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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) ดร.นีรนุช เน่ืองวัง    (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 2562 จำนวน 7 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 5 คน   
วุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  2 คน และวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนสิิตรวมทั้งจำนวน 301 
คน และปการศึกษา 2562 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 2562 
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 51.10/12=4.26 4.26 4.26 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 
51/51x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.63 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 N/A N/A N/A 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.50 3.50 
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 
6/7x100=85.71 
85.71/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.6/7x100=22.86 

22.86/20x5=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 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.11 4.11 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารยอาวุโส ซึ่งมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการบริหาร

หลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. กำกับ สนับสนุน และติดตามใหอาจารยมีผลงานการตีพิมพเผยแพร  

 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. ผลผลิตบัณฑิตเปนที่ตองการของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการชวยเหลือสนับสนุนบัณฑิตที่ยังไมผานการสอบวัดความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

เพื่อใหผานไดครบทุกคนภายในระยะเวลา 1 ป 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. อาจารยที่ปรึกษาใหการดูแลและเปนที่ปรึกษาดานการเรียนการสอน และอื่นๆ แกนิสิตอยางใกลชิด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการวิเคราะหและประเมินผลการสงเสริม และพัฒนานิสิต ดวยขอจำกัดของการระบาดโรคโควิด 

เพื่อวางแผนการเสริมประสบการณและพัฒนานิสิตใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

2. ควรมีแผนในการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตและอัตลักษณเปนรายป(ของแตละช้ันป1-4) เพื่อสงเสริม

และพัฒนานิสิตอยางตอเน่ืองใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน มากกวาเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

2. มีการรักษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคงอยูและบริหารหลักสูตรไดอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ทั่วถึงทุกคน 

2. ควรมีแผนในการพัฒนาอาจารยระยะเวลา 5-10 ป ในการสงเสริมการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน และเพิ่มพูน

ตำแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานการณโควิด ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลนรองรับอยูเดิม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหและประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลนดานความพรอมของอาจารย

และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนิสิต เพื่อวางแผนเตรียมการสำหรับอนาคต 

 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการจัดหาอุปกรณเพื่อเสริมการเรียนรูในการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

เชน หุนในการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสนับสนุนการเรยีนรูของนิสิตควรพิจารณาสิ่งแวดลอมภายในหอพัก และรอบมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสรมิ

การเรียนรูแบบ active and self-directed learning 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
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. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
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 2562 

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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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 
  

จำนวนนิสิต 
คงอยู 

 

 
ป 

2558 

 
ป 

2559 

 
ป 

2560 

 
ป 

2561 

 
ป 

2562 

 
หมายเหตุ 

รหัสนิสิตป 
2559 (รุน 8) 

 108 114 111 109 - รับเขา 109 คน ลาออก 1 คน ในช้ันปที่ 1 
- รับเทียบโอนจาก ม.คริสเตียน 5 คน จาก ม.อีสเทิรนเอเชีย 1 คน 
พักการเรียน 2 คน 
และมีนิสิตที่พักการเรียนกลับมาเรียน 2 คน ในช้ันปที่ 2 
- พักการเรียน 3 คน ในช้ันปที่ 3 
- พักการเรียน 2 คน ในช้ันปที่ 4 

รหัสนิสิตป 
2560 (รุน 9) 

  
118 112 112 - ลาออกจำนวน 6 คน ในช้ันปที่ 1 

รหัสนิสิตป 
2561 (รุน10) 

  
 81 80 - รับเขา 81 คน ลาออก 1 คน ในช้ันปที่ 1 

รหัสนิสิตป 
2562 (รุน11) 

  
  - ไมมีการรับนิสิต 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
 

จำนว
น

รับเขา 

จำนวนนิสิตท่ีสำเร็จประจำปการศึกษา จำนวนลาออก/ 
พักการเรียน 

รอยละท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราคง

อยู 2559 2560 2561 2562 

2556 (รุน 5) 64 62    2 96.88 - 
2557 (รุน 6) 

66 
68 

(รวมเทียบ
โอน) 

67 
 

1 
 

 - 100.00 - 

2558 (รุน 7) 
49 

51 
(รวมเทียบ

โอน) 
 50  1 98.04 - 

2559 (รุน 8) 109 108 
(ลาออก 1 

คน) 

114 
(- รับเทียบโอน 
6 คน 
- กลับมาจากพัก
การเรียน 2 คน  
- พักการเรียน 2 
คน) 

111 
(พักการเรียน 3 

คน) 

109 
(พักการเรียน 2 

คน) 

8 92.98 4 คน 
(คิดเปน
รอยละ 
3.51) 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
ผูตอบ 

คาเฉล่ีย 

1. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน)    
   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 54.48 12 4.54 
   (2) ดานความรู 48.12 12 4.01 
   (3) ดานทักษะทางปญญา 49.08 12 4.09 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 54.36 12 4.53 
   (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 49.44 12 4.12 

 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ  
(ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 

51.12 12 4.26 

 คะแนนรวม 6 ดาน 51.10 12 4.26 
2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 51 

3. 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

12 

4. 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (ไมนอยกวารอยละ 
20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา) 

23..53 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 51 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 51 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

