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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  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
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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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัช
รพล  มหาว ิทยาลัยเวสเทิร น เป นสถาบันการศึกษาเอกชน ส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตร
เดียว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 2 คน   
วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน 
และวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งจำนวน 355 คน และปการศึกษา 
2561 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 51 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนำและผูตามที่ดี 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 - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
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 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 95.83/23=4.17 4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 
68/68x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.59 4.59 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 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+5+5/3=5 5 5 
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 
5/7x100=71.43 
71.43/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
3.6/7x100=51.43 

51.43/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
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 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.09 4.09 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณที่เช่ียวชาญเฉพาะสาขาสูง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสรมิใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการในสาขาทีเ่ช่ียวชาญมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. ผลผลิตบัณฑิตเปนที่ตองการของโรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะหผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตโดยดานความรูและทักษะทางปญญา เพือ่การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนสอนใหไดผลลัพธทีสู่งข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. นิสิตมีผลงานนวัตกรรมที่สงเขาประกวดและไดรับรางวัลในระดับชาติ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิเคราะหถึงสาเหตุของการรบันิสิตที่ไมเปนไปตามเปาและวางแผนปรับปรงุการประชาสัมพันธและการ
เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน ใช Social media และการประชาสมัพันธของศิษยเกาใหมากข้ึน 

2. ควรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผนใหนิสิตไดเรียนและสำเรจ็การศึกษาตามเวลาทีห่ลักสูตรกำหนด 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 
สกอ. กำหนด 

2. มีการรกัษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคงอยูและบรหิารหลักสูตรไดอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสรมิใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ทั่วถึงทุกคน 
 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
จุดเดน  

1. อาจารยมีความต้ังใจและใหการดูแลนิสิตเปนอยางดี 
2. มีการนำ ICT มาใชในการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. วิเคราะหผลการประเมินจากนิสิตและนำมาวางแผนเพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและการพฒันาคุณลักษณะของนิสิตอยางเปนรปูธรรมมากข้ึน 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 7 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการจัดหาอุปกรณเพื่อเสรมิการเรียนรูในการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการพยาบาลเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง 
เชน หุนในการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พัฒนาระบบเครือขายสญัญาณ Wi-Fi ใหมีความเสถียรและครอบคลมุทุกพื้นที่เพือ่เอื้อตอการเรียนรู
ของนิสิต  

2. จัดสภาพแวดลอมเพื่อเปนทีพ่ักผอนและการทำกิจกรรมกลุมเพื่อการเรียนรูของนิสิต 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

1. วิเคราะหแบบประเมินที่เกี่ยวของกบัอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนิสิต และปรับแบบประเมินให
ตรงตามวัตถุประสงคและสาระที่ตองการประเมิน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

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 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 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/
คณาจารยมหาวิทยาลยั 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/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 14 
 

ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

จำนวนนิสิต 
คงอยู 

 
ป 

2557 

 
ป 

2558 

 
ป 

2559 

 
ป 

2560 

 
ป 

2561 

 
หมายเหตุ 

ป 2557 (รุน 6) 66 68 68 68  - รับเทียบโอนมาจาก ม.เวสเทิรน (บุรีรัมย) จำนวน 2 คน ในช้ันปที่ 2  

ป 2558 (รุน 7)  49 48 50 50 

- พักการเรียน 1 คน ในช้ันปที่ 2  
- รับเทียบโอนมาจากม.เวสเทิรน บุรีรัมย 2 คน  
จากน้ันลาออก 1 คน พักการเรียน 1 คน และ รับเทียบโอนมาจาก  
ม. คริสเตียน 2 คนในช้ันปที่ 3 

ป 2559 (รุน 8 )   108 113 112 

- รับเขา 109 คน ลาออก 1 คน ในช้ันปที่ 1 
- รับเทียบโอนจาก ม.คริสเตียน 5 คน จาก  
ม.อีสเทิรนเอเชีย 1 คน พักการเรียน 2 คน และมีนิสิตที่พักการเรียน
กลับมาเรียน 1 คน ในช้ันปที่ 2 
-พักการเรียน 1 คน ในช้ันปที่ 3 

