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คํานํา 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว       จึงนําเสนอรายงานน้ีตอคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 
 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

   1) รองศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา (ประธานกรรมการ) 
2) นาวาอากาศเอกหญงิดลฤดี     โรจนวิริยะ (กรรมการ) 

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

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร  
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิธิพื้นฐาน/ขอมูลผลการประเมินความพงึพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร ประจําปการศึกษา 2557-2560 26 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557-2560 27 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ วิทยาเขตวัช
รพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตร
เดียว และมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 7 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 2 คน   
วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน วุฒิปริญญาเอกและดํารงตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  1 คน และวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตชั้นปท่ี 1 จํานวน 120 
คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 115 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 116 คน และชั้นปท่ี 4 จํานวน 49 คน รวมท้ังสิ้นมีนิสิต จํานวน 400 คน 
และปการศึกษา 2560 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 66 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนท่ีมีความรูและทักษะทางวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต เปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 106.3/26=4.09 4.09 4.09 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 
62/62x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.55 4.55 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+4.76+2.86/3=4.21 4.21 4.21 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/7x100=28.57 
28.57/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
4/7x100=57.15 

57.15/60x5=4.76 
4.76 4.76 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 15 
0.8/7x100=11.42 
11.42/20x5=2.86 

2.86 2.86 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.74 3.74 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.02 4.02 
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องคประกอบท่ี  1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหผลความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผลมาทบทวนการจัดประสบการณการ
เรียนการสอนที่และการปรบัปรุงหลกัสูตรตอไป 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการจัดกจิกรรมสงเสริมและพฒันานิสิตตลอด     
ปการศึกษาที่แสดงถึงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหชัดเจน 
 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณสูงทั้งดานการสอนและการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเรงรัดอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมผีลงานเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง 
2. ควรสงเสรมิใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการการวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการประเมินผลลัพธที่
ชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกํากบัติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ. 4 ใหสอดคลอง กบัมคอ. 2 ของ
หลักสูตร  

2. ควรปรับปรงุระบบทะเบียนคัดกรองจํานวนนิสิตที่เรียนในแตละรายวิชา โดยคัดนิสิตที่ขาดคุณสมบัติ
ตามเกณฑการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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3. การประเมนิผูเรียนควรมรีะบบและกลไกในการประเมินใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมินเพื่อ 
ใหนิสิตสามารถประเมินเพื่อพฒันาตนเองได ประเมินผลเพื่อสะทอนการเรียนรูของนิสิต และผลลัพธการเรียนรูที่
หลักสูตรคาดหวัง 
 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการนําสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณฝกปฏิบัติใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ือง 
2. ควรมีการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
2. น.อ.อ. ดลฤดี โรจนวิริยะ 
3. รศ.ดร.กัญญามน อินหวาง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม 1 คณะทันตแพทยศาสตร ช้ัน 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. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพืน้ฐาน/ผลการประเมินความพงึพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 
ปการศึกษาท่ีรับเขา
(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

2557 66 68 68 67 - 
2558  49 49 49 49 
2559   108 115 116 
2560    115 115 
2561     120 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวน
รับเขา 

 จํานวนสําเร็จการศึกษา จํานวนนิสิตที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตที่
ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 2560 

2556 64 0 0 62 0 62 2 96.88 3.13 
2557 66 0 0 0 66 66 0 100 0.00 
2558 50 0 0 0 0 0 36 0 100.00 
2559 109 0 0 0 0 0 109 0 100.00 
2560 120 0 0 0 0 0 120 0 100.00 

 
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 106.3 26 4.09 
  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 121.0 26 4.65 
  (2) ดานความรู 100.8 26 3.88 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 95.2 26 3.66 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 117.2 26 4.51 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

98.0 26 3.77 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

105.6 26 4.06 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 62 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

26 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

41.94 
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ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 62 100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 62 100 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 62 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 62 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - - 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 

จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 62 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 16 
 

หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยทีป่รึกษา - 3.73 3.92 4.09 

    1.2 นิสิตไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

- 3.60 3.88 3.91 

    1.3 การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ - 3.59 3.88 3.91 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 3.68 3.96 4.08 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและ
ชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 3.63 4.01 4.03 

รวมผลการประเมิน - 3.65 3.93 4.00 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2556 64 2 3.13 62 
2557 66 66 0 66 
2558 50 50 100.00 0 
2559 109 109 100.00 0 
2560 115 115 100.00 0 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง - 3.55 3.71 3.95 