51 100 

ตรงสาขาทีเ่รียน 51 100 
ไมตรงสาขาที่เรียน - - 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 51 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต (เฉพาะ
ปริญญาตรี) ของนิสิตทุกช้ันปปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.09 3.86 4.00 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.91 3.68 3.70 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.91 3.62 3.75 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.08 3.86 3.90 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.03 3.74 3.86 

รวมผลการประเมิน 4.00 3.75 3.84 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรแีละทีป่รกึษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิตปรญิญาตรแีละที่ปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.89 4.57 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.87 4.48 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.00 4.43 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

- - 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.89 4.65 

    3.2.6 การจัดการความเสี ่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

3.87 4.78 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.48 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.57 
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การดำเนินการตามกลไกการใหคำปรกึษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 - จากการวิเคราะหการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
ในปการศึกษา 2561  นำมาวางแผนกระบวนการใหการปรึกษาในปการศึกษา 2562 
 ในปการศึกษา 2561  คณะอาจารยประจำหลักสูตรไดเสนอปญหาที ่พบตอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการและแกไขปญหาดังน้ี 

1. คณะฯ มีนโยบายใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนิสิตที่มีแนวโนมผลการเรียนต่ำไมเปนไปตามเกณฑ และตองพักการ
เรียนรายงานความคืบหนาตอที่ประชุมคณะฯ ประจำเดือนและมีการจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล และเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารกับนิสิตมากขึ้น 

2. คณะฯ เพ่ิมวิชาเตรียมความพรอมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพใหเปนสวนหน่ึงสำหรับนิสิตชั้นปท่ี 4  
การวางแผนกระบวนการใหการปรึกษาในปการศึกษา 2562 
 คณะอาจารยประจำหลักสูตรไดเสนอปญหาที ่พบตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื ่อพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการและแกไขปญหา ดังน้ี 

1. คณะฯ มีนโยบายใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนิสิตที่มีแนวโนมผลการเรียนต่ำไมเปนไปตามเกณฑ และตองพักการ
เรียนรายงานความคืบหนาตอที่ประชุมคณะฯ ประจำเดือนและมีการจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล และเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารกับนิสิตมากขึ้น 

2. คณะฯ เพ่ิมวิชาเตรียมความพรอมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพใหเปนสวนหน่ึงสำหรับนิสิตชั้นปท่ี4  
การดำเนินงานดานในการใหคำปรึกษาปการศึกษา 2562 มี รายละเอียดผลการดำเนินงานดังน้ี 
 1. ดานการติดตามนิสิตที่มีแนวโนมผลการเรียนต่ำไมเปนไปตามเกณฑ และตองพักการเรียนรายงานความ
คืบหนาตอท่ีประชุมคณะฯ ประจำเดือนและมีการจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล และเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับนิสิตมาก
ขึ้น ในทางปฏิบัติแลวอาจารยท่ีปรึกษามีความใกลชิดกับนิสิต ไดติดตามดานการลงทะเบียน ดานการเรียนของนิสิตอยาง
ใกลชิดตลอดภาคการศึกษา พบวา ตั้งแตเปดภาคการศึกษานิสิตมีการเรียน 2 แบบประกอบดวยระบบหองเรียนปกติและ
หลังสถานการณระบาดของ covid –19 นิสิตตองเรียนระบบออนไลน การปรับตัวตอการเรียนทั้งสองระบบนี้อจารยท่ี
ปรึกษาไดติดตามใหคำแนะนำผานทางสื่อออนไลน  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 3.90 อยูในระดับดี ผลการประเมินสะทอนวาอาจารยที่ปรึกษาใหความ
สนใจ เอาใจใสและมีการติดตามดูแลนิสิตอยางดี  สงผลใหนิสิตทุกชั้นป ไดเรียนครบตามแผนการเรียนในหลักสูตร 

อาจารยท่ีปรึกษาสามารถการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)ไดอยางทันเวลา คะแนนความพึงพอใจของอาจารย  4.78 อยูในเกณฑ
พึงพอใจระดับดีมาก 
 2. ดานการดำเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตติดตอหลายชองทางเชนโทรศัพท, e – mail  & 
Line เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ นิสิตสามารถติดตอขอรับการปรึกษาไดงาย และรวดเร็วการเพ่ิมชองทางการ
ใหการปรึกษาผลการประเมิน  
ผลการประเมินของนิสิต  ไดคะแนน 4.00 ระดับดี สะทอนวาการนิสิตติดตออาจารยไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
สถานการณระบาดของ covid –19 จึงไมเปนอุปสรรคในการติดตอกัน ความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษา 4.48 อยูใน
เกณฑพึงพอใจระดับดีมาก 
วิเคราะหผลการดำเนินการตามกลไกการใหคำปรกึษาของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือวางแผนในปการศึกษา 2563 
  จุดเดนของระบบการใหคำปรกึษาในปการศึกษา 2562 

1. อาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตติดตอหลายชองทาง 
2. การติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร    

 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 18 
 

จุดดอยในปการศึกษา 2562และวางแผนปรับปรุงของระบบการใหคำปรึกษาในปการศึกษา 2563 
   จุดดอยในปการศึกษา 2562 