ป 2560 (รุน 9)    118 112 - ลาออกจำนวน 6 คน ในช้ันปที่ 1 
ป 2561 (รุน10)     81 รับเขา 87 คน ลาออก 6 คน 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนนิสิตท่ีสำเร็จประจำปการศึกษา จำนวน
ลาออก/ พัก
การเรียน 

รอยละท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัรา 
คงอยู 

2557 2558 2559 2560 2561 

2554 
(รุน 3) 

70 68 2    - 100 - 

2555 
(รุน 4) 

74  

77 
( รวมเทียบโอน
และคนที่เคยขอ
พักการเรียน 

   - 100 - 

2556 
(รุน 5) 

64   62   2 96.88 - 

2557 
(รุน 6) 

66 
68 

(รวมเทยีบ
โอน 

  67 1 - 100 - 

2558 
(รุน 7) 

49   
51 

(รวมเทียบโอน 
 50 1 98.04 - 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2560 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
ผูตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 101.89 23 4.43 
  (2) ดานความรู 88.32 23 3.84 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 91.54 23 3.98 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 102.81 23 4.47 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

94.53 23 4.11 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ  
(ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 

95.91 23 4.17 

 คะแนนรวม 6 ดาน 95.83 23 4.17 
2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 68 
3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
23 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (ไมนอย
กวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา) 

33.82 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 68 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 68 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

68 100 

ตรงสาขาทีเ่รียน 68 100 
ไมตรงสาขาที่เรียน - - 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 68 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสติปริญญาตรี) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยทีป่รึกษา 3.73 3.92 4.09 3.86 

    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.60 3.88 3.91 3.68 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ 3.59 3.88 3.91 3.62 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.68 3.96 4.08 3.86 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและ
ชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.63 4.01 4.03 3.74 

รวมผลการประเมิน 3.65 3.93 4.00 3.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจขอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.2.1 ดานระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิตปรญิญาตรีและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑติศึกษา  
(IQA 3.2 ความคดิเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

3.93 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21  
(IQA 3.2 ความคดิเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.86 

ภาพรวม 3.90 
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ตัวบงช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

อัตราการคงอยู 
 

จำนวนนิสิต 
คงอยู 

 

 
ป 

2557 

 
ป 

2558 

 
ป 

2559 

 
ป 

2560 

 
ป 

2561 

 
หมายเหต ุ

ป 2557 (รุน 6) 66 68 68 68  
- รับเทียบโอนมาจาก ม.เวสเทิรน (บุรีรัมย) จำนวน 
2 คน ในชั้นปท่ี 2  

ป 2558 (รุน 7)  49 48 50 50 - พักการเรียน 1 คน ในชั้นปท่ี 2  
- รับเทียบโอนมาจากม.เวสเทิรน บุรีรัมย 2 คน  
จากน้ันลาออก 1 คน พักการเรียน 1 คน และ รับ
เทียบโอนมาจาก ม. คริสเตียน 2 คนในชั้นปท่ี 3 

ป 2559 (รุน 8 )   108 113 112 - รับเขา 109 คน ลาออก 1 คน ในชั้นปท่ี 1 
- รับเทียบโอนจาก ม.คริสเตยีน 5 คน จาก  
ม.อีสเทิรนเอเชีย 1 คน พักการเรียน 2 คน และมี
นิสิตท่ีพักการเรียนกลับมาเรียน 1 คน ในชั้นปท่ี 2 
-พักการเรียน 1 คน ในชั้นปท่ี 3 

ป 2560 (รุน 9)    118 112 - ลาออกจำนวน 6 คน ในชั้นปท่ี 1 

ป 2561 (รุน10)     81 รับเขา 87 คน ลาออก 6 คน 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลีย่ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง - 3.55 3.71 3.95 3.98 

2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน - 3.56 3.70 4.23 4 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน - 3.54 3.57 4.06 4.2 