2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน - 3.56 3.70 4.23 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน - 3.54 3.57 4.06 

4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน - 3.51 3.47 3.93 

5. วิธีการจัดการขอรองเรียน - 3.53 3.59 3.95 

6. ผลการจัดการขอรองเรียน - 3.62 3.46 4.07 

คาเฉลี่ยแตละดาน - 3.55 3.58 4.03 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 5 5 100.00 

2557 5 5 100.00 

2558 5 5 100.00 
2559 7 7 100.00 

2560 7 7 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเรจ็การศึกษา 

3.54 3.56 3.88 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.96 3.95 4.11 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.08 3.98 4.06 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 3.76 3.99 4 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.20 4.09 4.09 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.16 3.85 3.84 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.92 3.85 3.85 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 

4.04 3.95 3.95 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.00 3.95 3.95 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.04 4.59 4.59 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 3.88 3.81 3.86 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.12 4.10 4.10 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.22 3.38 3.72 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากบัผลการดําเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา 3.92 3.86 3.96 

รวมผลการประเมิน 3.91 3.92 3.99 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เปนไป

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประ ชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (จํานวน  5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอย
ละ 

1. ผศ.ดร.เจนระวี สวางอารียรักษ 
2. นอ.หญิงสุรางค เปรมเสถียร 
3. รศ.ชฎาพร คงเพ็ชร 
4. อาจารยธารีรัตน พายัพสาย 
5. นอ.หญิง.ดร. วรานิษฐ โชคนิฐินิรันดร 
6 .ผศ.พรพิมล แกวกมล 
7. ผศ.สมพร ก่ิวแกว  

 1 (31/กค/61) 7คน 100 
2 (26/ตค61) 7คน 100 

3 (23/พย/61) 7คน 100 
4 (15/มีค/61) 7คน 100 

5 (12/กค/61) 7คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100  
2. มีการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระบบและกลไกในการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตการประชุมจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 
ติดตามการกํากับและติดตามการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ใหเปนไปตาม
กําหนด มีการติดตามผลการทวนสอบผลการเรียนรู รวมถึงการสรุปผลการ
ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวมปญหา การแกไขและให
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

√  

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
 หลักสูตรใหม            
 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2555 โดยผานการรับรอง/รับทราบ
ตามเกณฑ TQF 
      -  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ  2560 (มคอ.2 )  คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  1/2560  และ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ
และการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  27  เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 
2560  

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ละ ร ายละ เ อี ย ด ของ
ประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาค
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ค ร บทุ ก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 จํานวน 55 วิชา 
มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 55วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

4) จั ด ทํ า ร าย ง านผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา
ที่ เ ป ด สอน ให ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอน
และจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 55   วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 40 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 15 วิชา   
 มคอ. 5 ในภาคการศึกษาที่1/2560 สงสํานักวิชาการในวันที่ 27 
ธันวาคม 2560 ภาคการศึกษาที่2/2560 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 
และภาคฤดูรอนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 

√  

5) จั ด ทํ า ร าย ง านผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560  หลักสูตร.พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาบาล
ศาสตร มีการจัดทํา มคอ.7  สงภายใน 27 กันยายน 2561 โดยมีขอมูลเพื่อ
การนําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู  
(learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการ
ทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จํานวนทั้งส้ิน 14 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2560 
จํานวน 55 วิชา คิดเปนรอยละ 25  
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ตาม
แบบฟอรม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเ มินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู 
วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560  
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผล
การดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารยพยาบาลประจํา
ทุกคนมีคุณสมบัติ ต าม
ครบกําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตรเปน
อยางนอย 

อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติตามครบกําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

√  

9) อาจารยใหม ทุกคน ไดรับ
ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คาํแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560.ไมมีอาจารยใหม เน่ืองจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปนคณะทํางานเดิม 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

10) อาจารยประ จําทุ กคน
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพ ไม
นอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป
การศึกษา 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 42 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการ

เรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รบัการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 

การเรยีนการ
สอน 

1 อาจารยทุกทาน โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
จริยธรรม การ
วิจัยในมนุษย 

-7 ต.ค 
2560 
 

มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

มีความรู 
ความเขาใจ
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
การทําวิจัย 

2 อาจารยทุกทาน โครงการเตรยีม
ความพรอมเขาสู
ตําแหนงวิชาการ 

19 
ม.ค 
2561 

มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

นําไปใชในการ
เขียนผลงาน
วิชาการเพื่อ
เขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