1. วิเคราะหตามแบบประเมินความพึงพอใจ ควรปรับปรุงในประเด็น นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียน
เรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลกัสูตรโดยอาจารยทีป่รึกษาวิชาการแลวแตไมสามารถลงทะเบียน
ในระบบไดตามเวลา ปจจที่เกี่ยวของ ดานระบบคางจายเงินของนิสิต ระบบการลงทะเบียนขัดของ และ
ปญหาดานเศษฐกิจการเงินของผูปกครอง เปนตน  

2. วิเคราะหตามรายงานอาจารยที่ปรึกษา นิสิตมีปญหาเรื่องความประพฤติสวนตัว ดานการเงิน ผลการเรียน
ต่ำ มาเรียนไมสม่ำเสมอ ปญหาสุขภาพ 

วางแผนปรบัปรุงของระบบการใหคำปรึกษาในปการศึกษา 2563  
1. ระบบ ITเพื่อการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพเขาถึงไดงาย 
2. การใหการปรึกษาเรื่องการความประพฤติสวนตัว การหาแหลงทุน และการดูแลสุขภาพ 
3. ระบบจัดเก็บขอมูลการใหการปรกึษาของอาจารยทีป่รึกษาทีไ่ดมาตรฐานและเปนความลบั 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.51 3.70 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.68 4.48 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.31 4.65 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.89 4.70 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.10 4.52 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.53 3.96 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.97 3.98 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

- - 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

- - 

รวมผลการประเมิน 3.86 4.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 19 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรแีละทีป่รกึษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑติศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิตปรญิญาตรแีละที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการ
เสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

3.93 4.57 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.86 4.28 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.90 4.43 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเร่ืองชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารย
ท่ีปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองนิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนด
แผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเร่ืองกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.57 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนสิิต
เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ี
เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเร่ืองวาง
แผนการดำเนินงานในเร่ืองการจัดงบประมาณโดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. นำผลประเมินโครงการตาง ๆ มาวิเคราะหและวางแผนโครงการตาง ๆ ในปการศึกษา 2563 
2. บูรณาการโครงการตาง ๆ กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นการสงเสริมในนิสิตมีความคิดสรางสรรค
ในการคิดคนนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1. สงเสริมใหนิสิตมีความคิดสรางสรรคในการคิดคนนวัตกรรมทางการพยาบาล ดำเนินการสงเริมใหไดสงผลงาน
เขาประกวดระดับชาติอยางตอเน่ือง 

2. เพิ ่มชองทางอำนวยความสะดวกแกนิสิตในการติดตอกับอาจารยที ่ปรึกษา ทางไลน ทางเฟซบุค และ
ตารางเวลาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจำชั้น 
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ตัวบงช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

อัตราการคงอยู 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

จำนวนนิสิต 
คงอยู 

ป 
2557 

ป 
2558 

ป 
2559 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

หมายเหต ุ

ป 2557 (รุน 6) 66 68 68 67 1 - 
- 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 ) - - 108 114 111 109 - รับเขา 109 คน ลาออก 1 คน ในชั้นปท่ี 1 
- รับเทียบโอนจาก ม.คริสเตยีน 5 คน จาก  
ม.อีสเทิรนเอเชีย 1 คน พักการเรียน 2 คน และมี
นิสิตท่ีพักการเรียนกลับมาเรียน 2 คน ในชั้นปท่ี 2 
- พักการเรียน 3 คน ในชั้นปท่ี 3 
- พักการเรียน 2 คน ในชั้นปท่ี 4 

ป 2560 (รุน 9) - - - 118 112 112 - ลาออกจำนวน 6 คน ในชั้นปท่ี 1 
ป 2561 (รุน10) - - - - 81 80 รับเขา 87 คน ลาออก 7 คน 
ป 2562  - - - - - - ไมมีนิสิตรับใหม 

รวม 66 117 225 349 355 305  

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จำนวนนิสิต 
ตนปการศึกษา 

จำนวนนิสิตส้ินสุด 
ปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

จำนวนทีโ่อน/หายไป 

2557 66 68 100 รับเทียบโอน 2 คน 
2558 49 50 100 รับเทียบโอน 4 คน / ลาออก 1 คน 

พักการเรียน 2 คน 

2559 108 109 100 
รับเทียบโอน 6 คน / พักการเรียน 7 
กลับมาจากพัก 2 คน  

2560 118 112 94.91 ลาออกในชั้นปท่ี 1 จำนวน 6 คน 
2561 87 80 91.95 ลาออก 7 คน  
2562 - - -  
รวม 428 419 97.9  
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 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมกีารประเมินความพงึพอใจตอขอรองเรียนของนิสิตซึ่งไดคะแนนความพึง
พอใจเทากับ  4.08 อยูในระดับ ดีมาก หลักสูตรมีการรายงานผลที่เกิดข้ึนกบันิสิต ในประเด็นอัตตราการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษา และขอรองเรียนของนิสิตครบถวน และไดนำเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพือ่
นำเสนอตอคณะกรรมการคณะ ทำใหมีคะแนนความพึงพอใจในดารการจัดการขอรองเรียน ดังน้ี 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.95 3.98 4.00 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.00 4.05 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.06 4.20 4.25 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.93 3.90 3.90 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 3.95 3.95 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.07 4.40 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.11 4.08 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ
รองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2562   
ดานผลทีเ่กดิกับนิสิต 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.55 4.43 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.96 4.52 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.99 4.04 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.47 4.00 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.15 4.26 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 4.00 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.94 3.98 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.81 3.85 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.28 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.94 3.95 

