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คำนำ 
 

คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสรจ็เรยีบรอยแลว       จึง
นำเสนอรายงานนี้ตอคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

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

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะพยาบาลศาสตร  บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตบุรีรัมย  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 แลว โดย
คณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2562 
จำนวน 36 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 27 คน   วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 2 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิต จำนวน 215 คน และป
การศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 52 คน 

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

วิสัยทัศน คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุ งมั ่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตใหเปนปญญาชน ที่มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะผูนำ พัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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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คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพคณะวิชา 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) ≥3.51 3.94/1 3.94 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 36 คน  มีวุฒิป.เอก 7 คน 

40 
7/36x100=19.44 
19.44/40x5=2.43 

2.43 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 36 คน มีตำแหนงวิชาการ ผศ= 4 คน 

60 
4/36x100=11.11 
11.11/60x5=0.93 

0.93 

1.4จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 
(รอยละ)  

1:6 1:5.21 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  6 ขอ 5 ขอ 4 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ)  6 ขอ 5 ขอ 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.55 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ)  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 
ภายใน= 1,833,000 บาท  ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 1,833,000 บาท 

50,000 
1,833,000/36 
= 50,916.67 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย (รอยละ) 
(งานวิจัย 21 เรื่องแบงเปน 0.2=10, 0.60=6 ,0.8=4 1.0=1) 
ผลรวมถวงน้ำหนัก= 9.80 

1.56 
9.80/36x100=27.22 
27.22/30x5=4.54 

4.54 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.85 
3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ)  5 ขอ 5 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 
4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ)  7 ขอ 7 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตาม 
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

7 ขอ 4 ขอ 3 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.06 
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คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

1. มีอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และศึกษาในระดับปริญญาเอก เปนไปตามแผนที่วางไว 

2. มีระบบการดำเนินการชวยเหลือ และใหคำปรึกษาแกนิสิตครอบคลุมทุกประเด็น 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรกำกับแผนในการสงเสริมใหอาจารยประจำมีผลงานวิชาการ และการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

และการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยางตอเน่ือง 

2. การวางแผนโครงการพัฒนานิสิตควรมุงเปาที่คุณลักษณะของบัณฑิต และอัตลักษณที่พึงประสงคของ

หลักสูตรเปนหลัก 

3. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมเสริมความรูใหบัณฑิตที่สอบไมผานใบประกอบวิชาชีพ เพื่อทดแทนในชวง

สถานการณโควิด-19 

4. ควรเสริมประสบการณทักษะดานภาษาอังกฤษ เนนการใชการติดตอสื่อสารในการปฎิบัติการพยาบาล

อยางตอเน่ืองตลอดหลักสูตรทุกช้ันป 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที ่ยู ในฐานขอมูล TCI กลุ ม 1 และระดับ

นานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

2. ควรสนับสนุนใหอาจารยมีศักยภาพในการทำวิจัย ขอทุนสนับสนุนจากสถาบันภายนอกเพิ่มมากข้ึน  

3. ควรมียุทธศาสตรการวิจัยที่มีการวางแผนภายใน 5 หรือ10 ปขางหนาเพื่อมุงเปาสูทิศทางการวิจัยที่

แสดงองคความรูที่เดนชัดและแสดงถึงเอกลักษณของคณะ 

4. ควรมีการวิเคราะห และประเมินผลงานวิจัยของคณะ เพื่อการพัฒนางานวิจัยในภาพรวมใหมีคุณภาพ

และสงผลกระทบตอสขุภาพของสังคมตอไป 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

1. การประเมินผลโครงการบริการวิชาการครอบคลุมประโยชนที่ไดรบัสำหรับชุมชน คณาจารยและนิสิต

อยางเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี ้ของแผนและโครงการบริการวิชาการสังคมใหชัดเจน และ
สอดคลองกัน 
 
องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

1. มีการบูรณาการการฟอนรำ ซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานสูการจัดการเรียบนการสอนในการสงเสริม

กิจกรรมทางกาย และสุขภาพจิตของชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรนำรูปแบบการฟอนรำเพื่อการสงเสริมสุขภาพ นำไปสูการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิผลดานการ

สงเสริมสุขภาพของชุมชนตอไป  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

-  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมุงมั่นในการนำคณะฯ ใหมีการพัฒนาคุณภาพในทุกพันธกิจ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรระบุความเสี่ยงของคณะ ตามประเด็นความเสี่ยงแตละดานใหชัดเจน รวมทั้งระบุการดำเนินงาน/

วิธีการในการบริหารความเสี่ยงใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินจากรายรับและรายจายที่จะนำไปสูการคิดตนทุนตอหนวย เพื่อ

การวิเคราะหเพื่อการคุมคาคุมทุน รวมทั้งควรวิเคราะหถึงโอกาสในการแขงขัน 

3. ควรดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู ใหถึงขั้นเผยแพร จนนำไปสูการปฎิบัติที ่ดี ทั้งนี้เพื่อให

หนวยงานภายนอกสามารถนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในวงกวาง 

4. การดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพ ควรใหมีความชัดเจนทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพการบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพบวา ควรทบทวน

หลักธรรมาภิบาลดานความเสมอภาค 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 8 
 

การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษม
กิจวัฒนา 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1. รศ.ดร.สายพิณ เกษม
กิจวัฒนา 
2. น.อ.อ.หญิงดลฤดี 
โรจนวิริยะ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษม
กิจวัฒนา 
2. น.อ.อ.หญิงดลฤดี 
โรจนวิริยะ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษม
กิจวัฒนา 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. น.อ.อ.หญิงดลฤดี 
โรจนวิริยะ 
2. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย 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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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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