:  ความเห็นตอการบรหิารจัดการและการดําเนนิงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
 
หัวขอการประเมิน และขอคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.1 รายวิชาที่ทานสอนหรือรวมสอนในหลักสูตรเทคนิคการแพทยที่ควรปรบัปรุง

แกไข 
1) ไมมี 
2) มี  
      ไดแก รายวิชา 

- รายวิชา MTH-238 (3 ความคิดเห็น) เรื่องเวลาเรียนปฏิบัติการที่มาก
เกินไป ไมสอดคลองกับตัวอยางที่มีใหฝกหรือตั้งแสดงที่มีนอย และควรเพิ่ม
ทักษะในการตรวจวินิจฉัยใหแกนักศึกษา 

- รายวิชา MTH-256 และ MTH-357 (4 ความคิดเห็น) ปรับปรุงโดยรวม
วิชาและปรับลําดับเนื้อหารายวิชาใหมีความตอเนื่อง เชนเม็ดเลือดแดง และ
ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและความผิดปกติของเม็ดเลือด
ขาว hemostasis และ hemostasis  disorder ลักษณะเดียวกับการจัดการ

 
39 
20 
19 
 

 
100.0 
51.3 
48.7 
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หัวขอการประเมิน และขอคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

- MTH-325 (2 ความคิดเห็น) มีเนื้อหาบางหัวขอยากเกินไป ไมเหมาะกับ 
ป.ตรี บางหัวขอนักศึกษาไมมีความรูพื้นฐานจึงควรปรับลําดับการเรียนใหอยู
หลังจากนักศึกษาเรียนพื้นฐานวิชาชีพอื่นมาครบแลว เนื่องจากเครื่องมือพิเศษ
มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายวิชา  

- MTH-239, MTH-340, MTH-343 (5 ความคิดเห็น) เรื่องรายละเอียด
ของเนื้อหารายวิชาและปฏิบัติการที่มากเกินไปมีความซ้ําซอนของปฏิบัติการ
ไวรัสและภูมิคุมกัน รายวิชา MTH-340 เวลาบรรยายนอยเกินไปสอบเนื้อหา
เยอะกวาเวลาจริงเสนอแนะใหรวมวิชานี้กับเชื้อรา (เนื่องจากเดิมรารวมกับ
แบคทีเรียทําใหเนื้อหาแนนเกินไป) สวนรายวิชา MTH-343 วิทยาภูมิคุมกัน
วินิจฉัย ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเนนปฏิบัติมากขึ้นเนนเนื้อหาใน
เชิงประยุกตและการนําไปใชในหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาในปจจุบันใน
สวนของเครื่องมืออัตโนมัติควรสอนหลักการการใช การบํารุงรักษาการนํา
ขอมูล /ผลวิเคราะหไปใช 

- MTH-342 (1 ความคิดเห็น) เรื่องเครื่องมืออัตโนมัติควรสอนหลักการ
การใช การบํารุงรักษาการนําขอมูล /ผลวิเคราะหไปใช 

- MTH-361 (1 ความคิดเห็น) ควรปรับปรุงเรื่องระบบในการจัดการเรียน
การสอนทั้งบรรยายและปฏิบัติที่ชัดเจน ตรวจสอบได 

- MTH-372 (1 ความคิดเห็น) ควรใหเรียนเมื่อจบรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพแลวเพื่อจะไดนําความรูทุกแขนงวิชามาใชกับชุมชน 

- MTH-408 (2 ความคิดเห็น) ควรปรับลดเนื้อหาที่ advance (สอน
เหมือนระดับบัณฑิตศึกษา) ควรเลือกสอนเทคนิคที่ใชตรวจวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลหรือกาวหนากวานั้น 

- MTH-474 (1 ความคิดเห็น) ควรจัดชั่วโมงสัมมนาเปนหองยอยที่มี
อาจารยครบทุกสาขาวิชาจะไดลดระยะเวลาสัมมนาที่มากเกินไป 

- PTH-216 (1 ความคิดเห็น) ปรับจํานวนชั่วโมงบรรยายเรื่องสรีรวิทยา
ของระบบตอมไรทอและระบบทางเดินปสสาวะใหเหมาะสม (เดิม ระบบละ 2 
ชั่วโมงซึ่งนอยเกินไป) การสอนบรรยายที่ตอเนื่องและอัดแนนทําใหนักศึกษา
ลาและรับขอมูลไดคอนขางจํากัด 

- PHY-102 (1 ความคิดเห็น) ควรปรับปรุงเรื่องการวัดผล 
- HUM-105 และ  SOC-110 (1 ความคิดเห็น) 
- อื่นๆ เชน ควรปรับปรุงใหเนื้อหาทันสมัย เหมาะสมกับเวลา (1 ความ

คิดเห็น) อาจเพิ่มประสบการณเรื่องงานวิจัยในพื้นที่ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชา
และมีความทันสมัย รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตรใหม ๆ (1 ความคิดเห็น) เพิ่ม
หัวขอ Clinical toxicology (1 ความคิดเห็น) ลดจํานวนหนวยวิชาจาก 1 
หนวยวิชาเปน 0.75 หนวยวิชา (1 ความคิดเห็น) 
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1.2 วิธีการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 
3) ควรปรับปรุง  

- ปรับวิธีการรับนักศึกษาใหมีโอกาสไดนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น (4 
ความคิดเห็น) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน โดยพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก และเกณฑรับนักศึกษาใหมีความชัดเจนมากขึ้น  

- ควรมีการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบรับตรงและโควตา (8 ความ
คิดเห็น) โดยใหการสอบภาษาอังกฤษ/ขอสอบพิเศษเกี่ยวของกับเทคนิค
การแพทยเพิ่มเติม ควบคูกับการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ศักยภาพทางวิชาการและสนใจศึกษาในหลักสูตรอยางแทจริง 

- การคัดเลือกรอบรับตรงใหคงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.ปลาย ที่ 3.00 
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนโรงเรียนประจําจังหวัด/ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมี
โอกาสไดสมัครเขาศึกษาตอ (1 ความคิดเห็น) 

- ควรเพิ่มสัดสวนจํานวนรับนักศึกษาที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน (1 
ความคิดเห็น) ลดสัดสวนจํานวนรับนักศึกษาที่ไมสอบขอเขียน (โควตา) (1 
ความคิดเห็น) และสวนการสอบสัมภาษณรอบ admission กรรมการผู
สัมภาษณสามารถปฏิเสธนักศึกษาได ในกรณีที่คุณสมบัติของนักศึกษาไมผาน
เกณฑ (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมีการจัดคายเตรียมความพรอม (2 ความคิดเห็น) อาจจัดในรูปแบบ
กิจกรรมจิตอาสาใหรุนพี่ทบทวนความรูรายวิชาพื้นฐานใหนักศึกษาใหมใช
เวลาอยางนอย 1 เดือน 

39 
12 
9 
18 

 

100.0 
30.8 
23.1 
46.1 

 

1.3 ระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 
3) ควรปรับปรุง  

- การคุมปฏิบัติการ เนื่องจากมีอาจารยรวมคุมปฏิบัติการหลายทาน 
อาจารยเจาของปฏิบัติการควรชี้แจงรายละเอียดปฏิบัติการใหทราบเพื่อจะได
สอนนักศึกษาใหเขาใจไดตรงกัน หากนักศึกษาไมเขาใจใหประสานงานกับ
อาจารยเจาของปฏิบัติการเพื่อสอนนักศึกษาเพิ่มเติม  (1 ความคิดเห็น) 

- การจัดการเรียนการสอนในบางภาคการศึกษาเรียนแนนมากเกินไป (1 
ความคิดเห็น)  

- ใหนักศึกษารับผิดชอบตนเองมากขึ้น ลดการทํารายงานเพื่อลด
ความเครียด จะทําใหนักศึกษาเรียนรูไดดีขึ้น (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมุงเนนทักษะการรายงานผล การวิจัยในทางคลินิกมากขึ้น ควรลด
การเรียนการสอนที่คลายการวิจัยในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี (1 ความ
คิดเห็น) 

39 
8 
11 
20 
 

100.0 
20.5 
28.2 
51.3 
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หัวขอการประเมิน และขอคิดเห็น จํานวน รอยละ 
- แบงชั้นเรียนรายวิชาปฏิบัติการใหเล็กลง (1 ความคิดเห็น) 

1.4 พฤติกรรมการเรียนโดยรวมของนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 
3) ควรปรับปรุง  

- ควรปรับปรุงพฤติกรรม ไดแก ความตั้งใจในการเรียน (6 ความคิดเห็น) 
ความกระตือรือรนในการศึกษาดวยตนเอง (4 ความคิดเห็น)ตรงตอเวลา (3 
ความคิดเห็น) ความรับผิดชอบ (3 ความคิดเห็น) มีการเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียน (2 ความคิดเห็น) ใหความสําคัญตอการเขาเรียน (1 ความคิดเห็น) มี
จริยธรรมและความซื่อสัตย (1 ความคิดเห็น) 

- ควรลดจํานวนกิจกรรมหรือปรับชวงเวลากิจกรรมใหเหมาะสม ไม
กระทบตอการเรียน (3 ความคิดเห็น) โดยเฉพาะกิจกรรมรับนองซึ่งสงผล
กระทบตอการเขาเรียนและความสนใจในการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน
มากขึ้น (2 ความคิดเห็น) 

- ควรปรับทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียนวิชาชีพ โดยเฉพาะชวงแรกที่
ปรับตัวไมได ทําใหผลการเรียนต่ํา นักศึกษาทอแทและหมดกําลังใจในการ
เรียน (2 ความคิดเห็น) 

- ควรชวยกันรักษาความสะอาดของเครื่องมือ จัดเก็บใหถูกตอง (1 ความ
คิดเห็น) 

- ควรเพิ่มความสามารถในการแสดงออก ความคิดสรางสรรค การบริหาร
จัดการ วิธีคิดที่เปนระบบ (1 ความคิดเห็น) 