รวมผลการประเมิน 3.91 4.13 
 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเร่ืองความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.25 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 คะแนน  
 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเร่ืองกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองคุณภาพในการจัดการ
ขอรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ืองคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเร่ืองชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ SWOT เร่ืองชองทางในการรองเรียนหลายชองทางและเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 2. คณะฯเพ่ิมเติมชองทางในการรองเรียนโดยชี้แจงใหนิสิตและอาจารยในคูมือนิสิตใหม 
 ท้ังน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนิสิตในประเด็นคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ดังน้ี 
 1. มีคณะกรรมการดูแลจัดการขอรองเรียนของนิสิตท่ีเปนระบบ และเพ่ิมเติมชองทางในการจัดการขอรองเรียน
ของนิสิตโดยบรรจุไวในคูมือปฐมนิเทศ 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความคิดเห็น
ตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรระบบการ
บริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.26 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.00 4.30 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 4.36 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ . 

3.97 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.36 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
ปการศึกษา 2562 ดานระบบการบริหารอาจารย 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตาม
เปาหมายที่กำหนด 

4.00 4.17 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาว
ดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.79 4.30 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยู
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.07 4.26 

    4.1.2.4 ในกรณีที ่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.93 4.13 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดานจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.17 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.07 4.30 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.36 4.36 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.13 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.21 4.25 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.29 4.30 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.93 4.26 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.24 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
 

ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.32 4.36 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.29 4.30 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.14 4.26 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.29 4.52 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.14 4.17 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.57 4.60 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.64 4.66 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.14 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.40 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.14 4.36 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.06 4.24 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.32 4.40 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.17 4.33 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ย
เทากับ..4.33..คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองระบบการบริหารอาจารยคาเฉลี่ยเทากับ..4.24..คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ืองระบบการบริหารอาจารยและนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเร่ืองระบบการบริหารอาจารยโดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทำแผนกำหนดเตรยีมความพรอมอาจารยที่จะมาเปนอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตรตอไป 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสรางผลงานวิชาการและมีการกำกับ
ติดตามเปนประจำทุกเดือน 

ท้ังน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร,   ดาน
ระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นระบบการบริหารอาจารยโดยมีผลการ
ดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ดังน้ี 
 1. มีแผนเตรียมความพรอมของอาจารยท่ีจะมาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
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 อาจารยธารีรัตน พายัพสาย ผศ.ธารีรัตน พายัพสาย 
7 นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

3.88 4.21 4.48 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.11 4.21 4.24 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.06 4.14 4.26 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.00 4.00 4.17 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.09 4.29 4.30 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 3.84 4.07 4.17 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.85 3.86 4.00 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

3.95 3.93 4.26 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.95 4.21 4.25 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.59 4.71 4.80 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 3.86 4.21 4.25 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.10 4.21 4.30 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.72 3.93 3.95 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.96 3.86 3.88 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.13 4.24 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.00 5.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.21 4.22 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.14 4.35 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.36 4.39 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.49 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...4.49...คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบรหิารจดัการหลกัสูตรคาเฉลี่ยเทากับ
....4.22...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการบริหารหลักสูตรในป
การศึกษา 2562 และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการเตรียมอาจารยเพื่อสรางผลงานวิชาการให
ครบทุกคน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. ทำแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประจำป 2563 
 2. สงเสริมใหมีความรูความเช่ียวชาญโดยใหอบรมทั้งในดานวิชาชีพฉพาะทางและดานการบริหาร 
 3. สงเสริมใหสรางผลงานวิชาการและการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
 ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นสรางผลงานวิชาการ
และการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร เขาสูตำแหนงทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย 1 คน (ดานการ
พยาบาลชุมชน) 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1   การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น  ๆปการศึกษา 2562  
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.90 4.52 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.15 4.48 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.22 4.29 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.05 4.48 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.16 4.28 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.99 4.30 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.05 4.35 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.24 4.39 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.20 4.48 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.22 4.43 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3.89 4.30 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.15 4.39 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.30 4.35 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.39 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาพยาบาลศาสตรมคีาเฉลี่ยเทากบั 4.39 คะแนน และมีคาเฉลีย่
ต่ำสุดในเรื่อง เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

3.86 4.30 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชำนาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาส
ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.90 4.26 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.84 4.35 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

3.97 4.39 

    5.2.5 นิสิตท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารย
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษา
เทาเทียมกัน 

3.93 4.39 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.81 4.35 

รวมผลการประเมิน 3.88 4.34 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานกระบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.95 4.30 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.04 4.26 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.95 4.35 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.05 4.39 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.92 4.39 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

3.92 4.35 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.07 4.39 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.05 4.43 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.02 4.70 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

3.86 4.22 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

3.95 4.52 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.14 4.17 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.77 4.57 
รวมผลการประเมิน 3.97 4.39 