4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน - 3.51 3.47 3.93 3.9 

5. วิธีการจัดการขอรองเรียน - 3.53 3.59 3.95 3.95 

6. ผลการจัดการขอรองเรียน - 3.62 3.46 4.07 4.4 

คาเฉลีย่แตละดาน - 3.55 3.58 4.03 4.11 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานผลทีเ่กดิกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพงึ 
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.50 3.61 3.55 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 3.95 3.96 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.00 3.98 3.99 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.52 3.42 3.47 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.00 4.30 4.15 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.00 3.98 3.99 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.00 3.87 3.94 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.88 3.74 3.81 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.30 4.27 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.88 4.00 3.94 

รวม 3.90 3.92 3.91 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
4.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตอ ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.11 3.82 3.96 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.18 3.82 4.00 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 4.36 4.36 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.97 3.97 3.97 

รวม 4.11 4.18 4.14 

 
4.1.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอระบบการบรหิารอาจารยปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายที่กำหนด 

4.14 3.86 4.00 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.71 3.86 3.79 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.14 4.00 4.07 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.00 3.86 3.93 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี ่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย             
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง 
ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.86 4.14 4.00 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.14 4.00 4.07 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.43 4.29 4.36 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.00 4.00 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.14 4.29 4.21 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.29 4.29 4.29 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 4.00 3.93 

รวม 4.06 4.05 4.06 
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4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
ปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและ
แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.29 4.36 4.32 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.29 4.29 4.29 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.14 4.14 4.14 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.29 4.29 4.29 
    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.14 4.14 4.14 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.43 4.71 4.57 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

4.43 4.86 4.64 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ต องเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.14 4.14 4.14 

รวม 4.27 4.37 4.32 

 
ปการศึกษา 2561 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอดานการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 4.14 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.06 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.32 

ภาพรวม 4.17 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล (มคอ. 2) ช่ือ-นามสกุล (2561) 
1 ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารีรักษ ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารีรักษ 
2 นาวาอากาศตรีหญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร นาวาอากาศตรีหญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3 พันตำรวจเอกหญิง รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร พันตำรวจเอกหญิง รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 
4 ผศ.สมพร ก่ิวแกว ผศ.สมพร ก่ิวแกว 
5 ผศ.พรพิมล แกวกมล ผศ.พรพิมล แกวกมล 
6 นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร 
7 อาจารยธารีรัตน พายัพสาย อาจารยธารีรัตน พายัพสาย 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2559 2560 2561 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสำเรจ็การศึกษา 

3.56 3.88 4.21 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.95 4.11 4.21 

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

3.98 4.06 4.14 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 3.99 4 4.00 

1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.09 4.09 4.29 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 3.85 3.84 4.07 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.85 3.85 3.86 

1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 

3.95 3.95 3.93 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

3.95 3.95 4.21 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.59 4.59 4.71 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 3.81 3.86 4.21 

1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.10 4.10 4.21 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สำหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.38 3.72 3.93 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกบัผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.86 3.96 3.86 

รวมผลการประเมิน 3.92 3.99 4.13 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.3 ดานผลที่เกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.14 4.29 4.21 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.14 4.14 4.14 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.43 4.29 4.36 

รวม 4.43 4.43 4.43 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ(ตัวบงช้ี 5.4) (มคอ. 2 หมวด 7 ขอที่ 7)  
**หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 2555 ใชสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตช้ันปที่ 3 และ 4  
 (คิดเปนรอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด)** 
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
1) อาจารยประจำหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี
ส วนร วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) 
ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม  5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จำนวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

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) 

7 คน 100 

2 (26 /ตค

61) 
7 คน 

100 

3 (23 /พย

61) 
7 คน 

100 

4 (15/มีค/

62) 
7 คน 

100 

5 (12/กค 

62) 
7 คน 

100 

เฉลี่ยรอยละ 100 100 
2. มีการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระบบและกลไกในการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตการประชุมจัดทำมคอ.3 และมคอ.4 ติดตามการกำกับและติดตาม
การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหเปนไปตามกำหนด มีการติดตามผลการทวนสอบผล
การเรียนรู รวมถึงการสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวมปญหา การ
แกไขและใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

√ 

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
         หลักสูตรใหม            
         หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 255 .โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ 
TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555  (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร
นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560. และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  
27 เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560 

√ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 และ 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 55วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
    1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 55 วิชา 
    2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

        2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
        2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 