- นักศึกษามีสมาธิในการเรียนนอย เนื่องจากการเรียนที่หนักจึงไดพักผอน
นอย (1 ความคิดเห็น) 

39 
3 
14 
22 

100.0 
7.7 
35.9 
56.4 
 

1.5 อุปกรณการเรียนการสอนหรือหองปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ 
1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 
3) ควรปรับปรุง  

- ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองเรียน และความสมบูรณของ
เครื่องปรับอากาศ  (1 ความคิดเห็น) 

- ควรจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑพื้นฐานในสวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให
มากขึ้นและควรคํานึงถึงตนทุนวัสดุอุปกรณ สารเคมีในการทําปฏิบัติการ (1 
ความคิดเห็น) 

- ควรปรับปรุงเรื่องสื่อประกอบการสอนใหมีประสิทธิภาพเต็มที่ เชน 
ความคมชัดของภาพจากกลองจุลทรรศนตอตรงกับหนาจอโทรทัศน (1 ความ
คิดเห็น) 

- จัดหาอุปกรณชุดใหม (1 ความคิดเห็น) 

39 
3 
31 
5 

100.0 
7.7 
79.5 
12.8 
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1.6 ในภาพรวมของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

1) ไมมีความเห็น 
2) ยังไมควรปรับปรุง 
3) ควรปรับปรุง  

- ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาใหสอดคลองกับ มคอ.1 (1 ความ
คิดเห็น) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย (5 ความคิดเห็น) คํานึงถึง
สภาวการณปจจุบันของวิชาชีพและความตองการของผูใชบัณฑิต (2 ความ
คิดเห็น)  

- ควรปรับปรุงการเรียน การสอน ที่พัฒนาทักษะวิชาชีพควบคูกับการใช
ภาษาอังกฤษ (1 ความคิดเห็น) 

- ควรปรับหนวยวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหา (1 ความคิดเห็น) กระจาย
รายวิชาใหมีความยากงายและมีจํานวนที่เหมาะสมในแตละภาคการศึกษา (2 
ความคิดเห็น) จัดวางลําดับรายวิชาใหสอดคลองและเสริมทักษะกัน (1 ความ
คิดเห็น) และควรลดความซ้ําซอนของเนื้อหาในแตละวิชา (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมุงเนนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น (1 ความคิดเห็น) สอน
แบบ active learning หลากหลายรูปแบบ (ใหเหมาะสมกับรายวิชา) (2 
ความคิดเห็น) มีการบูรณาการรายวิชากับการวิจัยและบริการวิชาการ/ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ความคิดเห็น) เพิ่มการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (1 ความคิดเห็น) 

- ควรปรับปรุงภาพลักษณของหลักสูตร จะทําใหนักศึกษาที่เขามาเรียนมี
คุณภาพสูงได (1 ความคิดเห็น) 

- ควรทํา SWOT analysis กอนปรับปรุงหลักสูตร (1 ความคิดเห็น) 
- ควรมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความโดดเดนเฉพาะดานซึ่งแตกตางจาก

นักศึกษาเทคนิคการแพทยที่อื่น (1 ความคิดเห็น) 
- ควรปรับปรุงเรื่องการรับนักศึกษาเขาศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาที่มี

คุณภาพเพิ่มขึ้น (2 ความคิดเห็น) 
- ควรพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

โดยพิจารณาจากความรูความสามารถหลังจากนักศึกษากลับจากฝกงาน
วิชาชีพ (1 ความคิดเห็น) 

- อาจารยหรือนักวิทยาศาสตรที่คุมปฏิบัติการ ควรมีความรู/ ความเขาใจ
ที่ตรงกันในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแตละครั้ง เพื่อใหทุกคนมี
มาตรฐานเดียวกัน และนักศึกษาไดประโยชนในการเรียนรูสูงสุด (1 ความ
คิดเห็น) 

39 
15 
4 
20 
 

100.0 
38.5 
10.2 
51.3 
 

1.7 ในภาพรวมของการบรหิารจัดการหลักสูตรเทคนิคการแพทยของสํานักวิชา ฯ   
1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 
3) ควรปรับปรุง  

 
39 
22 
5 

 
100.0 
56.4 
12.8 
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- ควรปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

และกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละตําแหนงใหมีความชัดเจน (ประธาน
หลักสูตร/ หัวหนาสาขาวิชา) และชี้แจงใหทุกคนเขาใจตรงกัน (2 ความ
คิดเห็น) และพิจารณาความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรชีวเวชศาสตร
ซึ่งเปนหลักสูตรสหสาขาวิชาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใตการดูแลของ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมีการบริหารงานในเชิงรุกมากกวางานประจํา ทั้งทางดานวิชาการ 
การวิจัย และการบริการวิชาการ (2 ความคิดเห็น) 

- เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชาการเรียนรู (คลาย ๆ 
ภาควิชา) ดูแลดานการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการที่
เกี่ยวของกับภาคตนเอง แลวจึงเลือกเปนตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเทคนิคการแพทย และมีคณะอนุกรรมการแยกแคกิจกรรมนักศึกษา
กับทํานุบํารุง และประกันคุณภาพ เพื่อลดความซ้ําซอนในการบริหารงาน (1 
ความคิดเห็น) 

- ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทย เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อมีแนวนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
(2 ความคิดเห็น) มีการกําหนดแผนงานและการกํากับติดตาม (1 ความ
คิดเห็น) 

- ควรมีการประชุมคณาจารยทั้งหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือน
ละครั้ง (1 ความคิดเห็น) 

- ควรกระจายการทํางานใหแกคณาจารยทุกทานในหลักสูตรไดทํางาน
สวนกลางในปริมาณใกลเคียงกัน (1 ความคิดเห็น) เนนการมีสวนรวมจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมีมาตรการ / กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมปฏิบัติการของ
คณาจารย (1 ความคิดเห็น) 

- ควรนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาแทรกในระหวางการเรียนในรายวชิาทีม่ี
เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก (1 ความคิดเห็น) และปรับรูปแบบ
กิจกรรมนักศึกษาใหเอื้อตอการเรียนการสอน ฝกการคิดเชื่อมโยงเปนเหตุเปน
ผล ไมควรเปนกิจกรรมที่ตองทําโดยไมไดพักผอน (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โดยกรรมการประจําหลักสูตร / 
นักศึกษา / ผูใชบัณฑิต (1 ความคิดเห็น) 

- ควรพัฒนาเรื่องคุณภาพการสอน การวัดผล (1 ความคิดเห็น) 

12 
 
 

30.8 
 
 

1.8 เรื่องอื่น ๆ  
1) ไมมีขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 
2) มีขอเสนอแนะเพิม่เติม 

-  หลักสูตรเทคนิคการแพทยเปนวิชาชีพที่เนนทักษะในหองปฏิบัติการ 
รายวิชาสวนใหญจึงมีปฏิบัติการรวมดวย หลักสูตรควรมีการจัด/ปรับปรุง

39 
29 
10 
 

100.0 
74.4 
25.6 
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หัวขอการประเมิน และขอคิดเห็น จํานวน รอยละ 
หองปฏิบัติการ (ในความดูแลของ ศคว.) ใหสอดรับกับการบรรยาย ทฤษฎี
ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนปฏิบัติการและลดระยะเวลา
ในการเดินทางระหวางหองปฏิบัติการและหองบรรยาย (1 ความคิดเห็น) 

- ควรมีการจัดรายวิชาที่เรียนรวมกับนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในสํานักวิชา 
โดยที่รายวิชานั้นควรเปนรายวิชาพื้นฐานทางดานสุขภาพของวิชาชีพสุขภาพ
ทั้งหลาย เชน วิชากระบวนทัศนสุขภาพ/สุขภาพองครวม เพื่อปูพื้นเชื่อมโยงสู
บทบาทหนาที่เชิงบูรณาการของ Health Team / และระบบสุขภาพในชั้นป
แรก ๆ คลายกับรายวิชาของกายภาพบําบัด (1 ความคิดเห็น) 

- เพิ่มทักษะการศึกษาดุงานจากสถานที่จริง หรือฝกปฏิบัติจากสถานทีจ่รงิ
เพิ่มขึ้น ลดการนําเสนองานจากวารสาร งานตีพิมพ มาเปนกรณีศึกษาผูปวย
จริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือแหลงอื่น ๆ  หรือการเชิญนักเทคนิคการแพทย
จากโรงพยาบาล หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชามาสอนเพิ่มเติมใน
กระบวนการตรวจวินิจฉัยตามระเบียบของ LA หรือมาตรฐานอื่น ๆ (1 ความ
คิดเห็น) 

- ความเขมแข็งในบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ที่จะตองดูแล
ทั้งชีวิตที่เปนบทบาทผูเรียน และชีวิตของการปรับตัวเชิงสังคม โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม 10 ประการ ควบคูกับการ
สงเสริมสนับสนุนความเปนคนเกงทางวิชาการ (1 ความคิดเห็น) 

- หลักสูตรควรมีนโยบายระยะสั้น ระยะยาว และวางแผนบุคลากร
ลวงหนา เพื่อทําใหการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เสริมสรางบุคลากรใน
การเรียนรูงานและสามารถทํางานทดแทนกันได (1 ความคิดเห็น) 

- ระบบการทํางาน/ บริหารงานที่เปนการรวมเปนกลุม การไมกระจาย
และแบงงานกันทํา ทําใหเปนอุปสรรค กอความไมกาวหนาของอาจารยใน
หลักสูตรเทาที่ควรจะเปนตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ความไมเปน
อิสระทางวิชาการ) (1 ความคิดเห็น) 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาสามารถแนะนําให
ความรูกับผูปวยหรือประชาชนทั่วไปได (เนนการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น) เนน
ใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการทํางาน สามารถสรางหรือพัฒนางาน
ใหม ๆ ได เพื่อเปนการพัฒนาองคกรที่อยูใหมีความกาวหนา (1 ความคิดเห็น) 