 จากการประเมินนอกจากการตอบแบบสอบถามแลว  หลักสูตรไดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการจัดแผนการเรียนรู ผลของการประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนดานอาจารยที่มีเทคนิค
การสอนดีเดน ควรมีการถายทอดประสบการณและวิธีการสอนไปยังอาจารยในสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อใหกระบวนการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพทุกรายวิชา 
 4. การปรับปรุง/พัฒนา 
 1. ประชุมผูบริหารหลักสตูรเพ่ือรับทราบขอมูลการประเมินของอาจารย 
 2. จัดประชุมเพ่ือใหผูสอนท่ีมีเทคนิคการสอนดเีดนไดถายทอดประสบการณ/วิธีการสอนสูตรอาจารยทุกสาขาวิชา 
 3. กำหนดใหผูสอนนำผลงานวิจัยใหม  ๆมาสอนนิสติ 
 4. ปรับเน้ือหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาการพยาบาลกำหนด โดยแทรกเน้ือหาการใชยาอยางสมเหตุสมผลในรายวิชาท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมินผูเรียน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.07 4.57 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.05 4.70 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.12 4.70 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.16 4.61 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.20 4.39 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.97 4.52 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.61 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.29 4.70 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.09 4.57 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.60 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ มเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 
คะแนน 
 4. การปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนควบคุม กำกับ การประเมินผลทุกรายวิชาใหมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดทำ Swot  เรื่องการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู แลวนำขอสรุป   
มาวางแผนการประเมินผูเรียนปการศึกษา 2563 ตอไป 
 2. จัดปฐมนิเทศรายวิชาแกอาจารยผูสอนวิชานั ้น ๆ กอนดำเนินการเรียนการสอนทั้งวิชาภาคทฤษฎี        
และภาคปฏิบัติ   
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ(ตัวบงช้ี 5.4) (มคอ. 2 หมวด 7 ขอที่ 7)  

หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 2555 ใชสำหรบัการเรียนการสอนของนิสิตช้ันปที่ 4 
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เปน/ไมเปนไป

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 

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 (26/กค/62) 7 คน 100 
2 (28/พย/62) 7 คน 100 
3 (26/ธค/62) 7 คน 100 
4 (21/พค/63) 7 คน 100 
5 (17/กค 63) 7 คน 100 
   
   
   

เฉลี่ยรอยละ 100 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน มีการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามระบบและกลไกในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตการประชุม
จัดทำมคอ.3 และมคอ.4 ติดตามการกำกับและติดตามการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
ใหเปนไปตามกำหนด มีการติดตามผลการทวนสอบผลการเรียนรู รวมถงึการสรุปผล
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวมปญหา การแกไขและใหขอเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การจัดอาจารยผูสอน การจัดหาแหลงฝก และการจัด
อาจารยสอนภาคปฏิบัติ 

√ 

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

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
         หลักสูตรใหม            
         หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2555 .โดยผานการรับรอง/รบัทราบตามเกณฑ 
TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555  (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส
เทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 และไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันที่  27 เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 2555 

√ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาค

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

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

ตามหลักฐานการสง มคอ.3 และ มคอ.4 

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

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
มคอ.5 - 6  
จำนวน 53 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
       1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 40 วิชา 
       2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 15 วิชา   
 มคอ. 5, 6 ในภาคการศึกษาที ่ 1/2562 สงสำนักวิชาการในวันที ่ 26 
ธันวาคม 2561 ภาคการศึกษาที่2/2560 ภายในวันที่ 2  มิถุนายน 2562 และภาค
ฤดูรอนภายในวันที ่23 สิงหาคม 2562 
เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 2 และฤดูรอน มีการระบาดของ covid 19 จึงตองเลื่อน
การสง มคอ.5 และ 6 เปนวันที่ 30 ส.ค. 2562 

√ 

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

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

√ 

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

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที ่กำหนดในคู มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 9 วิชา 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 35  วิชา คิดเปนรอยละ 
25.71   
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรู (ตามแบบฟอรม 
5.4.6) 

√ 

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

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการ
สอนและว ิ ธ ี ก ารป ระ เม ิ น  ร ายว ิ ชาท ี ่ ม ี  การปร ับปร ุ ง        C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 

8) อาจารยพยาบาลประจำ
ทุกคนมีคุณสมบัติตาม
ครบกำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตรเปน
อยางนอย 

อาจารยพยาบาลประจำทกุคนมีคุณสมบัติตามครบกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

√ 

9) อาจารยใหม ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือ

ปการศึกษา 2562. ไมมีอาจารยใหม  √ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 

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

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 
51 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน  
    (ตามเอกสารหลักฐาน การพัฒนาอาจารย) 

√ 

11) บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแตละ
ปไมนอยกวาคนละ 10 
ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที ่ไดร ับการพัฒนาจำนวน 9 คน   
มากกวา 10 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
2. รายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน  

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย 
หัวขอท่ีนำไปใชใน 
การเรยีนการสอน 

1 นายพัทธนันท 
อาบทองพสิฐ 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 

2 นายธนกฤต  
ต้ังถิ่น 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 

3 นาย 
ประกอบเกียรติ 
ตังคณะสิงห 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 
 

4 นางพัทรยี  
วรชื่น 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 

5 นางสาว
ศุภวรรณ  
เขียวบญุจันทร 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 

6 นางสาว 
สุกฤตตา  
วิเศษวงษา 

1. อบรมตัดตอ
เทป 

 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอนออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 
 