3 อาจารยทุกทาน ประชุมวิชาการ
เรื่องแนวโนมการ
วิจัยทางการ
พยาบาลยคุ 4.0 

8 มิ.ย 
2561 

คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ใชในการ
ทํางานวิจัยให
เหมาะสมกับ
ยุคไทยแลนด 
4.0 

4 1. ดร. จุรีวรรณ มณีแสง
  
2. พ.ต.ท.หญิง ภณิ
ภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล 
3. อ. วรรณจรี มณีแสง 
4. พ.ต.ท.หญิง นภาพร 
เพชรศร 
5. อ. ธารีรัตน พายัพสาย 
6. อ. สุจรรยา แสงเขียว
งาม 
7. อ. นันชพัฒน แกวทอง 
8. อ. ลัดดา อิ่มทองใบ 
9. น.อ.หญิง สุรินทร มาก
ไมตรี 
10. อ. งามทรัพย เทศะ
บํารุง 
11. อ. เบญจมาพร อาดัม
เจริญ 
12. น.อ.หญิง กรปภา 
วงษจันทรา 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่อง
กาวทันโลกยคุ
ICT : ความ
รวมมือเพื่อการ
บริหารการศึกษา
พยาบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

22-23 
มีนาคม 
2561 

คณะอนกุรรมกา
รสาขาพยาบาล
ศาสตร  สมาคม
สถาบันอุดมศกึษ
าเอกชนและท่ี
ประชุมคณบดี  
สถาบันการศึกษ
าพยาบาล
เอกชน 
(สสอท.) 

นําICT มาใช
ในการจัดการ
เรยีนการสอน 

5 1.ดร.วิบูลยลักษณ 
ปรียาวงศากุล2. 
อาจารยสุนิต  โชติกุล 
3. อาจารยอรอุษา
จันทรวิรุจ 4. พ.ต.อ.
หญิงเตือนใจ เจรญิบุตร 
5.พ.ต.อ.หญิง นภาพร 
เพชรศร 

ประชุมวิชาการ 
กิจกรรมบมเพาะ
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา
ประจําป 2561 

27-28 
มีนาคม 
2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

เกิดความคิด
สรางสสรคใน
การพัฒนา
นวัตกรรม 

6 1.อาจารยสุจรรยา แสง
เขียวงาม 2.อาจารย
จันทรฉาย เนตรสุวรรณ 
3. อาจารยวรรณจรี 
มณีแสง 

ประชุมวิชาการ
สุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 
16 Depression: 
Let’s talk 

2-4 
ส.ค 
2560 

กรมสุขภาพจิต พัฒนาความรู
และปรับปรุง
การสอน
วิชาการ
พยาบาลจิต
เวช 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

7 1. อาจารยงามทรัพย 
เทศะบํารุง 2. อาจารย
มยุรี รัตนพฤกษ 

ประชุมวิชาการ
การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร
ครั้งท่ี 30 
Pediatric 
Nursing update 
2018 

4-6 
มิ.ย 
2561 

ชมรมพยาบาล
กุมารเวช
ศาสตรแหง
ประเทศไทย 

พัฒนาความรู
และปรับปรุง
การสอน
วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน 

8 1.พ.ต.ท.หญิงนภาพร 
เพชรศร 2. อาจารย
เบญจมาพร อาดัม
เจริญ 3. อาจารย นนัช
พัฒน แกวทอง 

การประชมุ
วิชาการเรื่องการ
พยาบาลฉุกเฉิน 

2-4 
เม.ย 
2561 

วิทยาลัยบรม
ราชชนนี
กรุงเทพ 

พัฒนาองค
ความรูการ
พยาบาลภาวะ
ฉุกเฉนิ 

สรุปผล 
จํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับการพัฒนา 42 คน 

จํานวนอาจารยประจํารวม 42 
คน 

 

11) บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาต ร งต าม ง า น ที่
รับผิดชอบทุกคนในแตละ
ปไมนอยกวาคนละ 10 
ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนาจํานวน 2..
คน   มากกวา 10 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
2.  รายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รบัการพัฒนา 
วัน/

เดือน/ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 
การเรยีน
การสอน 

1 นายพัทธนันท 
อาบทองพสิฐ 

1.การประชมุชี้แจงการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนคิสตาม
โครงสรางใหม 
2.อบรมการลงทะเบยีน
จัดการเรียนการสอน 
3.อบรมการใชงานระบบ
WEMS 
4.อบรมสัมนาเพื่อพัฒนา
ความรูดานตางๆ 