- การดําเนินงานของศูนยบริการทางเทคนิคการแพทย (WUMeT) ควร
เปนแหลงใหอาจารยไดมีสวนรวมในดานการลงปฏิบัติงาน/หรือทําวิจัย R2R 
ได (1 ความคิดเห็น) 

- ปรับเนื้อหาสาระในรายวิชาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑ
สภาวิชาชีพ รวมถึง มคอ.1 ของเทคนิคการแพทยและควรพิจารณาขอมูลจาก
ผูใชบัณฑิตเพิ่มเติมเพื่อทราบความตองการทิศทางตลาดแรงงาน เพื่อปรับปรงุ
หลักสูตรใหสอดคลองกับสมรรถนะนักเทคนิคการแพทยที่ไดประกาศไวกอน
หนานี้ (1 ความคิดเห็น) 
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ความคาดหวังของอาจารยผูสอนตอบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 
 การสอบถามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนถึงความความคาดหวังตอบัณฑิตเทคนิค
การแพทย ในดานตางๆ 6 ดาน ประกอบดวย ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ ความสามารถเชิงคณิตศาสตรและการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูและ
ทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพ การมจีิตสาธารณะ และความสามารถอยู
รวมกันในสงัคม พบวาอาจารยผูสอนมีความคาดหวังสงูตอบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทยในทุกดาน
ตามตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ความคาดหวังของอาจารยผูสอนตอบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 
 
หัวที่ประเมิน ระดับความเห็น 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 
1. ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ       
1.1 มีความครอบคลุมศาสตรที่จําเปนตอวิชาชีพ 
เปนอยางด ี

3.83 0.38    

1.2มีความสอดคลองกบัความตองการของผูใช/
สังคม 

3.66 0.48    

1.3 มีความเขาใจในทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนอยางด ี 3.56 0.56    
1.4 มีความเขาใจในหลกัการการปฏิบัติงานที ่
ถูกตองเปนอยางด ี

3.69 0.52    

1.5 มีความเขาใจในหลกัการการแปลผล 
การตรวจทางหองปฏิบัติการเปนอยางด ี

3.63 0.49    

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      
2.1สามารถตรวจสอบปญหาที่ซบัซอนไดเปนอยางด ี 3.16 0.55    
2.2 พัฒนาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
ดวยตนเองได 

3.35 0.68    

2.3 สามารถประยุกตใชความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ  
ในการแกไขปญหาไดดี 

3.31 0.67    

2.4สามารถใชความรูในวิชาชีพไปประยกุตใชในการ
แกไขปญหาดานอื่น ๆ  

3.34 0.59    

2.5 สามารถแกไขปญหาไดโดยไมตองแนะนํา  
หรือแนะนําเพียงเลก็นอย 

3.32 0.67    

3. ความสามารถเชิงคณิตศาสตรและการเขาถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม 

     

3.1 มีความสามารถในเชิงคํานวณหรือคณิตศาสตร 
เปนอยางด ี

3.14 0.71    

3.2สามารถเลือกใชสื่อและเทคโนโลยทีางการแพทย
ที่เกี่ยวของกบังานที่รบัผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

3.63 0.60    
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หัวที่ประเมิน ระดับความเห็น 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 
3.3สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดทําขอมูล
ขาวสารงานรบัผิดชอบไดดี 

3.67 0.48    

3.4 ขอมูลขาวสารทีจ่ัดทําขึ้นเขาใจไดงาย 3.37 0.55    
3.5 เลือกใชสถิติในงานไดถูกตองและเหมาะสม 3.17 0.75    
3. ความรูและทักษะในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย       
4.1 มีความรูทั่วไปในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
เปนอยางด ี

3.65 0.54    

4.2 มีความรูเฉพาะทางในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
เปนอยางด ี

3.59 0.56    

4.3 มีทักษะทั่วไปในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
เปนอยางด ี

3.68 0.53    

4.4 มีทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
เปนอยางด ี

3.62 0.60    

4.5มีความรูและทักษะในการวเิคราะหและ
ประเมินผลการปฏบิัติงานไดดี 

3.50 0.71    

4. จรรยาบรรณวิชาชีพ      
5.1ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพไดเปน
อยางด ี

3.80 0.41    

5.2เผยแพรความรูและวิธีการทีส่งเสริมสุขภาพ
ใหกับผูอื่นเสมอ 

3.35 0.65    

5.3 ปฏิบัติตนในทางสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 3.46 0.56    
5.4นําวิชาชีพไปใชในทางที่เกิดประโยชนตอสงัคม 3.74 0.45    
5.5 ปฏิบัติงานบนมาตรฐานความปลอดภัยตอ 
ตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอมเสมอ 

3.62 0.55    

5. จิตสาธารณะ      
6.1  มีความปรารถนาดีตอผูอื่นเสมอ 3.67 0.48    
6.2 ชวยเหลือเกือ้กลูกันเพือ่ความสําเรจ็ 
ของหมูคณะเสมอ 

3.56 0.56    

6.3 ประสานงานประสานประโยชนเพื่อ 
จุดมุงหมายของตน ผูอื่น และประเทศชาติ 

3.56 0.50    

6.4 ประพฤติปฏิบัติตนดวยความสจุริต  
ภายใตกฎกติกาและระเบียบแบบแผนเสมอ 

3.69 0.47    

6.5 ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาสงูสุด 3.42 0.73    
6. ความสามารถอยูรวมกันในสังคม      

7.1 มีทักษะในการสื่อสารกบัผูอื่นเปนอยางด ี 3.43 0.55    
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หัวที่ประเมิน ระดับความเห็น 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 
7.2 มีทักษะในการควบคุมอารมณเปนอยางดี 3.46 0.61    
7.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีน้ําใจเอื้ออารี เสียสละ  
 และชวยเหลือผูอื่นเสมอ 

3.62 0.49    

7.4 มีความขยัน อดทนเปนอยางด ี 3.65 0.54    
7.5 มีความตรงตอเวลา 3.46 0.73    
 

อาจารยผูสอนมีความคาดหวังตอบัณฑิตเทคนิคการแพทยที่ผานการเรียนในหลักสูตรฯสูง
ที่สุดในดานความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ (3.56-3.83) จรรณยาบรรณวิชาชีพ (3.35-3.80) การมีจิต
สาธารณะ (3.42-3.69) ความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย (3.50-3.68) ความสามารถเชิง
คณิตศาสตรและการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม (3.14-3.67) ความสามารถอยูรวมกันในสังคม (3.43-
3.65) และความคาดหวังสูงในดานความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (3.16-3.35) และใน
ภาพรวมอาจารยผูสอนมีความคาดหวังวาตอบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยจะเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรมในทุกดาน 
 
4. การประเมินผลผลิตของหลักสูตรโดยอาจารยพิเศษทางคลินิก  
 เนื่องจากในระยะเวลาที่ดําเนินโครงการประเมินหลักสูตร นักศึกษาชั้นปที่ 4 อยูระหวางการ
ฝกงานและรอสําเร็จการศึกษา การประเมินหลักสูตรในสวนผูใชบัณฑิต จึงอาศัยการเก็บขอมูลจาก
อาจารยพิเศษทางคลินิก ทั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่อยูระหวางการฝกงานและรอสําเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด 57 คน ผลการตอบแบบสอบถาม ระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 จากอาจารยพิเศษ
ทางคลินิกจํานวน 56 คน จากโรงพยาบาลจํานวน 15 แหง พบวามีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 
รอยละ28.57เพศหญิง รอยละ71.43อายุเฉลี่ย 40.09  8.59ป ทํางานในภาครัฐ ทั้งหมด คุณวุฒิ
ทางการศึกษาเปนระดับปริญญาตรี รอยละ85.7ปริญญาโทขึ้นไปรอยละ14.3โดยจบการศึกษาในชวง
กอนป 2549 รอยละ 60.38และหลังป 2549 ถึงปจจุบันรอยละ39.62และทํางานในตําแหนงดังกลาว
มาแลวเฉลี่ย 9.75  ± 8.08 ปโดยในแตละสถานประกอบการจะมีนักศึกษาฝกงานอยู 1-6  คนสวน
ใหญรอยละ78.6 จะประเมินนักศึกษาโดยภาพรวม และ รอยละ 21.4 จะประเมินนักศึกษาเปน
รายบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ขอมูลพื้นฐานอาจารยพเิศษทางคลินกิ  

รายการขอมูล จํานวน  รอยละ 
1. เพศ (คน) 

- ชาย 
- หญิง 

รวม 

 
16 
40 
56 

 
28.57 
71.43 
100.0 
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รายการขอมูล จํานวน  รอยละ 
2. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) 

1) ปริญญาตร ี
2) ปริญญาโทขึ้นไป 
รวม 

 
48 
8 
56 

 
85.7 
14.3 
100.0 

3. ปที่จบการศึกษา (คน) 
1) ป 2557-ปจจุบัน 
2) ป 2553-2556 
3) ป 2549-2552 
4) กอนป 2549 

รวม 
missing 

 
1 
9 
11 
32 
53 
3 

 
1.89 
16.98 
20.75 
60.38 
100 

- 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน (คน) 

1) นักวิชาการ/นักเทคนิคการแพทย 
2) ผูบังคบับญัชาช้ันตน/หัวหนากลุมงาน 
3) รองผูอํานวยการ 
รวม 

 
46 
9 
1 
56 

 
82.1 
16.1 
1.8 

100.0 
5. หนวยงานสงักัด (คน) 

1) หนวยราชการ 
 

56 
 

100 
6. นักศึกษาที่ประเมิน (คน) 

1) ภาพรวมทุกคนที่อยูในหนวยงาน 
2) เฉพาะผูที่ระบุนาม 
รวม 

 
44 
12 
56 

 
78.6 
21.4 
100.0 

 
อาจารยพิเศษทางคลินิกประเมินบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย 9 ประเด็น ไดแก 