7 นางเฉิดฉาย  
ศิรริักษ 

โครงการประชุม
วิชาการ 
เร่ือง “การ
จัดการเรียนรูจาก
แนวคิดสูการ
ปฏิบัติ :  
การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมทางการ
พยาบาล” 

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวส
เทิรน 

ใชในการเรียนการ
สอนที่เนน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

อบรมตัดตอเทป 
3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียนการ
สอนออนไลน 

อบรมคลัง
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 

8 นางศรสีุดา 
เสถียรวารี 

จริยศาสตร 

(Ethical 
Communicat
ion)  

9-10 
ก.ย. 62 

วิทยาลัย
พยาบาล
ทหาร
อากาศ 

กระบวนการ
ตัดสินใจเชิง 
จริธรรมในวิชาชีพ
การพยาบาล 

บริบทหัวใจ (ไม
ลมเหลว) 

29 พ.ย. 
62 

อาคาร
คุมเกลา  
รพ.ภูมิ
พลอดุลย
เดช พอ. 

การปองกัน
โรคหัวใจ 

โครงการประชมุ
วิชาการ 
เรื่อง “การจัดการ
เรยีนรูจากแนวคิดสู
การปฏิบัติ :  
การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมทางการ
พยาบาล” 

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวส
เทิรน 

ใชในการเรียนการ
สอนท่ีเนนคุณธรรม
จริยธรรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

อบรมตัดตอเทป 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียนการ
สอนออนไลน 

อบรมคลังขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 

9 ร.อ.หญิง
กัลยาณี  

จริยศาสตร (Ethical 
Communication)  

9-10 ก.ย. 
62 

วิทยาลัย
พยาบาล

กระบวนการตัดสินใจ
เชิง 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

โพธ์ิแกว ทหาร
อากาศ 

จริธรรมในวิชาชพีการ
พยาบาล 

บริบทหัวใจ (ไม
ลมเหลว) 

29 พ.ย. 
62 

อาคารคุม
เกลา  
รพ.ภูมิพลอ
ดุลยเดช 
พอ. 

การปองกันโรคหัวใจ 

โครงการประชมุ
วิชาการ 
เรื่อง “การจัดการ
เรยีนรูจากแนวคิดสู
การปฏิบัติ :  
การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมทางการ
พยาบาล” 

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวส
เทิรน 

ใชในการเรียนการ
สอนท่ีเนนคุณธรรม
จริยธรรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

อบรมตัดตอเทป 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียนการ
สอนออนไลน 

อบรมคลัง
ขอสอบออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบออนไลน 

 สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนา......9.....คน 

 จำนวนบุคลากร
สนับสนุนประจำ
รวม........9....คน 

- ผลจากการอบรม บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถนำความร ูมา
ปรับปรุงการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาลและมาชวยในการตัดตอวีดีโอการสอน
ของอาจารยและการชวยเหลือนิสิตเม่ือมีปญหาไดอยางดี 

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

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจำนวน 68  คน มีผูตอบ
แบบประเมินจำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 88.24 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.18  เม่ือแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 
 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 
ภาคการศึกษา 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 1 2 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 259.8 60 4.33  

2 ดานความรู 252 60 4.20  

3 ดานทักษะทางปญญา 246.6 60 4.11  

4 ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

259.8 60 4.33  

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

246.6 60 4.11  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 240 60 4.00  

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 1504.8 60 4.18 ดี 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

13) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม           (ปการศึกษา 
2561) ทั้งส้ินจำนวน....50... คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน....12...... คน คิดเปน
รอยละ.... 24......... ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉล่ียรวม เทากับ 4.17 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล
การเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 54.48 12 4.54  
2 ดานความรู 48.12 12 4.01  
3 ดานทักษะทางปญญา 49.08 12 4.09  

4 
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

54.36 12 4.53  

5 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

49.44 12 4.12  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 52.12 12 4.26  
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 51.10 12 4.26 ดี 

 

√ 

14) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยพยาบาล 
โดยเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล  ได
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย 4.50 

√ 

15) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอนเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน พบวามีคาเฉล่ีย 3.93 
 
 

√ 

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

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของของผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ของนิสิตในสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติตอการฝกปฏิบัติการพยาบาล พบวา
มีคาเฉล่ียในปการศึกษา 2562 เทากับ 3.84 
 

√ 

17) อาจารยพยาบาลประจำ
ทุกคนมีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑสภาพยาบาล 

อาจารยพยาบาลประจำทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑสภา รอยละ 100 √ 

18) อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
ไมนอยกวารอยละ 80 มี
โอกาสไดแลกเปล่ียน
ประสบการณกับพยาบาล

อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 90 เขารวมในโครงการแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณทางวิชาชีพระหวางคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล กับ
โรงพยาบาลทหารผานศึก, โรงพยาบาลสงฆ, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ, โรงพยาบาล
ขอนแกน 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

ที่มีทักษะทางการ
พยาบาลเฉพาะทางใน
สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

      การดำเนินกิจกรรมทำหลังจากการสิ้นสุดการฝกของนิสิตแตละเทอม แตละ
รายวิชา 

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 
พบวามีคาเฉล่ียตลอดปการศึกษา 2562 เทากับ 4.24 