4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
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 ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 สงสำนักวิชาการในวันที่ 26 ธันวาคม 
2561 ภาคการศึกษาที่2/2560 ภายในวันที่ 2  มิถุนายน 2562 และภาคฤดูรอนภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

√ 

5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตร.พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีการ
จัดทำ มคอ.7  สงภายใน 20 กันยายน 2562 โดยมีขอมูลเพื ่อการนำเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 

1. ได จ ัดให ม ีการทวนสอบตามหลักเกณฑท ี ่กำหนดในคู ม ือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื ่อยืนยันวานิสิตและผู สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่ม ีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 9 วิชา จาก
วิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2561 จำนวน 55  วิชา คิดเปนรอยละ 25   
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 
5.4.6) 

√ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเม ินผลการเร ียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอน
และ ว ิ ธ ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ร าย ว ิ ช าท ี ่ ม ี  ก า ร ป ร ั บป ร ุ ง        C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 
2. ม ีข อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 

8) อาจารยพยาบาลประจำ
ทุกคนมีคุณสมบัติตาม
ครบกำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตรเปน
อยางนอย 

อาจารยพยาบาลประจำทุกคนมีคุณสมบัติตามครบกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

√ 

9) อาจารยใหม ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือ

ปการศึกษา 2561.มีอาจารยใหม 3 คน  √ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 

10) อาจารยประจำทุกคน
ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพ ไม
นอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป
การศึกษา 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 
52 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ
หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/
ป 

จัดโดย 

หัวขอท่ี
นำไปใชใน 
การเรียนการ
สอน 

1 อาจารยทุกทาน โครงการพัฒนา
อาจารย เร่ือง 
“การเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลข้ัน
พื้นฐาน” 

15-16 
ก.พ. 
2562 

หองประชุมคณะ 
พยาบาลศาสตร 
วัชรพล 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เทคนิคและ
วิธีการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

2 อาจารยทุกทาน ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูทางวิชาการ 
เร่ือง 
1. Pediatric 
Nursing Update 
2018 
2. การขับเคล่ือน
พยาบาลยุคดิจิทัล
3. OB-GYN 2562 

25 
มี.ค. 
2562 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

มีความรู ความ
เขาใจสามารถ
นำความรูไปใช
ในการทำวิจัย 

3 อาจารยทุกทาน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จริยธรรม การวจิัย
ในมนุษย 

6 ก.ค. 
2562 
 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

มีความรู ความ
เขาใจสามารถ
นำความรูไปใช
ในการทำวิจัย 

4 1. ดร. จุรีวรรณ มณีแสง  
2. พ.ต.ท.หญิง ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล 
3. ผศ. วรรณจรี มณีแสง 
4. ผศ. สุจรรยา แสงเขียวงาม 
5. อ. งามทรัพย เทศะบำรุง 
6. น.อ.หญิง 
สุรางค เปรมเสถียร 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติเร่ือง
สุขภาพดีมีความม่ัง
คั่ง : พลังพยาบาล
สรางสรรคนวตกน
นมการดูแล
ผูสูงอายุ 

28-29
มีนาคม 
2562 

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

นำICT มาใชใน
การจัดการเรียน
การสอน 

5 1. ผศ. วรรณจรี  มณีแสง 

2. อาจารย  
ธารีรัตน  พายัพสาย 
3. ผศ. สุจรรยา   แสงเขียวงาม 
4. อ.จันทรฉาย  เนตรสุวรรณ 
5. น.อ.หญิง  
ชลิดา แชมเจริญ 
 

อบรมเทคนิคการ
เขียนตำราและ
หนังสือเพือ่ขอ
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

3 ก.ย.
2561 

มหาวิทยาลัยสุ
โขทัยธรรมาธิร
าช 

เทคนิคการเขียน
ตำราและ
หนังสือ 

6 1. ดร.หรรษา  
สุขกาล 
2. อาจารย จรรยา หนอแกว 
3. น.อ.หญิง 
สุรางค เปรมเสถียร 
4. น.อ.หญิง สุรินทร 
มากไมตรี 
5. น.อ.หญิง  
ชลิดา แชมเจริญ 
6. พ.ต.อ.หญิง ประไพ ปยจันทร 
7. อ. อรวรรณ อุทัยเสน 
8. นาวาเอก สัญญา  เหลืองทองคำ 
9. อาจารย ธารีรัตน  พายัพสาย 
10. อ. งามทรัพย  เทศะบำรุง 