สมรรถนะดานการทํางานรวมกับผูอื่นสมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรมสมรรถนะดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมรรถนะดานปฏิบัติงานวิชาชีพสมรรถนะดานวิชาการและการวิจัยสมรรถนะ
ดานบริหารจัดการสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมสมรรถนะดานการสงเสริมและ
ดํารงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและความพึงพอใจบัณฑิตในดานตาง ๆ ในภาพรวมโดย
ผลสรุปจากแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินบัณฑิตหลกัสูตรเทคนิคการแพทยโดยอาจารยพเิศษทางคลินิก 

รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 

1. สมรรถนะดานการทํางานรวมกับผูอื่น 

1.1 มีทักษะดีมากในการติดตอสือ่สารกบัผูอื่น 3.32 0.51    
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รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 

1.2 มีทักษะในการควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสมเมื่อเผชญิ
ปญหาในการทํางาน 

3.48 0.50    

1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีมากกบัทีมสุขภาพ 3.59 0.53    

1.4 มีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนรวมงานเปนอยางด ี 3.59 0.50    

1.5 รับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนอยางด ี 3.67 0.47    

1.6 มีความอดทนและขยันในงานเปนอยางด ี 3.57 0.60    
2. สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม 
2.1 ทํางานดวยความชื่อสัตยสุจริตตอตนเองและหนาที ่ 3.63 0.49    

2.2 มีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรและ
อดทนยิ่ง 

3.57 0.57    

2.3 ดํารงชีพในสังคมอยางเศรษฐกิจพอเพียง และเหมาะสม 3.49 0.50    

2.4 เสียสละ เอือ้อารีและมีน้ําใจตอผูรวมงานเสมอ 3.59 0.50    

2.5  มีคุณธรรมในการดํารงชีพสงู สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ของสังคมได 

3.45 0.50    

2.6 รักษาความลับของผูใชบรกิารอยางดียิ่ง 3.57 0.50    

3. สมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 มีความรูความสามารถระดับดใีนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร 

3.35 
 

0.52 
 

   

3.2 มีความสามารถในการผลิตสื่อในการบริการดานสุขภาพใน
ระดับด ี

3.19 0.48    

3.3 สามารถสือ่สารกับผูบงัคับบัญชาไดเปนอยางดี 3.34 0.58    

3.4 สามารถสือ่สารกับผูใตบงัคับบญัชาและเพื่อนรวมงานได
เปนอยางด ี

3.38 0.53    

3.5 สามารถสือ่สารกับผูใชบรกิารและญาติไดเปนอยางด ี 3.34 0.51    

3.6 .ใหความรูและใหคําปรกึษาในวิชาชีพแกผูมารับบรกิารได
อยางเหมาะสม 

3.18 0.51    

4. สมรรถนะดานปฏิบัติงานวิชาชีพ 
4.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกบัเพื่อนรวมงานและผูมาติดตองาน/
ผูรบับริการ 

3.63 
 

0.49 
 

  

4.2 วางแผนปฏิบัติวิชาชีพไดเหมาะสมกบัปญหาและความ
ตองการของผูรับบรกิาร 

3.18 0.51    

4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตศาสตรสาขา
อื่นๆรวมกบัศาสตรดานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

2.95 0.44    

4.4 ปฏิบัติงานดานวิชาชีพไดถูกตองตามหลักการและวิธีการ 3.43 0.53    
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รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 

4.5 จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัยตอผูมารับบรกิาร 3.16 0.50    

4.6 รวมพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการกับทีม
สุขภาพของหนวยงาน 
 

3.20 0.48    

5. สมรรถนะดานวิชาการและการวิจัย 
5.1 ติดตามความกาวหนาของศาสตรดานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ
กับภาวะสุขภาพอยางตอเนื่อง 

3.11 
 

0.54 
 

  

5.2 นําผลการวจิัยมาประยุกตใชในการบริการวิชาชีพฯใหมี
คุณภาพ 

3.04 0.48    

5.3 มีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการของหนวยงาน 3.22 0.54    

5.4 ใหความรวมมือในการใหขอมลูเพือ่การวจิัยจากภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

3.27 0.53    

5.5 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

3.30 0.60    

5.6 ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นทางวิชาการที่เปนประโยชน
แกหนวยงานและสังคมเสมอ 

3.16 0.54    

6. สมรรถนะดานบริหารจัดการ 
6.1 ตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ จัดการกับปญหาและแกไข
ขัดแยงในขณะปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

3.06 
 

0.46 
 

  

6.2 จัดระบบการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม 3.24 0.64    

6.3 มีการติดตอประสานงานทั้งภายในภายนอกหนวยงานเปน
อยางดี 

3.22 0.46    

6.4 มีการจงูใจเพื่อนรวมงานใหรวมปฏิบัตงิานเพื่อความสําเร็จ
ของงานเสมอ 

3.29 0.60    

6.5 สามารถบริหารจัดการเวลาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 3.29 0.60    

6.6  มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงาน 3.00 0.54    

7. สมรรถนะในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
7.1 กระตือรือรนในการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาชีพและ
วิชาการอื่นๆ อยางตอเนือ่ง 

3.45 
 

0.63 
 

  

7.2 ตระหนักในบทบาทหนาที่ตามขอบเขตของวิชาชีพฯ 3.54 0.54    

7.3 มีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพฯ เปนอยางด ี 3.56 0.54    

7.4 ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพฯ สม่ําเสมอ 3.56 0.54    

7.5 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอยาง
สม่ําเสมอ 

3.55 0.54    
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รายการคําถาม ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 

7.6 มีจิตสํานึกในการรกัษาผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตน 

3.47 0.57    

8. สมรรถนะดานการสงเสริมและดาํรงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
8.1 แตงกายเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 3.86 0.35   

8.2 มีกิริยามารยาทดีกับเพื่อนรวมงานและผูมาติดตองาน 3.86 0.35    

8.3 มีความออนนอมถอมตน 3.86 0.35    

8.4 ปฏิบัติตนสอดคลองกบัวัฒนธรรมองคกรเสมอ 3.70 0.46    

8.5 มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมเสมอ 

3.66 0.51    

8.6 ใหเกียรติแกผูอาวุโสและผูบงัคับบญัชาเสมอ 3.80 0.40    

9. ความพึงพอใจบัณฑิตในดานตาง ๆ (ในภาพรวม) 
9.1 มีความพึงพอใจมากในดานการติดตอประสานงาน 3.34 0.51   

9.2 มีความพึงพอใจมากในดานความสามารถในการทํางาน 3.36 0.59    

9.3 มีความพึงพอใจมากในดานความรับผิดชอบในภาระหนาที่ 3.57 0.53    

9.4 มีความพึงพอใจมากในดานการแกไขปญหาในงานของ
สวนรวม 

3.23 0.50    

9.5 มีความพึงพอใจมากในดานความสามารถการทํางาน
รวมกับผูอื่น 

3.57 0.53    

9.6 มีความพึงพอใจมากในดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.20 0.52    

  
 ในการประเมินผลผลิตของหลักสูตร ฯ นักศึกษาชันปที่ 4 จํานวนรวมทั้งสิ้น 57 คน โดยอาจารย
พิเศษทางคลินิกจํานวน 56 คน ปรากฏวาอาจารยพิเศษทางคลินิกมีความพึงพอใจสูงในเกือบทุกดาน 
[ดานการทํางานรวมกับผูอื่น (3.32-3.67) ดานคุณธรรมจริยธรรม (3.45-3.63) ดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3.18-3.38)    ดานวิชาการและการวิจัย (3.04-3.30) ดานบริหารจัดการ 
(3.00-3.29) การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม (3.45-3.56)  ดานการสงเสริมและดํารง
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม (3.66-3.86) ยกเวนดานปฏิบัติงานวิชาชีพในหัวขอความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ไดเหมาะสม (ปานกลาง = 2.95) สวนในหัวขออื่นๆ 
สําหรับดานนี้ ยังมีความพึงพอใจสูง และเมื่อมองในภาพรวมความพึงพอใจบัณฑิตสาขาเทคนิค
การแพทยในดานตางๆ โดยผูใชบัณฑิตยังคงอยูในระดับสูง (3.20-3.57) (ติดตอประสานงาน  การ
ทํางาน  ความรับผิดชอบในภาระหนาที่  แกไขปญหาในงานของสวนรวม  ความสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนาตนเอง)   
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ตารางท่ี 4.11 ขอคิดเห็นของอาจารยพิเศษทางคลินิกตอการปรับปรงุ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

หัวขอท่ีประเมิน ความคิดเห็น 
1. จากการประเมินนักศกึษาช้ันป
สุดทายของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ทาน
คิดวามีความรู/ทักษะปฏิบัตเิรื่องใดที่
จําเปนตองเพิ่มเตมิใหแกนกัศึกษา 

