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คํานํา 
 

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

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว   จึงนําเสนอรายงานน้ีตอคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย 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 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร ประจําปการศึกษา 2557-2560 26 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557-2560 27 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ วิทยาเขต
บุรีรัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 7 
กันยายน 2555 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 6 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 คน   วุฒิปริญญาเอก 2 คน ท้ังน้ีคณะมี
นิสิตชั้นปท่ี 1 จํานวน 65 คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 59 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 55 คน และชั้นปท่ี 4 จํานวน 67 คน รวมท้ังสิ้น
มีนิสิต จํานวน 246 คน และปการศึกษา 2560 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 60 คน 

ปณิธาน พลังความคิดคูคณุธรรม สูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ (The P0wer 0f Th0ught and M0ral 
aim f0r the Highest Educati0n and Pr0fessi0n) 

วิสัยทัศน คณะพยาบาลศาสตร บุ รีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงม่ันในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตใหเปนปญญาชน ท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะผูนํา 
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  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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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย 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 

≥3.51 272.80/62=4.40 4.40 4.40 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
62/62x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.70 4.70 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+0+5/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/6x100=33.33 
33.33/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/6x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2.00/6x100=33.33 

33.33/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.44 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.83 3.83 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 - 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะหภาพรวมของการดําเนินงานตามแผน/โครงการทั้งหมดวานิสิตเกิดทักษะที่จําเปนสําหรับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหเกิดความสมดุลในแตละกลุมทักษะ 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรเพิ่มอาจารยสาขาวิชาผูสูงอายุ 
 2. ควรมีแผนในการเตรียมอาจารยใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม 
 3. ควรมีแผนในการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคลให
ชัดเจน  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน มคอ. 3 และมคอ. 4 สอดคลองกับ Curriculum mapping ใน
หลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขากับการเรียนการสอน   
ควรมีวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนานิสิตที่ระบุในหลักสูตร และประเมินผลลัพธที่เกิดกับนิสิตใหเห็นเปนรูปธรรม
ชัดเจน  
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรหาคาเฉลี่ยจากทั้งความพึงพอใจของอาจารย
และนิสิต 
 2. อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในระบบการดําเนินงานของคณะ ดวยการมีสวนรวมในการประชุม 
เพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการพัสดุครุภัณฑของคณะ ในการทําหนาที่จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสมตอการเรียนการสอน และอาจารยประจําหลักสูตรควรกํากับ ติดตาม ดานการสงผลตอ
ผูเรียนดวย 

3. มีการดําเนินการและประเมินผลการดําเนินการ แตกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและอาจารยในบางเรื่องมีการประเมินไดชัดเจน แตบางเรื่องควรใหมีความชัดเจนในการปรับปรุง
อะไร ปรับปรงุอยางไร และผลการปรับปรุงเปนอยางไร 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

วันท่ี 22 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.หญิงดลฤดี โรจนวิริยะ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือ
เผยแพร 

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 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย 
 

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) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2555 40 40 36 36 4 2 
2556  70 70 70 65 8 
2557   72 71 68 67 
2558    63 57 55 
2559     68 59 
2560      65 
รวม 40 110 178 240 262 256 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิตท่ี

สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนนิสิต
ท่ียังไม
สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 2560 

2556 70 - - 62 - 62 2 95.38 92.85 
2557 72 - - - 67 61 6 91.04 8.96 
2558 55 - - - - - 55 - 100.00 
2559 68 - - - - - 59 - 86.76 
2560 65 - - - - - 65 - 100.00 
รวม 330   62 67 123 185 37.27 56.06 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

272.80 62 4.40 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 295.74 62 4.77 
  (2) ดานความรู 266.60 62 4.30 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 257.30 62 4.15 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 287.68 62 4.64 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

261.64 62 4.22 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด) 270.32 62 4.36 
2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 62 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

62 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยาง
นอยรอยละ 20) 

100 

 
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 
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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 - 4.20 4.15 4.20 

    1.2 นิสิตไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

- 3.95 4.15 4.29 

    1.3 การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ - 4.12 4.13 4.27 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 4.07 3.95 4.38 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและ
ชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 4.33 4.35 4.42 

รวมผลการประเมิน - 4.13 4.15 4.31 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2557 72 67 87.30 5 

2558 63 55 86.76 8 
2559 68 59 86.76 9 
2560 65 65 100.00 - 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง - 3.65 3.70 3.97 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน - 3.90 3.95 4.20 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน - 3.78 3.75 3.89 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน - 3.90 3.91 4.13 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน - 3.95 3.96 4.01 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน - 3.88 3.89 4.04 

คาเฉลี่ยแตละดาน 3.87 3.85 3.86 4.04 
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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 6 85.72 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2559 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเรจ็การศึกษา 

3.99 4.01 4.20 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.10 4.22 4.25 

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

4.15 4.28 4.31 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.36 4.50 4.55 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.10 4.15 4.21 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.30 4.31 4.30 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.06 4.10 4.10 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 