11. อ. สุนิต   โชติกุล 

ประชุมวิชาการ 
“ของมันตองมี” 
OB-GYN 2562 

8 มี.ค.
62 

 

กองสูตกิรรม 
รพ.ภูมิพลอดุลย
เดช 

การใชยาในหญิง
ตั้งครรภท่ีมี
ภาวะความดนั
โลหิตสูง 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
12. น.ท.หญงิเสาวณีย   
ระพีพรกุล 
13. อรอุษา  จนัทรวิรุจ 
14. ผศ. สุจรรยา   แสงเขียวงาม 
15. อ.จนัทรฉาย  เนตรสุวรรณ 
16. น.อ.หญิงกรปภา วงษจันทรา 

17. อ. ฟาใส เรืองสารกุล 

7 1. พ.ต.อ.หญิง อารีย ยมกกุล 
2. พ.ต.อ.หญิง ประไพ ปยจันทร 
3. พ.ต.อ.หญิง เตอืนใจ   
เจริญบุตร 
4. พ.ต.อ.หญิง วัลภา บูรณกลัศ 
5. ผศ.พ.ต.อ.หญิงสุรียวรรณ  ภูริปญญา
คุณ 

Management in 
Preterm Nursing  

30-31 
พ.ค. 
62 

 

วิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ 

เพื่อทบทวน
ความรูเพิ่มเติม 
ใชในการสอน
ภาคปฏิบัติบน
ตึกผูปวย 

8 พ.ต.ท.หญิง  
นภาพร    
เพชรศร 

Updated 
Competency of 
Nurse 
practitioner in 
Thailand 4.0 Era 

3-7 
มิ.ย. 
62 
 

โรงพยา 
บาลจุฬาภรณ 

- การใชยาอยาง
สมเหตุผล 
- การดูแลผูปวย
ภาวะฉุกเฉินทาง
ศัลยกรรม  
อายุรกรรม 
- การจัดการ
ดูแลผูปวยเร้ือรัง
และผูสูงอายุ 
- การสรางสรรค
นวัตกรรม 

9 รศ.พ.ต.อ.หญิง ชฎาพร   คงเพ็ชร การจัดเวทีพัฒนา
นโยบายท่ีสนับสนุน
การพัฒนาบทบาท
พยาบาลผูจัดการ
ระบบสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
กรณกีารดูแลระยะ
ยาว 

25-26 
ก.พ. 
62 

 

โรงแรมมิราเคิล
แกรนด 

การจัดการ
ระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว 

 1. ผศ.พ.ต.ท.หญิง ภณิภารัศม์ิ   
ธรรมโยธินกุล 

2. อ. งามทรพัย  เทศะบำรุง 

3. อ. สุนิต   โชติกุล 

4. ผศ. สุจรรยา   แสงเขียวงาม 

5. อ. จันทรฉาย  เนตรสุวรรณ 

6. เบญจมาพร  อาดัมเจริญ 

7. พ.ต.ท.หญิง พรณภัช ช้ันแจม 

 

การประชุมวิชาการ
เร่ือง “การ
ขับเคล่ือน
การศึกษาพยาบาล
ยุคดิจิทัล” 

3 – 4 
ธ.ค. 
61 

คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยอิส
เทิรนเอเชีย  
จ.ปทุมธาน ี

ประยุกตการ
สอนโดยการใช
เทคโนโลยี 
Digital สู 
ประเทศไทย 4.0 

 สรุปผล จำนวนอาจารยประจำท่ี
ไดรับการพัฒนา 52 .คน 

จำนวนอาจารยประจำรวม 52 คน 

 

11) บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแตละ
ปไมนอยกวาคนละ 10 
ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
 