-ดานการบรหิารจัดการ และลําดบัขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
-นักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ ควรใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
-ความกลาแสดงออก นันทนาการ 
-ความรูดานวิชาการบางสาขาตองเพิ่มเติม เชน ดาน
ภูมิคุมกันวิทยา ดานวิชาการควรเพิ่มเติม จากการสอบถาม
นักศึกษา เกี่ยวกับดานวิชาการในสาขานี้ สวนมากยงัตอบไม
ครอบคลมุหรือไมเขาใจ นักศึกษาใหเหตุผลวาเรียนตัง้แต ป 
2 เลยจําไมคอยได 
-การนําผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏบิัติไปใชประโยชน
กับผูปวย 
-การนําเทคนิคตาง ๆ ไปใชกบัการปฏิบัติงานจรงิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-ความมั่นใจในเรื่องวิชาการ ความรูทางวิชาการ ยงัไมมาก
หรือหนักแนนพอ  
-ทักษะการปฏบิัติงาน การตรวจดู Slide ยังไมมากพอ ไม
ทราบมีของตัวอยางจรงิใหนักศึกษาไดเห็นมั้ย (มีความ
แตกตาง มิติการดูระหวางภาพถายกับมองผานกลอง
จุลทรรศน) 
-โดยภาพรวมดีขณะฝกงาน ทักษะในการจัดซื้อจัดจางหา 
สเปคเครื่องมือ 
-ความรูที่แนะนําคือ เรื่อง Sen ยา ในกลุมยาตาง ๆ วายา
ชนิดนี้อยูกลุมใด เชื้อตัวใด มีลักษณะเดน ๆ ของเชื้อแตละ
ตัว เพราะอาจจะลืมไปบาง 
-การแปลผลการทดสอบ การตรวจวิเคราะห  
-ความเปนไปไดของผลการตรวจวิเคราะห และแกไขปญหา
เฉพาะหนาได 
-ควรมีการฝกปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยดวย (In house) 
กอนที่จะใหนักศึกษาออกมาปฏบิัติงานจริง นักศึกษาจะได
เห็นภาพมากวาและรบัรูไดเร็ว 
-สงเสรมิบุคลกิภาพเพื่อพัฒนาตนเอง   
-เพิ่มการฝกปฏิบัติงานโรงพยาบาลหลากหลายขนาด เชน 
รพศ, รพท, รพช, เพื่อเพิ่มวสิัยทัศนในการทํางาน  
-เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Automation ใหมากขึ้น เพราะ Lab 
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สวนมากใช Automate (3 ความคิดเห็น) 
-อยากใหเพิ่มเติมในความภูมิใจในวิชาชีพ ตระหนักถงึ
ความสําคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
-ความรู / ทักษะปฏิบัติดานการบริหารจัดการ การติดตอ
ประสานงานระหวางภายในองคกรและภายนอกองคกร 
-ทักษะในการประยุกตใชความรูที่ไดเรียนมาตลอดหลกัสูตร
กับการปฏิบัติงานทางดานเทคนิคการแพทยในหอง
ปฏิบัติงาน 
-เนนระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (2 ความ
คิดเห็น) 
-เรื่องการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัตกิาร  
(5 ความคิดเห็น)  
-การประยุกตใช การนํา Six-sigma มาใชงานจรงิในทาง
หองปฏิบัติการ 
- เนื้อหาดานการพฒันาคุณภาพ LA, เปนตน  
-ระบบคุณภาพเกี่ยวกบัการรบัรองทางหองปฏิบัติการ 
(ISO15189, LA) ระบบการควบคุมคุณภาพทาง
หองปฏิบัติการ (EQA, IQC) (4 ความคิดเห็น) 
-การติดตอ สื่อสาร และประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ 
เขาใจบทบาทของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ มีแนวทางการ
ประชุมรวมกันและหาวิธีแกไข ปองกันขอขัดแยงในองคกร
ได (2 ความคิดเห็น) 
-ความรับผิดชอบ สมัพันธภาพที่ดี การรักองคกร ความมี
สวนรวม การทํางานเปนทีม 
-ระเบียบการจัดซือ้ทางราชการ ควรรูไวบาง การสอบราคา  
ebidding เปนตน  
-LIS เบือ้งตน HIS ระบบไอททีี่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ 
-นักศึกษามีความรูและทกัษะการปฏิบัติงานที่เหมาะสมแลว 
-ดาน computer และงานวิจัย 
-ทักษะการดูกลองจลุทรรศน การดเูซลลเม็ดเลือด การดเูชื้อ
มาลาเรีย 

2. หากทานตองการรับบัณฑิตเทคนิค
การแพทยเขาทํางานในหนวยงาน ทาน
จะพิจารณาถึงสิ่งใดเปนสําคัญ 

-ดานวิชาการและการวิจัย 
-ความรู ความสามารถ (18 ความคิดเห็น)  ความ
กระตือรือรน ขวนขวาย (2 ความคิดเห็น) สนใจในงานน้ัน ๆ 
การเอาใจใส และสามารถทํางานรวมกบัผูอืน่ได มีมนุษย
สัมพันธด ี(8 ความคิดเห็น) 
- ทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิต ตอวิชาชีพและหนวยงาน (6 
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ความคิดเห็น) 
- ความรับผิดชอบตองาน ขยันและอดทน มสีวนรวมในการ
พัฒนาองคกร ซื่อสัตย ตรงตอเวลา มีน้ําใจตอผูรวมงาน (7 
ความคิดเห็น) 
-นักศึกษาที่มีความตองการที่จะเรียนรุ ไมอยูนิง่ แตใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความนอบนอมพี่ ๆ ทุกคนในหอง LAB 
- และความสามารถพิเศษในดานกจิกรรมตาง ๆ 
-บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ยึดมั่นตากหลกั
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่สําคัญทีสุ่ด คือ การรกัษา
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
-การมีจิตบริการที่ด ี มีจิตใจเมตตา ปฏิบัติตอผูปวยและ
ผูรบับริการดวยหัวใจแหงการบริการ  
มี service mind (5 ความคิดเห็น) 
- ความรับผิดชอบในหนาที ่ (11 ความคิดเห็น) ความมุงมั่น
ในการทํางาน ไมเฉื่อยชา ความรูดานไอที เปนคนดมีี
คุณภาพ ความคิดสรางสรรค มีไอเดียปรบัปรุงพฒันางานอยู
เสมอ 
- มีความออนนอมถอมตนใหเกียรติผูอาวุโสและ
ผูบังคบับญัชา 
- มีความเสียสละ การทํางานเพือ่สวนรวม (3 ความคิดเห็น) 
- ความตรงตอเวลา ระเบียบวินัย มีความพรอมทีจ่ะเรียนรู
สิ่งใหม ๆ พรอมทีจ่ะเปลี่ยนแปลง (2 ความคิดเห็น) 
-ความขยันในการทํางาน (7 ความคิดเห็น) ความอดทน (3 
ความคิดเห็น) ความคลองแคลว 
- ความเอาใจใสตองาน และเปนบุคคลทีส่นใจใฝเรียนรูอยู
เสมอ 
- สนใจใฝรู มีความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มุงมัน่
พัฒนาตนเองอยูเสมอ รักในวิชาชีพ (5 ความคิดเห็น)  
-การทํางานเปนทมี  
-การแกปญหาเฉพาะหนา กิริยามารยาท 
-ทักษะทางหองปฏิบัติการ การสือ่สารกับเพื่อนรวมงาน 
-ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ใหเกียรติตอผูอื่น (3 ความคิดเห็น) 
-การควบคุมคุณภาพ ทั้ง IQE และ EQA 
-ความชอบในหนวยงาน 
-ความสามารถพิเศษนอกเหนืองานทีร่ับผิดชอบ การทํางาน
รวมกับคนอื่น และความรับผิดชอบตอหนาที ่
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3. ขอเสนอแนะอื่นๆ -ระบบงานราชการอาจทําใหนักศึกษาเกิดความคิดในดาน

ลบตองานราชการ แตอยากใหทุกคนเก็บเอาสวนที่ดี ๆ ไป
ใชประโชน 
-โดยภาพรวม เรื่องมนุษยสัมพันธ นอง ๆ ทั้ง 3 คน ดีมาก 
เขากับพี่ ๆ ทุกคนไดดี แตมีบางอยางในเรื่องวิชาเรียน นอง 
ๆ บอกวา เรียนตัง้แตป 2 เลยลืม ทาง จนท. LAB เลยอยาก
ใหนอง ๆ ไดเรียนนาน (จบแลวฝกงานเลย) นอง  ๆ จะไดไม
ลืม แตสําหรับรุนนี้ ผานครบั 
-คําถามของแบบสอบถามบางขอเกินขอบเขตของการ
ฝกงาน เนือ่งจากระยะเวลาไมเพียงพอ 
-ขณะตอบแบบสอบถามนี้ นศ.ยังฝกงานไมเสรจ็สิ้น จึงไม
สามารถประเมินในบางหัวขอที่ใหมาได 
-แบบสอบถามบางขอ ลึกซึ้งจนเกินไป สําหรับนกัศึกษา
ฝกงานที่อยูระยะสั้น ทําใหไมสามารถตอบได 
-เนื่องจากแบบทดสอบนี้ จะตองรบีสงตามกําหนด ซึง่
เนื้อหาการประเมินในแตละดานบางครัง้นักศึกษายังไดเขา
รวมบาง หรืยังไมถึงเวลาทีก่ําหนดใหนักศึกษาไดดําเนินการ
ในเรื่องดงักลาว จึงอาจจะแสดงความคิดเห็นไดไมครบถวน
สมบรูณนัก อาจดูและประเมินไปตามที่เห็นเบื้องตน 
-ควรมีแขนเทียม ฝกใหนักศึกษาเจาะเลือดไดอยาง
คลองแคลว ไมประหมาเวลาเจาะคนไข ใหนักศึกษาลอง
เจาะเลือดโดยใชแขนเทียมไดตลอดเวลาจนกวาจะมั่นใจ ทัง้
เจาะโดยใชเข็มปกผีเสื้อ เจาะหลังมือ  
-นองนักศึกษานารักทกุคน ตั้งใจในการทํางาน มีมนุษย
สัมพันธที่ดีมาก 
-ยึดมั่นตามหลกัจรรยาบรรณและวิชาชีพ ซื่อสัตยสจุรติ 
ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะแกไขปญหา
และพัฒนางานของตนเองไดเปนอยางด ี
-ในการเจาะเลอืดผูปวยนองตองมีความมั่นใจ ไมแสดง
อาการลงัเลหรือกังวลในการเจาะเลือดใหผูปวยเห็น เพราะ
จะทําใหผูปวยเกิดความกลัวมากขึ้น 
-นักศึกษามีความกระตือรอืรนในการปฏิบัตงิาน ซึ่งเปนสิ่งที่
ขอชมเชย แตนักศึกษายังขาดความมั่นใจในองคความรูที่
นักศึกษามีอยู กลัววาจะผิด ซึง่จริง ๆ แลวนักศึกษามีความรู
เปนอยางด ี
-ยังขาดความไฝรู ความกระตือรือรนในการหาความรูในงาน
ที่ไมไดฝกแตมเีปดบริการตรวจวเิคราะหในหนวยงาน 
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- ควรมีความกระตือรอืรน เอาใจใสในการปฏิบัติงานให
มากกวานี้ 
-ควรกระตุนนักศึกษากอนออกมาฝกงานใหมีความ
กระตือรือรนสนใจตอการฝกงาน ซักถามเมื่อสงสัย จะได
ประเมินไดวานักศึกษาเขาใจประเด็นฝกงานมากนอย
เพียงใด 