4.40 4.56 4.55 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.15 4.45 4.50 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.66 3.75 3.92 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.11 4.28 4.30 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.20 4.30 4.32 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.97 4.12 4.00 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากบัผลการดําเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา 4.06 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.23 4.30 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการ
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จํานวน 11 ครั้ง) ปรากฏ
หลักฐานดังรายการประชุม 11 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จํานวน
ผูเขารว
มประชุม 

รอยละ 

1.อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวฒัน 
2.ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
3.ดร.อัญชลี เหมชะญาติ  
4.อ.จริยา  กฤติยาวรรณ  
5.อ.ยอดขวัญ ชื่นบาน 
6.อ.นภาพร เหลืองมงคลชัย 
 

1.11/07/60 7 คน 100 
2. 08/08/60 7 คน 100 
3. 12/09/60 7 คน 100 
4. 10/10 /60 7 คน 100 
5. 14/11/ 60 6 คน 85.71 
6. 19/12/60 6 คน 85.71 
7.9/01/61 6 คน 100 
8.13/02/61 6 คน 100 
9. 13/03/ 61 6 คน 100 
10.18/05/61 6 คน 100 
11.06/07/61 6 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 97.80 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพือ่การวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ
1.3   

  

2) มี ร ายล ะ เอี ย ดขอ ง
หลักสู ตร  ตามแบ บ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
        หลักสูตรใหม            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา.2560.โดยผานการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลกัสูตรปรับปรงุพ.ศ2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1./2560 และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  …27. เดือนกรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560   
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

3) มี ร ายล ะ เอี ย ดขอ ง
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบ บ  ม ค อ .3  แ ล ะ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่ เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 
จํานวน56 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 56 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
ตามหลกัฐานการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัว
บงช้ีขอ 3.1  

  

4) จัดทํารายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบ บ  ม ค อ .5  แ ล ะ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา   ทุก
รายวิชาที่เปดสอนและจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 56 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 56 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
 สงภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการ
พิจารณา มคอ. 5 

  

5) จัดทํารายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
หลักสู ตร  ตามแบ บ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร.มีการจัดทํา มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษาถัดไป 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
ม าต ร ฐ าน ผ ล ก า ร
เรียนรู  ที่ กํ าหนดใน 
มคอ .3  และมคอ .4 
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เป ดสอนในแตล ะป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการ
ทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จ
การ ศึกษามี ผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที่
กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จํานวนทั้งสิ้น 15 วิชา จากวิชาที่ เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2560 จํานวน 56 วิชา คิดเปนรอยละ.26.78. (อยาง
นอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว  

 
N/A 

N/A  

8) อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ค น มี
คุณ สมบั ติครบ ตาม
กําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  ส าข าพ ยาบ าล
ศาสตรเปนอยางนอย 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

  

9) อาจารย ใหม  (ถ ามี ) 
ทุ ก ค น  ได รั บ ก า ร
ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คํ าแนะนํ าด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยได
มีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัยจํานวนอาจารยใหม  มีจํานวน 11 คน และ
อาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทาง
หลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่ เลี้ยงคอยกํากับดูการ
ดําเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

10) อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรทุกคนไดรับ
ก า ร พั ฒ น า ท า ง
วิชาการ และ/ห รือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารย
ประจํา 

ที่ไดรับการพัฒนา 6 คน 
1. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนํา

ความรูไปใชในการเรียนการสอน 
2. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 อ.ธนันตนิภา   
ภัคศุขนิธิวัฒน 

ระบบและกลไก
จริยธรรมในการ
จัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร 

20-22 
ธันวาค
ม 2560 

สภา
การ
พยาบา
ล 

ระบบและ

กลไก

จริยธรรมใน

การจัด

การศึกษา

สาขา

พยาบาล

ศาสตร 

2 อ.ดร.อัญชลี   
เหมชะญาติ 

นวัตกรรมงานวิจัย 
สูการสรางสรรค
พัฒนาสังคมไทย
อยางยั่งยืน 

3-4 
มีนาคม 
2561 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

นวัตกรรม

งานวิจัย สู

การ

สรางสรรค

พัฒนา

สังคมไทย

อยางยั่งยืน 

3 อ.จริยา  
กฤติยาวรรณ 

โครงการการดูแล
ผูปวยจิตเวชเร้ือรัง
ในชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย ประจําป 
2560 

