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คํานํา 
 

คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       
จึงนําเสนอรายงานนี้ตอคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล 
และผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 
 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

    1) รองศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (ประธานกรรมการ) 
2) นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี     โรจนวิริยะ (กรรมการ) 

    3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง  (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะพยาบาลศาสตร  วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดําเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2552 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจํานวนอาจารย
ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 48 คน จําแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 43 คน   วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาโท
และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  4 คน วุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน และวุฒิ
ปริญญาโทและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 109 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 53 คน 
ชั้นปที่ 3 จํานวน 63 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 68 คน รวมทั้งสิ้นมีนิสิต จํานวน 292 คน และมีนิสิตสําเร็จการศึกษา
จํานวน 62 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนที่มุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาต ิ

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพ          
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําและผูตามที่ดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต       
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค,  Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ปการศึกษา 2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 3.50 3.94 3.94 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจําคณะ 48 คน  มีวุฒิป.เอก 5 คน คิดเปนรอยละ 
(5/48x100=10.42) คิดเปนคะแนน (10.42/40x5=1.30 
คะแนน) 

30 10.42/48x100=10.42 
10.42/40x5=1.30 

1.30 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจําคณะ 48 คน มีตําแหนงวิชาการ 5 คน แบงเปน 
(ผศ. 4 คน, รศ. 1 คน) คิดเปนรอยละ (5/48x100=10.42) 
คิดเปนคะแนน (10.42/60x5=0.87 คะแนน) 

60 5/48x100=10.42 
10.42/60x5=0.87 

0.87 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
(รอยละ) มีนิสิตเรียน 292 คน คา SCH= 199.66 และ
FTES= 4.13 คะแนท่ีไดจากการคาํนวนรอยละตามสูตร -
31.17 

1:6.00 1:4.13 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 5 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.52 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ) ไดขอ2,3,4,5,6 

6 ขอ 5 ขอ 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอ
คน) 
ภายใน= 299,868 บาท 
ภายนอก= 2,373,650 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2,673,518 บาท 
 (รวม 2,673,518 บาท/48=55,698.29) 

50,000 55,698.29 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอย
ละ) 
(งานวิจัย 15 เรื่องแบงเปน 0.2=14, 0.8=1)  
ผลรวมถวงนํ้าหนัก= 3.60 

รอยละ 30 3.60/48x100=7.50 
7.50/30x5=1.25 

1.25 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.41 

3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,5,6 ไมได
ขอ 4 เพราะยังไมมีการแสดงผลการนําผลไปปรับปรุง 

6 ขอ 5 ขอ 4 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ)
ไดขอ1,2,3,4,5,6 ไมไดขอ7 (ควรมีการอธิบายเพ่ิมเตมิใน
ประเด็นนําผลประเมินไปปรับปรุงแผน) 

7 ขอ 6 ขอ 5 
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การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนน 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,6 (ไมไดขอ 5 การจัดการความรู ประเด็นตอง
ครอบคลมุเรื่องการผลติบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งปรากฎเพียง
การถายทอดหลังจากท่ีไดประชุมมา ควรเปนความรูท่ีไดจาก
ประสบการณท่ีเช่ียวชาญของบุคคล) 

7 ขอ 6 ขอ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 4.50 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตวับงชี ้ 3.80 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
จุดเดน 

1. คณะวิชามีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยางเดน ในราย
ดาน 

2. คณะวิชาการมีการบริการใหคําปรึกษาท้ังดานวิชาการและกิจกรรมนิสิต รวมท้ังใหนิสิตมีสวนรวมใน 
การดําเนินกิจกรรรมอยางเปนรูปธรรม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  

1. คณะวิชาควรมีการวางแผนเชิงรุกในดานการขอตําแหนงวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 

1. อาจารยอาวุโสมีศักยภาพในการขอทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยในภาพรวมสูงกวาเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับการสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือนํามาใชในการบริหารการตัดสินใจให
ครอบคลุมทุกมิติ แบบ 3 ปยอนหลัง ท่ีเปนของคณะวิชา เชน กราฟแนวโนมแสดงการพัฒนาผลงานวิชา การ
แสดงผลการสนับสนุนงบประมาณวิจัย การขอตําแหนงวิชาการ หรือขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับระบบกลไก หรือคูมือ
ตางๆ ใหอยูในเว็บไซดของคณะวิชา 