 
ความคิดเห็นของผูบริหารสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
ขอมูลทั่วไป 

คณะผูบริหารสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มีจํานวน 15 คน ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาไดแก คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และตัวแทนหนวยงานหรือ
สาขาวิชาฯ จํานวน 3 คน และประธานหลักสูตร จํานวน 7 คน เปนเพศหญิง 12 คนและเพศชาย 3 
คน คิดเปนรอยละ 80  และ 20 ตามลําดับ จํานวนผูบริหารที่ไดทอดแบบสอบถามจํานวน 11 คน 
ตอบกลับจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.73 มีอายุเฉลี่ย 40.1 ป มีตําแหนงทางวิชาการเปน อาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยเปนรอยละ 62.5, 25 และ 12.5 ตามลําดับ คุณวุฒิทางการ
ศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกรอยละ 12.5 และ 87.5 ตามลําดับ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมาแลวเฉลี่ย 8  4.69 ป จํานวนรายวิชาที่สอนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
เฉลี่ย 8 รายวิชาตอคน  
 
ความคิดเห็นตอ วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และอัตลกัษณ ของสํานักวิชา ของผูบริหารสํานัก
วิชาฯ 

การสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสํานักวิชาฯ ตอวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และอัต
ลักษณ ของสํานักวิชานั้นแบงเปน 5 ระดบัคือเห็นดวย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
และมผีลการวิเคราะหขอมลูดังนี้  

- วิสัยทัศน: ผูบริหารสํานักวิชาฯ มีความเห็นวาวิสัยทัศนของสํานักวิชาฯมีความเปนไปไดใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง และ นอย รอยละ 12.5, 50, 25 และ 12.5 ตามลําดับ 

- พันธกิจ : ผูบริหารสํานักวิชาฯมีความคิดเห็นวา พันธกิจของสํานักวิชาฯจะบรรลุผลสําเร็จใน
ระดับ มากที่สุด มาก และปานกลาง คิดเปนรอยละ รอยละ 25, 37.5 และ 37.5  ตามลําดับ  

- เอกลักษณ: ผูบริหารสํานักวิชาฯมีความคิดเห็นตอเอกลักษณของสํานักวิชาวามีความชัดเจน
ระดับมากที่สุด มาก และ ปานกลาง คิดเปน รอยละ 12.5, 50 และ 37.5 ตามลําดับ  

- อัตลักษณ: ผูบริหารสํานักวิชาฯมีความคิดเห็นวาอัตลักษณของสํานักวิชามีความชัดเจนระดับ
มากที่สุด มาก และ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.5, 37.5 และ 25  ตามลําดับ  
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ความคิดเห็นตอการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
ผูบริหารสํานักวิชาฯ ไดแสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทยใน

ประเด็นตอไปนี้คือ การปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทยในภาพรวม การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารโดยรวมของสํานักวิชาตอหลักสูตรเทคนิคการแพทย การปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาเขาศึกษา
ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย จุดออน จุดแข็ง และการปรับปรุงดานอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12 ขอคิดเห็นของผูบริหารสํานักวิชาฯ ตอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
หัวขอการประเมินและระดับความเห็น จํานวน รอยละ 
1. ในภาพรวมของหลกัสูตร ควรปรบัปรุงหรอืไม                                     

1) ไมมีความเห็น 
2) ยังไมควรปรับปรุง 
3) เห็นควรปรบัปรุง (สรุปไดดังนี)้ 
- ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสุขภาพ สังคม สิ่งแวดลอม -เพื่อ

เปนการทบทวน ปรับปรุง สิ่งที่ไดดําเนินการผานมาแลว -การ
เปลี่ยนแปลงตามสมาคม/สภาวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศ/โลก 

- เนื้อหาสาระในรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย
สอดคลองกับ มคอ.1 เกณฑสภาวิชาชีพ 

- การบูรณาการบริการวิชาการกับรายวิชา 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนในเชิงคุณภาพ การพัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิต ใหตรงกับความตองการของผู ใชและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี 

- ควรพัฒนานักศึกษาใหมีความโดดเดนในดานใดดานหนึ่งซึ่งตางจาก
นักศึกษาเทคนิคการแพทยที่อื่น 

- รายวิชาชุมชน หลักสูตรเทคนิคการแพทยยังมีเปาหมายไมชัดเจนวาจะ
ใหบริการกับกลุมใด รวมถึงบทบาทของเทคนิคการแพทยในชุมชน 

 
1 
1 
6 

 
12.5 
12.5 
75 

2. โครงสรางการบริหารโดยรวมสํานักวิชาฯ ตอหลกัสูตร MT 
1) ยังไมควรปรับปรุง 
2) เห็นควรปรบัปรุง (สรุปไดดังนี)้ 
- ควรมีการกําหนดหนาที่ของประธานหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชาให

ชัดเจน 
- ควรมีการบริหารงานในเชิงรุกมากกวาการบริหารงานประจํา (ทุกดาน 

เชน ดานวิชาการ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ) 

 
6 
2 

 
75 
25 
 

3. วิธีการรับนักศกึษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยตามวิธีที่ดําเนินมาใน
ปจจุบัน 

1) ไมมีความเห็น 
2) เหมาะสมแลว 

 
 
 
5 

 
 
 

62.5 
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หัวขอการประเมินและระดับความเห็น จํานวน รอยละ 
3) ควรปรับปรุง (สรุปไดดังนี)้ 

- มีการแนะแนวเชิงรุก ในโรงเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนดีและเพิ่มการ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อโอกาสในการ
คัดเลือกนักเรียนมากขึ้น 

- ปรับปรุงใหมีการคัดเด็กเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องดวยมีจํานวน
นักเรียนสมัครมาเปนจํานวนมาก หากมีระบบการคัดเลือกที่มีคุณภาพ 
จะทําใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น (2) 

3 37.5 

4. จุดออนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
- เครื่องมือที่ใชในการเรียนอาจมีสภาพเกา ชํารุดไปบาง  
- ควรเพิ่มความเขมแข็งในรายวิชาเทคนิคการแพทยชุมชน  
- อาจารยมีประสบการณทํางานในแลปนอย ทําใหสอนนักศึกษาในเนื้อหาที่

ไมรับกับการทํางานจริง 
- อาจารยบางทานเขมงวดกับนักศึกษามากเกินไป (ปรารถนาดี) แตอาจทํา

ใหกระทบตอนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาเปนผูใหญแลว 
- การจัดการเรียนการสอบแบบ 3 ภาคการศึกษา และการเปด-ปดภาคของ 

มวล.ทําใหนักศึกษาขาดทั้งโอกาสในหลายเรื่อง เชน การฝกงาน การสําเร็จ
การศึกษา การสอบใบประกอบวิชาชีพ  

- ประสบการณทางดานคลินิก / หองปฏิบัติการของอาจารยมีนอย (2) 
- ความสามัคคีในหลักสูตร การยกยองชื่นชมคนในวิชาชีพเดียวกันตาม

คุณวุฒิและวัยวุฒิ 
- ควรเนนทักษะการเขาสูชุมชน เพื่อพัฒนางานวิชาชีพในชุมชน 
- ควรจัดกระบวนการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- ผลงานทางวิชาการยังมีนอย เชน หนังสือ ตํารา 
- มีบุคลากรนอยตองใชบุคลากรรวมกันกับหลักสูตรชีวเวชศาสตร  
- อยูหางไกลจากสวนกลางซึ่งความรูหรือการจัดอบรมความรูตางๆ มักจะจัด

สวนกลางทําใหไมสามารถเขาฟงไดทุกๆ การจัดอบรม 
- บริการวิชาการยังนอย อยากใหลงถึงชุมชนมากกวานี้ 

  

5. จุดแข็ง ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
- คณาจารยมีทกัษะ ความชํานาญสูง  
- หลักสูตรเนนการปฏิบัตจิรงิ ทําใหนักศึกษามทีักษะความชํานาญ 
- มีอาจารยที่จบ ป.เอก สงูมาก สอนไดดี (2) 
- นศ.ที่เขามาเรียนโดยรวมมีคุณภาพดีพอควร 
- นักศึกษามีความสนใจศึกษาตอในหลักสูตรเปนจํานวนมาก  
- พื้นที่ภาคใตมีหลกัสูตรเทคนิคการแพทยเปดเพียง 2 สถาบัน  
- มหาวิทยาลัยตัง้อยูในภูมิศาสตรทีส่ามารถดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกบั

การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนไดดี 
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หัวขอการประเมินและระดับความเห็น จํานวน รอยละ 
- ศักยภาพของอาจารย จุดเดนดานงานวิจัย 
- -บัณฑิตที่ผลิตมีความรูความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบตัิ  
- คณาจารยมีความสามารถในดานการรสอน การผลิตงานวิชาการและ

งานวิจัยที่มีคุณภาพ (3) 
- การจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลมุทุกดาน 
- อยูในแหลงซึ่งเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย

ชุมชน  
- อาจารยสวนใหญตัง้ใจและทุมเทในการสอนนักศึกษา  
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยเฉพาะใน

สวนของปฏิบัตกิารอยางเต็มที ่
6. การปรบัปรุงดานอื่น ๆ 

1) ไมมีขอเสนอแนะ 
2) มีขอเสนอแนะการปรบัปรุง (สรปุไดดังนี)้ 

- ปรับการเรียนการสอนเนนชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการทํางานในอนาคต 
นศ. ตองอยูใน รพ.สต. ไดดวย การฝกการเขาถึงชาวบาน จะทําให
อาชีพขยายมากขึ้น จะทําใหเพิ่มงานแกวิชาชีพ 

- ทรัพยากรการเรียนการสอน เชน อาคารเรียนรวม ที่รองรบัการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning (PBL) และหองปฏิบัติการทีม่ี
จํานวนเพียงพอรองรบัการจัดปฏบิัติการ รวมถึงรองรบัการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาโครงงานนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 

- ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิง่ฝายสนับสนุน เชน นักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร สังกัดสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

- เนนสอนใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
- เนนการเรียนการสอนไปในทางการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น 

 
5 

3 

 
66.7 

33.3 

 
ผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ รอยละ 75 มีความเห็นวา ควรปรับปรุงหลักสูตร

เทคนิคการแพทยในภาพรวมโดยใหสอดคลองกับเกณฑสภาวิชาชีพ ทันกับสังคมโลกและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง ใหบัณฑิตของสถาบันมีจุดเดนที่แตกตางจากสถาบันอื่น แตยังไมควรปรับปรุงโครงสราง
การบริหารโดยรวมของสํานักวิชาตอหลักสูตรเทคนิคการแพทย (รอยละ 75) ผูบริหารและ
คณะกรรมการสํานักวิชาฯ รอยละ 62.5  เห็นวาวิธีการรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย
เหมาะสมแลว สวนความคิดเห็นดานอื่นๆ รอยละ 33.3 เห็นวา ควรปรับปรุงเรื่องทรัพยากรการสอน
โดยเฉพาะหองเรียนที่ตองจัดใหเพียงพอรองรับการสอนแบบ Active learning เพิ่มอัตรากําลังของ
สายสนับสนุน สําหรับจุดแข็งของสาขาวิชาเทคนิคการแพทยคือ อาจารยมีคุณวุฒิสูง มีความสามารถ
ดานวิชาการ การวิจัย และความทุมเทในการสอน แตมีจุดออนในดานประสบการณทางคลินิก 
หลักสูตรมีจุดแข็งของการสอนที่เนนทักษะการปฏิบัติจริง เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพียงสองแหงใน
ภาคใต มีผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตรมาก มีจุดที่ตองพัฒนาคือควรเนนการสอนแบบบูรณาการ และ
เขาถึงชุมชนใหมาก และมีจุดออนคือการเรียนแบบสามภาคการศึกษาทําใหสูญเสียโอกาสในหลายดาน 
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ตารางท่ี 4.13 ความคาดหวังตอบัณฑิตเทคนิคการแพทยของผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ 
หัวขอการประเมินและระดับความเห็น ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 
1. ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ 
1.1 มีความครอบคลุมศาสตรที่จําเปนตอวิชาชีพเปน
อยางดี 

 
3.71 

 
0.45 

   
 

1.2 มีความสอดคลองกับความตองการของผูใช/
สังคม 3.71 0.45 

   
 

1.3มีความเขาใจในทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนอยางด ี 3.43 0.49    

1.4 มีความเขาใจในหลกัการการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
เปนอยางด ี 3.71 0.45 

   
 

1.5 มีความเขาใจในหลกัการการแปลผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัตกิารเปนอยางด ี 3.71 0.45 

   
 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
2.1 สามารถตรวจสอบปญหาทีซ่ับซอนไดเปนอยาง
ดี 

 
3.00 

 
0.53 

   
 

2.2 พัฒนาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรคดวย
ตนเองได 3.29 0.70 

   
 

2.3 สามารถประยุกตใชความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ 
ในการแกไขปญหาไดดี 

3.43 0.49 

   
 

2.4 สามารถใชความรูในวิชาชีพไปประยุกตใชในการ
แกไขปญหาดานอื่น ๆ  3.29 0.70 

   
 

2.5 สามารถแกไขปญหาไดโดยไมตองแนะนํา หรือ
แนะนําเพียงเล็กนอย 3.14 0.64 

   
 

3. ความสามารถเชิงคณิตศาสตรและการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม 
3.1 มีความสามารถในเชิงคํานวณหรือคณิตศาสตร
เปนอยางด ี

 
3.00 

 
0.53 

   
 

3.2 สามารถเลือกใชสือ่และเทคโนโลยีทางการ
แพทยที่เกีย่วของกับงานทีร่ับผิดชอบไดอยาง
เหมาะสม 3.71 0.45 

   
 
 

3.3  เลือกใชสถิติในงานไดถูกตองและเหมาะสม 3.14 0.83    

3.4 สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดทําขอมลู
ขาวสารงานรบัผิดชอบไดดี 3.50 0.50 

   
 

3.5 ขอมูลขาวสารทีจ่ัดทําขึ้นเขาใจไดงาย 3.29 0.70    

4. ความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
4.1 มีความรูทั่วไปในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปน
อยางดี 

 
3.71 

 
0.45 
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หัวขอการประเมินและระดับความเห็น ผลการประเมิน 

X  SD ต่ํา ปานกลาง สูง 
4.2 มีความรูเฉพาะทางในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
เปนอยางด ี 3.57 0.49 

   
 

4.3 มีทักษะทั่วไปในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปน
อยางดี 3.57 0.49 

   
 

4.4 มีทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
เปนอยางด ี 3.57 0.49 

   
 

4.5 มีความรูและทักษะในการวิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏบิัติงานไดดี 3.86 0.35 

   
 

5. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพไดเปน
อยางด ี

 
3.57 

 
0.73 

   
 

5.2 เผยแพรความรูและวิธีการที่สงเสรมิสุขภาพของ
ผูอื่นเสมอ 3.57 0.49 

   
 

5.3 ปฏิบัติตนในทางสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 3.57 0.49    

5.4 นําวิชาชีพไปใชในทางที่เกิดประโยชนตอสังคม 3.57 0.49    

5.5 ปฏิบัติงานบนมาตรฐานความปลอดภัยตอ
ตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอมเสมอ 3.71 0.45 

   
 

6. จิตสาธารณะ 
6.1  มีความปรารถนาดีตอผูอื่นเสมอ 3.71 0.45    

6.2 ชวยเหลือเกือ้กลูกันเพือ่ความสําเรจ็ของหมู
คณะเสมอ 3.71 0.45 

   

6.3 ประสานงานอันเปนประโยชนเพื่อจุดมุงหมาย
ของตน ผูอื่นและประเทศชาต ิ 3.71 0.45 

   
 

6.4 ประพฤติปฏิบัติตนดวยความสจุริต ภายใตกฎ
กติกา และระเบียบแบบแผนเสมอ 3.43 0.73 

   
 

6.5 ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาสงูสุด 3.57 0.49    

7. ความสามารถอยูรวมกันในสังคม 
7.1 มีทักษะในการสื่อสารกบัผูอื่นเปนอยางด ี 3.71 0.45    

7.2 มีทักษะในการควบคุมอารมณเปนอยางดี 3.71 0.45    

7.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีน้ําใจเอื้ออารี เสียสละ  
และชวยเหลือผูอื่นเสมอ 3.71 0.45 

   
 

7.4 มีความขยัน อดทนเปนอยางด ี 3.43 0.73    

7.5 มีความตรงตอเวลา 3.71 0.45    
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 ผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ มีความคาดหวังตอผลผลิตของหลักสูตรหรือ
บัณฑิตเทคนิคการแพทย ในภาพรวมสูงทุกดาน คือมีความคาดหวังตอความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ
บัณฑิตเทคนิคการแพทย (3.43-3.71) ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (3.00-3.43) 
ความสามารถเชิงคณิตศาสตรและการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม (3.40-3.81) ความรูและทักษะใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย (3.57-3.86) จรรยาบรรณวิชาชีพ (3.40-3.80) จิตสาธารณะ (3.43-3.71) 
ความสามารถอยูรวมกันในสังคม (3.43-3.71) 
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บทท่ี 5 
วิจารณและสรุปผลการวิจัย 

 
วิจารณผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. การประเมินดานบรบิท (context) ซึ่งประกอบดวย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงคของ
สํานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย โครงสรางของหลกัสูตรเนื้อหาสาระของหลกัสูตร ความสอดคลองกบั 
แผนการศึกษาแหงชาติ ความคาดหวังของผูผลิต (ผูบริหาร/อาจารยผูสอน) ตอบัณฑิต  
 ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงคของสํานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย ผูบริหารสํานักวิชาฯ
สวนใหญ มีความเห็นสอดคลองปรัชญา แตมองวาความสําเร็จและความเปนไปไดของ ปณิธาน 
วิสัยทัศนและพันธกิจจะบรรลุผลระดับมาก และสวนใหญ (รอยละ 75) เห็นวายังไมควรปรับปรุง
โครงสรางการบริหารโดยรวมของสํานักวิชาตอหลักสูตรเทคนิคการแพทย  
 

1.1 โครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรเทคนิคการแพทยประกอบดวย วิชา
ศึกษาทั่วไป 10 หนวยวิชา วิชาเฉพาะ 36.5 หนวยวิชา และวิชาเลือก 2 หนวยวิชา รวม 48.5 หนวย
วิชา (เทียบเปน 145.5 หนวยกิตทวิภาค)   
 ผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ สวนใหญ (รอยละ 75) มีความเห็นวา ควรปรับปรุง
หลักสูตรเทคนิคการแพทยในภาพรวมโดยใหสอดคลองกับเกณฑสภาวิชาชีพ ทันกับสังคมโลกและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณของตนเอง 
  ขณะที่นักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาช้ันปที่ 4 สวนใหญมองวาจํานวนหนวยวิชามีความเหมาะสม
ดีแลว แตมีบางรายวิชาที่นักศึกษา เห็นวามีความซ้ําซอน เนื้อหา เนื้อหาการเรียนที่มากเกินไปไม
เหมาะสมกับจํานวนชั่วโมง เนื้อหาบางเรื่องไมคอยไดนําไปใชจึงควรตัดออก และมีเนื้อหาอีกหลาย
เรื่องที่ควรเพิ่มเติมใหเหมาะสมและมีความทันสมัยสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  
 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  

- ควรมีการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิตรวม) ใหสอดคลองกับเกณฑสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย และมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะบูรณาการเพื่อลดจํานวนหนวยกิตที่
มากเกินไปในบางรายวิชา 