√ 

21) มีการประเมินการสอน
และการใชกลยุทธการ
สอนของอาจารยผูสอน
ทุกคนโดยนิสิต ทีมผูสอน 
และผูบริหารทุกรายวิชา 

ผลการประเมินการสอนและการใชกลยุทธการสอนของอาจารยผูสอนทุกคนในทุก
รายวิชา  ประเมินโดยนิสิต โดยทีมผูสอน โดยผูบริหาร     ทุกคน = 100 % 

√ 

22) นิสิตทุกคนมีอาจารยที่
ปรึกษาและมีการบันทึก
ประวัติอยางตอเน่ือง
ตั้งแตเขาศึกษาจนสำเร็จ
การศึกษา 

นิสิตทุกคนมีอาจารยที ่ปรึกษาและมีการบันทึกประวัติอยางตอเนื ่อง  มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจใน2 การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนิสิต พบวามีคาเฉล่ียตลอดปการศึกษา 2562 ทุกคน = 100 % 
 

√ 

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

ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที ่มีตอการไดร ับการพัฒนาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.24 

ท่ี อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

1 ความรูในการปฏิบัตงิาน 4.00 ดี 
2 การพัฒนาตนเอง 4.30 ดีมาก 
3 ทักษะการปฏบิัติงาน 4.30 ดีมาก 
4 ความสามารถพิเศษ 4.20 ดีมาก 
5 ความรวมมือสามัคคี 4.41 ดีมาก 
รวม 4.24 ดีมาก 

 

√ 

24) นิสิตสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 90 

นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร รอยละ 100 (นิสิตชั ้นปที ่ 4 
จำนวน 109 คน สำเร็จการศึกษาในป 2562 จำนวน         109 คน) 

√ 

25) บัณฑิตทุกคนมีงานทำ/
ศึกษาตอภายใน 1 ปหลัง
สำเร็จการศึกษา 
 

จากการสำรวจพบวาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 มีงานทำ รอยละ 
100 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เปน/ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 24 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน

เฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-10 
มีจำนวน 10 ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-10 รอยละ100  
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน 
มีการดำเนินการผานจำนวน 24  ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 25  ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100 
 

 
**หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 2560 ใชสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตช้ันปที่ 2 และ 3  
(คิดเปนรอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด) 
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

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 (26/กค/

62) 

… คน 10
0 

2 (28/พย/

62) 
… คน 10

0 
3 (26/ธค/62) … คน 10

0 
4 (21/พค/

63) 

… คน 10
0 

5 (17/กค/

63) 

… คน 10
0 

   
   
   

เฉลี่ยรอยละ 100  
2. มีการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระบบและกลไกในการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตการประชุมจัดทำมคอ.3 และมคอ.4 ติดตามการกำกับและ
ติดตามการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหเปนไปตามกำหนด มีการติดตามผลการ
ทวนสอบผลการเรียนรู รวมถึงการสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
รวบรวมปญหา การแกไขและใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

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

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
            หลักสูตรใหม            
           หลักสูตรปรับปรุง 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…2560….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ….1./2560…. และ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  27…. เดือน กรกฎาคม……  ป พ.ศ. 
2560…… 

√ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน....29.....วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง..29......วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  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 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและ
จัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน .....29........... วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
      1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ...28.....วิชา 
      2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ..1..วิชา   
       มคอ. 5 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 สงสำนักวิชาการในวันที่ 26 ธันวาคม 
2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 และภาคฤดูรอน
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

√ 

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

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา ..2562...... หลักสูตร.พยาบาลศาสตรบัณฑิต.......สาขาวิชา.พยาบาล
ศาสตร...มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายใน 18 กันยายน 2562 โดยมีขอมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√ 

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

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน....9.....
วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน.....29..... วิชา 
คิดเปนรอยละ.....25.71........  
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ตาม
แบบฟอรม 5.4.6) 

√ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน    
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลการประเมินการ

1. ปการศึกษา 2562 มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและ
วิธีประเมินรายวิชาที่มีการปรับปรุง  Curriculum Mapping  ตามขอเสนอแนะ
ใน มคอ.7 ปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3 - 4 และมีรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ดำเนินงานที่แรงงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

8) อาจารยพยาบาลประจำ
ทุกคนมีคุณสมบัติตาม
ครบกำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตรเปน
อยางนอย 

อาจารยพยาบาลประจำทกุคนมีคุณสมบัติตามครบกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

√ 

9) อาจารยใหม ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ปการศึกษา 2562. ไมมีอาจารยใหม  √ 

10) อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป
การศึกษา 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ทีไ่ดรับการพัฒนา........51...........คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการ
สอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน (หลักฐานผลการพัฒนาอาจารย 
ป 2562) 

√ 

11) บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแตละ
ปไมนอยกวาคนละ 10 
ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนาจำนวน 9..คน   
มากกวา 10 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
2.  รายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน  

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ 
หรือหัวขอ 
ที่รับการ
พัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 

การเรียนการ
สอน 

1 นายพัทธ
นันท 
อาบทองพ
สิฐ 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 

2 นายธนกฤต  
ตั้งถิ่น 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 นาย 
ประกอบ
เกียรติ ตัง
คณะสิงห 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 
 