วันที่29 
มี.ค. 
60 

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
สํานัก
ทะเบียน  
 
 
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
-ใชในการ
ลงทะเบียน
นิสิต 
 
-ใชในการ
สงผลการ
เรยีน 

2 นายธนกฤต  
ต้ังถิ่น 

1.การประชมุชี้แจงการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนคิสตาม
โครงสรางใหม 
2.อบรมการลงทะเบยีน
จัดการเรียนการสอน 
3.อบรมการใชงานระบบ
WEMS 
4.อบรมสัมนาเพื่อพัฒนา
ความรูดานตางๆ 

วันที ่
7 เมย. 
60 
 
 
 
 
 
23 มิ.ย. 
60 

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
สํานัก
ทะเบียน  
 
 
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

-ใชในการ
ลงทะเบียน
นิสิต 
 
-ใชในการ
สงผลการ
เรยีน 

สรุปผล 
จํานวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนา 2 คน 
จํานวนบุคลากรสนับสนุน

ประจํารวม 2 คน 

-ผลจากการอบรม บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถนําความรูมาชวยใน
การลงทะเบียนและการชวยเหลือนิสิตเมื่อมีปญหาไดอยางด ี
 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉ ล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจํานวน  68  คน 
มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึง
พอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.52  เม่ือแยก
เปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 
ภาคการศึกษา 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 1 2 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 3.98 4.38 4.18  

2 ดานความรู 4.84 4.93 4.88  
3 ดานทักษะทางปญญา 4.55 4.65 4.60  
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 
3.95 4.26 4.10  

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.58 4.59 4.58  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 4.58 4.68 4.63  

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 4.44 4.60 4.52  
 

√  

13) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอบัณฑิตใหม (ป
การศึกษา 2559) ทั้งส้ินจํานวน 62  คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 26 
คน คิดเปนรอยละ 42  ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.09 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 121.0 26 4.65  
2 ดานความรู 100.8 26 3.88  
3 ดานทักษะทางปญญา 95.2 26 3.66  
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 
117.2 26 4.51 

 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

98 26 3.77 
 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 105.6 26 4.06  
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 106.3 26 4.09 ด ี

 

√  

14) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่ มีตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยพยาบาล 
โดยเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย
พยาบาล  ไดคะแนนความพึงพอใจ ระหวาง 4.40 ถึง 5.00 เฉล่ียรวม 
เทากับ 4.73 

√  

15) ระดับความพึงพอใจของ
นิ สิ ต ต อ ท รั พ ย า ก ร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนเฉ ล่ีย ไมน อย ก ว า 
3 .51  จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน พบวามีคาเฉล่ียในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เทากับ 3.68 
ภาคการศึกษาที่2/2560 เทากับ 3.64 และ ภาคฤดูรอนเทากับ 3.75  โดย
มีคาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2560 เทากับ 3.68 
 
 

√  

16) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ของนิสิตในสถานที่ศึกษา
ภ าคปฏิ บั ติ ต อก า ร ฝ ก
ปฏิบัติการพยาบาลของ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของของผูรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ ของนิสิตในสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติตอการฝก
ปฏิบัติการพยาบาล พบวามีคาเฉล่ียในปการศึกษา 2560 เทากับ 3.60 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

นิ สิต  เฉ ล่ียไมนอยกว า 
3 .51  จากคะแนนเต็ม 
5.00 

17) อาจารยพยาบาลประจํา
ทุกคนมีคุณสมบัติ ค รบ
ตามเกณฑสภาพยาบาล 

อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑสภา รอยละ 100 √  

18) อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
ไมนอยกวารอยละ 80 มี
โ อกาส ได แ ลก เ ป ล่ี ยน
ประสบการณกับพยาบาล
ที่ มี ทั ก ษ ะ ท า ง ก า ร
พยาบาลเฉพาะทางใน
สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 90 เขารวมในโครงการ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณทางวิชาชีพระหวางคณะพยาบาล
ศาสตรวัชรพลกับโรงพยาบาลทหารผานศึก 

√  

19) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 
80 ข อ ง จํ า น ว น นิ สิ ต
ทั้งหมดที่มีผลการเรียนใน
ร า ย วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลไมนอยกวา 2.50
จากระดับคะแนน 4.00 
หรือเกรด C+ 

รอยละ 92.73 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลไมนอยกวา 2.50 จากระดบัคะแนน 4.00 หรือเกรด C+ 