- หลักสูตรเทคนิคการแพทยควรมีการทบทวนประมวลรายวิชาและเนื้อหารายวิชา ที่มคีวาม
ซ้ําซอน และจัดลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของนักศึกษา 

- การจัดการเรียนแบบมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตองมีการทบทวนและใหนักศึกษาไดมี
การเรียนดวยตนเองอยางถูกตอง  

- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมากขึ้นและมีความสอดคลองกับวิชาชีพเพื่อใหนักศึกษา
ไดเขาใจและทราบบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

 
1.2 ความคาดหวังของผูผลิตตอบัณฑิต ผูผลิตคือผูบริหารและอาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ของ

หลักสูตรเทคนิคการแพทย ผูบริหารและอาจารยผูสอน มีความคาดหวังตอบัณฑิต 7 ดาน ไดแก 
ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความสามารถเชิง
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คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และความสามารถการอยูรวมในสังคม  ทั้งผูบริหารและอาจารยผูสอนตางมีความคาดหวังวา
บัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติทุกดานในระดับสูง  

 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input) 

2.1 ปจจัยสนับสนุนการเรียน: ดานปจจัยสนับสนุนการเรียน การสอน ซึ่งประกอบดวยอุปกรณ
การเรียนการสอน แหลงฝกปฏิบัติงาน หองปฏิบัติการ หองสมุด คอมพิวเตอรที่ชวยในการสืบคน
ขอมูล ผลการประเมินโดยนักศึกษา มีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องของความพรอมของหองสมุด 
ตําราเอกสารประกอบการสอน หองบรรยาย และสื่อ-โสตทัศนูปกรณ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
หองในหองปฏิบัติการ ควรมีการเพิ่มตําราเรียนในหองสมุด การผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน 
เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอ เพิ่มความพรอมของระบบโสตทัศนูปกรณและจํานวนหองเรียน
แบบ Active learning (PBL) เชนเดียวกับความคิดเห็นของผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ ที่
เห็นวาการผลิตตํารา หนังสือ โดยอาจารยยังมีนอย และอาคารเรียนรวมควรมีหองเรียนที่รองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning (PBL) ที่มีจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา  

 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  

- หองสมุดควรมีตํารา หนังสือ ที่เพียงพอตอการใชบริการของนักศึกษาหลักสูตรเทคนิค
การแพทย 

- เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนของแตละรายวิชาควรมีการรวบรวมเปน
รูปเลม เพื่อสะดวกตอการใชงานและการเก็บรักษา 

- ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา 
- เพิ่มความพรอมของระบบโสตทัศนูปกรณและจํานวนหองเรียนแบบ Active learning 

(PBL) 
 

2.2 นักศึกษา: หลักสูตรเทคนิคการแพทยรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง จากพื้นที่เขตภาคใต และ
พื้นที่ทั่วประเทศโดยการกําหนดเกณฑผลการศึกษาสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 3.5 และผานการ
สัมภาษณ และรับรวมกลางผานระบบ admission รวมทั้งรับโอนยายมาจากสาขาอื่น นักศึกษา
ปจจุบัน ชั้นปที่ 1-4 และบัณฑิต มี GPAX แรกเขา ระหวาง 3.32-3.88 พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาที่ประเมินโดยอาจารยผูสอนสวนใหญ (รอยละ 56.4%)  เห็นวาปรับปรุงในดานตางๆ เชน 
ความตั้งใจในการเรียน ความกระตือรือรนในการศึกษาดวยตนเอง ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ 
มีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน ใหความสําคัญตอการเขาเรียน มีจริยธรรมและความซื่อสัตย 
การปรับทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียนวิชาชีพ ควรเพิ่มความสามารถในการแสดงออก ความคิด
สรางสรรค การบริหารจัดการ และวิธีคิดที่เปนระบบ แมผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ เห็น
วาวิธีการรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยเหมาะสมแลว (รอยละ 62.5)  แตพบวาอาจารยสวน
ใหญ (รอยละ 46.1) เห็นควรใหมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่เนนการรับนักศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น โดยกําหนดเกณฑและพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกใหเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  
- ปรับวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในชั้นปที่ 1 เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและมี

ความตองการเรียนในสาขาเทคนิคการแพทยนี้อยางแทจริง 
- อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและสํานักวิชาฯ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการ

ติดตามดูแลพฤติกรรมการเรียน และพฤติกรรมสวนบุคคล ของนักศึกษาอยางใกลชิดตั้งแตชั้นปที่ 1 
มิฉะนั้นจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตดวย 

 
2.3 อาจารย: จํานวนอาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทยระหวางป พ.ศ. 2554-2558 มีอาจารย

ประจํา 22 คน ในจํานวนนี้ลาศึกษาตอ 1 คน สัดสวนดานคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และปริญญาโทมีจํานวนรอยละ 90.91 และ 9.01 ตามลําดับ  มีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ.) รอย
ละ 31.82 มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 1:8 ภาระงานสอนโดยเฉลี่ย 9 หนวยวิชาตอป นักศึกษาและบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
อาจารยและอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในระดับสูง และเห็นวาอาจารยเปนแบบอยางที่ดี มีความ
เอาใจใสตอนักศึกษาดีมากสามารถถายทอดความรูและใหคําแนะนําเปนอยางดี คุณภาพของอาจารย
จึงเปนจุดแข็งของการพัฒนาหลักสูตรและสํานักวิชาฯ อยางยิ่ง และเพื่อสนับสนุนใหอาจารยมี
ศักยภาพตอการพัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

- สนับสนุนใหอาจารยเขียนตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ เอกสารคําสอน 
- สนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ  
- เพิ่มประสบการณการทํางานทางดานวิชาชีพของอาจารย โดยสนับสนุนใหมีการบริการ

วิชาการ เชน การรวมดําเนินงานของศูนยบริการทางเทคนิคการแพทย (WUMeT) ควรเปนแหลงให
อาจารยไดมีสวนรวมในดานการลงปฏิบัติงาน/หรือทําวิจัย R2R ได เปนตน 

 
3. การประเมินกระบวนการ (Process) ประกอบดวย 2 ประเด็น คือ การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารคุณภาพของหลักสูตร โดยนักศึกษา บัณฑิตและอาจารยผูสอน นักศึกษาและบัณฑิตเห็นวา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสมแลว สวนการฝก
ประสบการณทางวิชาชีพระหวางการเรียนของนักศึกษาและบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมแลว 
อาจารยผูสอนสวนใหญไมแสดงความเห็นตอการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากสวนใหญเปน
อาจารยในสาขาอื่นๆ ที่รวมสอนนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทยในรายวิชาศึกษาทั่วไป อยางไร
ก็ตามมีอาจารยรอยละ 30.8  มีความเห็นวาตองมีการปรับปรุงการบริหารคุณภาพของหลักสูตร เชน 
การกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนระหวางหัวหนาสาขาและประธานหลักสูตร ควรบริหารงานใน
ลักษณะเชิงรุก เสนอการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามกลุมวิชาการเรียนรู การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เดือนละ 1 ครั้ง มีการกระจายงานใหคณาจารยตามบทบาทและหนาที่ เปนตน ซึ่งมี
ความคิดเห็นสอดคลองกับผูบริหารและคณะกรรมการสํานักวิชาฯ วาหลักสูตร ควรมีการกําหนด
หนาที่ของประธานหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชาใหชัดเจน และมีการบริหารงานในเชิงรุกมากกวาการ
บริหารงานประจํา (ทุกดาน เชน ดานวิชาการ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ)  
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข  
- ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน เชน การปรับรายวิชาที่มีเนื้อหาความซ้ําซอน การตัด

บางรายวิชาออก 
- ปรับแนวทางการบริหารจัดการของหลักสูตร เชน การบริหารงานเชิงรุก การแบงหนาที่

และมอบหมายงานที่ชัดเจน  
 
4. การประเมินผลผลิต (Product) ของหลักสูตรคือบัณฑิตที่กําลังสําเร็จการศึกษาในป 2558 ในดาน
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะเชิงอาชีพและความพึงพอใจโดยอาจารยพิเศษทางคลินิก ผลการวิเคราะห
การประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจตอบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยโดยอาจารยพิเศษทางคลินิก อยู
ในระดับสูง แตพบวามีความพึงพอในระดับปานกลาง ในดานปฏิบัติงานวิชาชีพในหัวขอความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ไดเหมาะสม  
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

- ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การคิดริเริ่มสรางสรรค  
- จัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของกับภาวะการเปนผูนํา หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใน

ลักษณะดังกลาวเพื่อปูพื้นฐานกอนออกไปสูชีวิตและสังคมของการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้ 
 
สรุปผลการประเมิน 

จากผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิค
การแพทยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยนักศึกษา อาจารย ผูบริหารหลักสูตรและอาจารยพิเศษทาง
คลินิก สามารถสรุปไดดังนี้ 

จุดเดนของหลกัสูตรเทคนิคการแพทย 
1. อาจารยมีคุณวุฒิสูง เปนแบบอยางที่ดีกับนักศึกษา สอนไดดี และมีศักยภาพในการพัฒนา

หลักสูตรเทคนิคการแพทย การผลิตผลงานวิจัย 
2. พื้นที่ภาคใตมีหลักสูตรเทคนิคการแพทยเพียง 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยตั้งอยูในภูมิศาสตร

ที่สามารถดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดดี 
 
จุดดอยของหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

1. แมจะมีจํานวนอาจารยที่เหมาะสมเปนไปตามเกณฑสภาเทคนิคการแพทย แตมีการใช
บุคลากรรวมกับหลักสูตรชีวเวชศาสตรทําใหยังคงมีภาระงานมาก ซึ่งทําใหการพัฒนาหลักสูตรยังทําได
ไมเต็มที่ 

2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตร 
3. เนื้อหารายวิชาอาจมีความซ้ําซอนและมากเกินไปสําหรับบางรายวิชา  
4. ผลงานทางวิชาการ เชน หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน มีนอย  
5. อาจารยยังขาดประสบการณทางดานวิชาชีพ 
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