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

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

ช่ือโครงการ หรือ
หัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย 

หัวขอท่ีนำไปใช
ใน 

การเรยีนการสอน 

1 นายพัทธนันท 
อาบทองพสิฐ 

1. อบรมการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนคิส 

30 ม.ค. 
62 
 

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

-ใชในการ
ลงทะเบียนนิสิต 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
E-Office 
2. โครงการสราง
ความเขาเพื่อการ
เรยีนรูและแนว
ทางการเพื่อการ
เรยีนรู 
3. โครงการ
ฝกอบรมการจัดการ
สาธารณภัยและ
สาธิตการดับเพลิง
เบื้องตน 

8 ส.ค.61 
 
 
 
6 มิ.ย. 62 

- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สำนักทะเบยีน  
-คณะพยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 

-ใชในการสงผล
การเรยีน  
 
 
- เพื่อเพิ่มความรู
และทักษะในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

2 นายธนกฤต  
ต้ังถิ่น 

1. อบรมการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนคิส 
E-Office 
2. โครงการสราง
ความเขาเพื่อการ
เรยีนรูและแนว
ทางการเพื่อการ
เรยีนรู 
3. โครงการ
ฝกอบรมการจัดการ
สาธารณภัยและ
สาธิตการดับเพลิง
เบื้องตน 

30 ม.ค. 
62 
 
8 ส.ค. 
61 
 
 
 
6 มิ.ย. 62 

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
- สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สำนักทะเบยีน  
-คณะพยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 

-ใชในการ
ลงทะเบียนนิสิต 
 
-ใชในการสงผล
การเรยีน  
 
 
- เพื่อเพิ่มความรู
และทักษะในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 สรุปผล จำนวนบุคลากรสนบัสนนุท่ีไดรับ
การพัฒนา......2.....คน 

จำนวนบุคลากรสนบัสนนุประจำรวม
........2....คน 

- ผลจากการอบรม บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถนำความรูมาชวยใน
การลงทะเบียนและการชวยเหลือนิสิตเม่ือมีปญหาไดอยางด ี
 

12) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 50  คน มีผูตอบแบบ
ประเมินจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.05  เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 
 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 
ภาคการศึกษา 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 1 2 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 4.16 4.16 4.16  
2 ดานความรู 4.10 4.10 4.1  
3 ดานทักษะทางปญญา 4.16 4.50 4.33  
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
4.10 4.56 4.33  

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.92 3.95 3.94  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 4.00 4.00 4.00  
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 3.98 4.13 4.05 ดี 

 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
13) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม           (ปการศึกษา 
2560) ทั้งส้ินจำนวน....68... คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน....23...... คน คิดเปนรอย
ละ.... 33.82......... ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย
รวม เทากับ 4.17 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 101.89 23 4.43  
2 ดานความรู 88.32 23 3.84  
3 ดานทักษะทางปญญา 91.54 23 3.98  

4 
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

102.81 23 4.47  

5 
ดานทักษะการวเิคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

94.53 23 4.11  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 95.91 23 4.17  
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 95.83 23 4.17 ดี 

 

√ 

14) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยพยาบาล 
โดยเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล  ได
คะแนนความพึงพอใจ ระหวาง 3.76 ถึง 4.00 เฉล่ียรวม เทากับ 3.88 

√ 

15) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
พบวามีคาเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เทากับ 4.07 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
เทากับ 4.09 และ โดยมีคาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2561 เทากับ 4.08 
 
 

√ 

16) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับผิดชอบการจัดการ
เรยีนการสอนภาคปฏิบัติ 
ของนิสิตในสถานที่ศึกษา
ภาคปฏิบัติตอการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลของ
นิสิต เฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของของผูร ับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ของนิสิตในสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติตอการฝกปฏิบัติการพยาบาล พบวามี
คาเฉล่ียในปการศึกษา 2561 เทากับ 3.70 
 

√ 

17) อาจารยพยาบาลประจำ
ทุกคนมีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑสภาพยาบาล 

อาจารยพยาบาลประจำทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑสภา รอยละ 100 √ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 29 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
18) อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ

ไมนอยกวารอยละ 80 มี
โอกาสไดแลกเปล่ียน
ประสบการณกับพยาบาล
ที่มีทักษะทางการ
พยาบาลเฉพาะทางใน
สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 90 เขารวมในโครงการแลกเปล่ียนความรู
และประสบการณทางวิชาชีพระหวางคณะพยาบาลศาสตรวัชรพลกับโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก 