√  

20) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิต และอาจารยประจํา
ตอคุณภาพการบริหาร
หลักสูตร โดยเฉล่ียไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิต และอาจารยประจําตอคุณภาพการบริหาร
หลักสูตร พบวามีคาเฉล่ียในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เทากับ 3.94 ภาค
การศึกษาที่2/2560 เทากับ 4.03 และ ภาคฤดูรอนเทากับ 4.30  โดยมี
คาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2560 เทากับ 3.99 
 

√  

21) มีการประเมินการสอน
และการใชกลยุทธการ
สอนของอาจารยผูสอน
ทุกคนโดยนิสิต ทีมผูสอน 
และผูบริหารทุกรายวิชา 

ผลการประเมินการสอนและการใชกลยุทธการสอนของอาจารยผูสอนทุก
คนในทุกรายวิชา  ประเมินโดยนิสิตพบวามีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 ประเมิน
โดยทีมผูสอน คาเฉล่ียเทากับ 4.80 ประเมินโดยผูบริหาร คาเฉล่ียเทากับ 
4.40  

√  

22) นิ สิตทุกคนมีอาจารยที่
ปรึกษาและมีการบันทึก
ป ร ะ วัติ อย า ง ต อ เ น่ื อง
ตั้งแตเขาศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา 

นิสิตทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาและมีการบันทึกประวัติอยางตอเน่ือง  มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจใน2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนิสิต พบวามีคาเฉล่ียในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เทากับ 
3.96 ภาคการศึกษาที่2/2560 เทากับ 4.00 และ ภาคฤดูรอนเทากับ 4.05  
โดยมีคาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2560 เทากับ 4.00 
 

√  

23) ระดับความพึงพอใจของ
นิ สิตป สุดท าย /บัณฑิต
ใหมที่มีตอการไดรับการ
พัฒนาตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉล่ียไม

ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอการไดรับการพัฒนา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.03 

ที ่ อัตลกัษณของมหาวทิยาลัย คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1 ความรูในการปฏิบัติงาน 3.92 ดี 
2 การพัฒนาตนเอง 3.94 ดี 
3 ทักษะการปฏิบัติงาน 3.92 ดี 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

น อ ย ก ว า  3 . 5 1 จ า ก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

4 ความสามารถพเิศษ 4.00 ดี 

5 ความรวมมือสามคัค ี 4.35 ดีมาก 
รวม 4.03 ดีมาก 

 

24) นิสิตสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 90 

นิสิตสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร รอยละ 97 (นิสิตช้ันปที่ 4 
จํานวน 68 คน สําเร็จการศึกษาในป 2560 จํานวน 66 คน) 

√  

25) บัณฑิตทุกคนมีงานทํ า/
ศึกษาตอภายใน 1 ปหลัง
สําเร็จการศึกษา 

จากการสํารวจพบวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 มีงาน
ทํา รอยละ 100 

√  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 25  ตัวบงช้ี   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-10 

มีจํานวน 10 ตัวบงช้ี  
 

  

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-10 รอยละ 100    
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน  
มีการดําเนินการผานจํานวน 25  ตัวบงช้ี 

 
  

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
นี้  

(มีตัวบงช้ีจํานวน 25 ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100    
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.53 3.55 3.75 

1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.53 3.60 3.78 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.69 3.76 3.69 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.63 3.60 3.85 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.63 3.61 3.79 

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.51 3.51 3.79 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 3.52 3.61 3.78 

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.55 3.54 3.72 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.53 3.91 3.96 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  3.54 3.51 3.62 

รวมผลการประเมิน 3.57 3.62 3.77 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

1. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
2. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
3. อ.จรรยา หนอแกว 
4. น.อ.หญงิสรุางค เปรมเสถียร 
5. น.อ.สัญญา เหลืองทองคํา 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 
1. น.อ.หญงิสรุางค เปรมเสถียร 
2. อ.จรรยา หนอแกว 
3. น.อ.สัญญา เหลืองทองคํา 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 
1. น.อ.หญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร 
7. ผศ.ดร.เจนระวี สวางอารียรกัษ 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 
1. น.อ.หญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร 
7. ผศ.ดร.เจนระวี สวางอารียรกัษ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2559 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

 รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.71 3.81 3.56 4.09 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.36 4.41 4.28 4.55 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3 3 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
0+1.11+0/3

=0.37 
0+3.33+0/3 

=1.11 
5+4.76+4.29/3

=4.68 
5+4.76+2.86/3

=4.21 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

0 0 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

1.11 3.33 4.76 4.76 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 0 0 4.29 2.86 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  
 

 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 2.13 2.37 4.23 3.74 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.29 3.22 3.94 4.02 

 