24-25 
มกราค
ม 2561 

โรงพยา
บาล
บุรีรัมย 

การดูแล

ผูปวยจิต

เวชใน

ชุมชน 

4 อ.ยอดขวัญ   
ชื่นบาน 

กิจกรรมบําบัดใส
ใจพัฒนาการเด็ก 

25 
สิงหาค
ม 2560 

รพ.
บุรีรัมย 

พัฒนาการ

เด็กและวัยุ

รน 

5 อ.นภาพร  
เหลืองมงคลชัย 

กาวหนาไป
ดวยกันเพ่ือการ
บริบาลปริกําเนิด 
4.0 

4-6 
ตุลาคม 
2560 

สมาคมเวช
ศาสตรปริ
กําเนิดแห
ประเทศ
ไทย 

การ

พยาบาลปริ

กําเนิด 

สรุปผล 
จํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับการพัฒนา 6 คน 

จํานวนอาจารยประจํา
รวม 6คน 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

11) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดาน
วิชาการ  

(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวน
บุคลากร 

สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน    
คิดเปนรอยละ 100  (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมลูการพฒันาหัวขอที่นําไปใช

สนับสนุนการเรยีนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รบัการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่นําไปใช
ใน 

การเรยีนการ
สอน 

1 นางสาวอนุชิดา 

อายุยืน 

การพัฒนา
แบบทดสอบ
ทางการพยาบาล  
เพื่อสงเสริมการ
เรยีนรูในศตวรรษท่ี 
21 

24-25 
พ.ค. 
2561 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร 

บุรีรมัย 

คณะพยาบาล

ศาสตร บรุีรมัย  

2 นายอนุชา สงิห

มักหมอ 

การพัฒนา
แบบทดสอบ
ทางการพยาบาล  
เพื่อสงเสริมการ
เรยีนรูในศตวรรษท่ี 
21 

24-25 
พ.ค. 
2561 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร 

บุรีรมัย 

คณะพยาบาล

ศาสตร บรุีรมัย  

3 นางรุงนภา รัก

พินิจ 

โครงการอบรมการ
จัดการองคความรู
เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

5-6 
ก.ค. 
2561 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรมัย 

คณะพยาบาล
ศาสตร บรุีรมัย 

4 นางสาวสุมาลี 

คําเปลง 

โครงการอบรมการ
จัดการองคความรู
เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

5-6 
ก.ค. 
2561 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรมัย 

คณะพยาบาล
ศาสตร บรุีรมัย 

5 นางสาวปยะ

ลักษณ 

จันทรสม 

โครงการอบรมการ
จัดการองคความรู
เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

5-6 
ก.ค. 
2561 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรมัย 

คณะพยาบาล
ศาสตร บรุีรมัย 

สรุปผล 
จํานวนบุคลากรสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา 5 คน 
จํานวนบุคลากรสนับสนุน

ประจํารวม 5คน 
 

  

12) ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
N/A 

 

N/A 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

13) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม  เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

 
N/A 

 

N/A 
 

 

14) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย 
โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารยพยาบาล โดยมีคาคะแนนอยูระหวาง 3.95-
4.85 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40 (S.D =0.38) 
 

  

15) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

ปการศึกษา 

2560 

ดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย 

    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 

3.93 

    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.12 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปน
ประโยชน มีขอมูลตามทีต่องการ และมีการปรับปรุง
ใหทันสมัย 

3.86 

    4.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรทีเ่อ้ือ
ตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.06 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 

3.94 

   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบ
มีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.26 

   1.7 การจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนิสิต และอาจารย ได
พบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 

4.01 

   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบ
น้ํา ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.87 

   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.98 

   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึง
ไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพ่ือทําวิจัย  

3.72 

รวมผลการประเมิน 3.95 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

16) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 
8 0  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 

 

N/A 
 

N/A 
 

 

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 16  ตัวบงช้ี   

จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

 
 

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน  12  ตัวบงช้ี 

 
 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
นี้ (มีตัวบงช้ีจํานวน 16 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ100  
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา - 4.15 3.93 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

- 
3.55 4.12 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

- 
3.57 3.86 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา - 3.86 4.06 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน - 3.98 3.94 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ - 4.15 4.26 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน - 4.32 4.01 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต - 4.25 3.87 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ - 4.15 3.98 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  - 3.67 3.72 

รวมผลการประเมิน - 3.96 3.95 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

1. นท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
2. อ.ศศิรินทร กระสินธุหอม 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. อ.นุจรินทรล ภัณฑกุล 
5. อ.สุริยา ราชบุตร 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 

1. นท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
2. อ.นุจรินทรล ภัณฑกุล 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. อ.สุริยา ราชบุตร 
5. อ.ศศิรินทร กระสินธุหอม 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 

1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. ดร.รุจริะชัย เมืองแกว 
3. อ.กนิษฐ ศรีปานแกว 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.ศรีงามลักษณ ศรีปวริศร  
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  
7. อ.สุริยา ราชบุตร 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 

1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. อ.จริยา กฤติยาวรรณ 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.นภาพร เหลืองมงคลชัย 
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 27 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

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 

N/A 4.51 4.38 4.40 

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

N/A 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 4.76 4.69 4.70 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 5 3 3 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 5 3 3 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+2/3 

=2.33 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

0 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2 5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.11 3.11 3.11 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

5 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 5 2 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.70 4.50 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.93 3.13 3.25 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.69 3.33 3.52 3.83 

 