√ 

19) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 
80 ของจำนวนนิสิต
ทั้งหมดที่มีผลการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลไมนอยกวา 2.50
จากระดับคะแนน 4.00 
หรือเกรด C+ 

รอยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลไม
นอยกวา 2.50 จากระดับคะแนน 4.00 หรือเกรด C+ 

√ 

20) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิต และอาจารยประจำ
ตอคุณภาพการบริหาร
หลักสูตร โดยเฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิต และอาจารยประจำตอคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
พบวามีคาเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เทากับ 4.04 ภาคการศึกษาที่2/2561 
เทากับ 4.33 โดยมีคาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2561 เทากับ 4.19 
 

√ 

21) มีการประเมินการสอน
และการใชกลยุทธการ
สอนของอาจารยผูสอน
ทุกคนโดยนิสิต ทีมผูสอน 
และผูบริหารทุกรายวิชา 

ผลการประเมินการสอนและการใชกลยุทธการสอนของอาจารยผูสอนทุกคนในทุก
รายวิชา  ประเมินโดยนิสิต โดยทีมผูสอน โดยผูบริหาร คาเฉล่ียเทากับ 4.73  

√ 

22) นิสิตทุกคนมีอาจารยที่
ปรึกษาและมีการบันทึก
ประวัติอยางตอเน่ือง
ตั้งแตเขาศึกษาจนสำเร็จ
การศึกษา 

นิสิตทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาและมีการบันทึกประวัติอยางตอเน่ือง  มีการประเมินผล
ความพึงพอใจใน2 การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
พบวามีคาเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เทากับ 3.95 ภาคการศึกษาที่2/2561 
เทากับ 3.90 และ โดยมีคาเฉล่ียรวมตลอดปการศึกษา 2561 เทากับ 3.93 
 

√ 

23) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอการไดรับการ
พัฒนาตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉล่ียไม
นอยกวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอการไดรับการพัฒนาตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.23 

ท่ี อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

1 ความรูในการปฏิบัตงิาน 4.00 ดี 
2 การพัฒนาตนเอง 4.20 ดีมาก 
3 ทักษะการปฏบิัติงาน 4.30 ดีมาก 
4 ความสามารถพิเศษ 4.22 ดีมาก 
5 ความรวมมือสามัคคี 4.41 ดีมาก 
รวม 4.23 ดีมาก 

 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไม
เปนไป

ตามเกณฑ 
24) นิสิตสำเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 90 

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร รอยละ 100 (นิสิตช้ันปที่ 4 จำนวน 
50 คน สำเร็จการศึกษาในป 2561 จำนวน 50 คน) 

√ 

25) บัณฑิตทุกคนมีงานทำ/
ศึกษาตอภายใน 1 ปหลัง
สำเร็จการศึกษา 

จากการสำรวจพบวาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มีงานทำ รอยละ 
100 

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 25 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน

เฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-10 
มีจำนวน 10 ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-10 รอยละ100  
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน 
มีการดำเนินการผานจำนวน 25  ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 25  ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2559 2560 2561 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.55 3.75  

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

3.60 3.78  

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.76 3.69  

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.60 3.85  

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.61 3.79  

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.51 3.79  

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.61 3.78  

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.54 3.72  

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.91 3.96  

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.51 3.62  

รวมผลการประเมิน 3.62 3.77 3.79 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

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 สวางอารียรักษ 

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 สวางอารียรักษ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารรีักษ 
2. น.ต.หญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรพมิล แกวกมล 
6. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
7. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

 รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.81 3.56 4.09 4.17 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.41 4.28 4.55 4.59 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
0+3.33+0/3 

=1.11 
5+4.76+4.29/3

=4.68 
5+4.76+2.86

/3=4.21 
5+5+5/3=5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรทีมี่
คุณวุฒิปริญญาเอก 

0 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.33 4.76 4.76 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 0 4.29 2.86 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

 
 

  

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 2.37 4.23 3.74 4.33 
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 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.22 3.94 4.02 4.09 

 