2. ควรปรับแผนยุทธศาสตรการวิจัยของคณะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติไทยแลนด 4.0 
 3. ควรสงเสริมใหอาจารยไดตีพิมพวารสารงานวิจัยท่ีอยูในฐานขอมูลของวารสารการพยาบาล และอยูใน
ฐานขอมูลวารสารระดับนานาชาติ scopus 
 4.  สงเสริมอาจารยทําวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 
 1. มีโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีหลากหลาย 
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จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ควรมีการประเมินความตองการของชุมชน และวิเคราะหผลการประเมินนําไปสูแผนการบริการวิชาการ
ประจาํป 
 2. การใหการบริการวิชาการควรเปนแบบบูรณาการ โดยทํางานรวมกันระหวางสาขาวิชาตาง  ๆเพ่ือใหไดผลลัพธท่ี
เปนประโยชนตอชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
 3. ควรมีการประเมินผลการใหบริการวิชาการโดยมุงผลลัพธท่ีเกิดประโยชนกับนิสิตและชุมชน 
 4. ควรมีการวางแผนจากการใหประโยชนจากการบริการวิชาการตอนิสิต ชุมชน ท้ังท่ีเก่ียวของตอการ
เรียนการสอน และการวิจัย 
 5. ควรมีการประเมินผลโครงการโดยมุงถึงผลลัพธกับนิสิตและชุมชน เพ่ือนําผลการปรับปรุงในการ
ใหบริการวิชาการในปตอไป 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 1. คณะมีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน รวมท้ังบูรณา
การรวมกับกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  

1. คณะวิชาควรมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดการยอมรับในระดับชาติ 
2. แผนกิจกรรมควรมีการแยกโครงการกิจกรรมนิสิต กับดานศิลปวัฒนธรรม 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 

1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานประจําปอยางเปนระบบ 
2. บุคลากรของคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามพันธกิจ 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ควรพัฒนาการจัดการความรู เพ่ือนําไปสูการมีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางเปนระบบ 

สัมภาษณอาจารยคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 
1. จุดแข็งของคณะท่ีโดดเดนของคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล คือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเรียบรอย  
2. สิ่งท่ีควรปรับปรุง ควรปรับปรุงในดานทางกายภาพ เพ่ิมข้ึนควรเพ่ิมท่ีนั่งใหนิสิตไดทํากิจกรรมการท่ี

พอเพียงกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน  
3.  จุดท่ีควรพัฒนาของคณะ ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารยใหมีมากข้ึน และมีการตีพิมพในวารสารท่ีอยู

ในฐานขอมูล TCI 1 และ TCI 2 เพ่ือนําไปสูการรเผยแพรและการนําไปใชประโยชนแกสารณชนตอไป 
 

สัมภาษณผูบริหาร(คณบดี)คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล 
1. คณบดีมีการประเมินงานวิจัยระดับคณะท่ีมีจํานวนข้ึนมากอยางไร และมีแนวทางการพัฒนางานวิจัยยัง

ไมครบทุกภาควิชา ไดมีการวางแผนใหอาจารยพัฒนางานวิจัย เพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชา และใหเผยแพร
ในฐานขอมูลสากลใหมากข้ึน และวางระบบไปสูการปรับวุฒิท่ีมีปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึนตอไป 

2. ปจจุบันมีปญหาอุปสรรคการหาแหลงฝกงานนิสิตบริเวณใกลคียงกับมหาวิทยาลัยท่ียากข้ึน ทําใหตอง
ติดตอประสานหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไกลข้ึน 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2559 

คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 

1.รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา  
2. รศ.ดร.วนิดา ดุรงค
ฤทธ์ิชัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา 
2. 2. รศ.ดร.วนิดา 
ดุรงคฤทธ์ิชัย 

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง  
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ
  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1.นาวาอากาศเอก
หญิงดลฤด ี    โรจน
วิริยะ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม 1 คณะทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนาํคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2559 10 
 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
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