4 นางพัทรีย  
วรชื่น 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 

5 นางสาว
ศุภวรรณ  
เขียวบุญ
จันทร 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 

6 นางสาว 
สุกฤตตา  
วิเศษวงษา 

1. อบรมตัด
ตอเทป 
 
 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
 

2. อบรมคลัง 
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ใชในจัดทำ
คลังขอสอบ
ออนไลน 
 

7 นางเฉิดฉาย  
ศิริรักษ 

โครงการ
ประชุม
วิชาการ 
เร่ือง “การ
จัดการเรียนรู
จากแนวคิดสู
การปฏิบัติ :  
การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม
ทางการ
พยาบาล” 

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

ใชในการเรียน
การสอนที่เนน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

อบรมตัดตอ
เทป 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

อบรมคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

8 นางศรีสุดา 
เสถียรวารี 

จริยศาสตร 
(Ethical 
Communica
tion)  

9-10 ก.ย. 
62 

วิทยาลัย
พยาบาล
ทหาร
อากาศ 

กระบวนการ
ตัดสินใจเชิง 
จริธรรมใน
วิชาชีพการ
พยาบาล 

บริบทหัวใจ 
(ไมลมเหลว) 

29 พ.ย. 
62 

อาคารคุม
เกลา  
รพ.ภูมิพลอ
ดุลยเดช 
พอ. 

การปองกัน
โรคหัวใจ 

โครงการ
ประชุม
วิชาการ 
เร่ือง “การ
จัดการเรียนรู
จากแนวคิดสู
การปฏิบัติ :  
การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม
ทางการ
พยาบาล” 

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

ใชในการเรียน
การสอนที่เนน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

อบรมตัดตอ
เทป 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 

อบรมคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

9 ร.อ.หญิง
กัลยาณี  
โพธิ์แกว 

จริยศาสตร 
(Ethical 
Communica
tion)  

9-10 ก.ย. 
62 

วิทยาลัย
พยาบาล
ทหาร
อากาศ 

กระบวนการ
ตัดสินใจเชิง 
จริธรรมใน
วิชาชีพการ
พยาบาล 

บริบทหัวใจ 
(ไมลมเหลว) 

29 พ.ย. 
62 

อาคารคุม
เกลา  
รพ.ภูมิพลอ
ดุลยเดช 
พอ. 

การปองกัน
โรคหัวใจ 

โครงการ
ประชุม
วิชาการ 
เร่ือง “การ
จัดการเรียนรู
จากแนวคิดสู
การปฏิบัติ :  

28 ก.พ. 
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร  
วัชรพล 
มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

ใชในการเรียน
การสอนที่เนน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม
ทางการ
พยาบาล” 

อบรมตัดตอ
เทป 

3 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใชในการเรียน
การสอน
ออนไลน 

อบรมคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

15 เม.ย. 
2563 

- สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชในจัดทำคลัง
ขอสอบ
ออนไลน 

 สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนา......9.....คน 

 จำนวนบุคลากร
สนับสนุน
ประจำรวม
........9....คน 

 

- ผลจากการอบรม บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถนำความรูมาปรับปรุงการ
สอนในหองปฏิบัติการพยาบาลและมาชวยในการตัดตอวดีีโอการสอนของอาจารยและการ
ชวยเหลือนิสิตเมื่อมีปญหาไดอยางดี 

12) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยพยาบาล โดย
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล  ได
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.50 

√ 

13) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
พบวามีคาเฉลี่ย 3.93 
 
 

√ 

14) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 
80 ของจำนวนนสิิตท้ังหมด
ท่ีมีผลการเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล ไมนอย
กวา 2.50 จากระดับ 4.00 

รอยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ไม
นอยกวา 2.50 จากระดับ 4.00 หรือ c+ 

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน...13... ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีบังคับขอ 1-10 
ตาม มคอ.1 สาขาพยาบาล

ศาสตรที่มีผลการดำเนินการในป 
2562 

มีจำนวน..10. ตัวบงช้ี 
 

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-10 รอยละ100  

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่
ดำเนินการผาน 

มีการดำเนินการผานจำนวน ..13.... ตัวบงช้ี 
(ดำเนินการไมผานตัวบงช้ี ระบุตัวบงช้ีที่ ......................................) 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน...14... ตัวบงช้ี) 

รอยละ..100.... √ 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2560-2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.75 3.91 3.95 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

3.78 3.70 3.89 

    1.3  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.69 3.72 3.89 

    1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยู
ตลอดเวลา 

3.85 3.79 4.05 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.79 3.82 3.83 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.79 3.74 3.83 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.78 3.70 3.78 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.72 3.73 4.05 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.96 3.94 4.05 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.62 3.80 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.79 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ  ปการศึกษา 
2562  ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.10 4.29 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.06 4.08 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

3.99 3.99 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.26 4.28 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.95 3.96 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.06 4.08 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.98 3.99 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

4.28 4.29 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.05 4.08 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

- 3.87 

รวมผลการประเมิน 4.08 4.09 
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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 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 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 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
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 เปรมเสถียร7. 
อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

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 

3.56 4.09 4.17 4.26 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.28 4.55 4.59 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 N/A 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 3.33 3.50 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+4.76+4.2
9/3=4.68 

5+4.76+2.86
/3=4.21 

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

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

4.76 4.76 5 5 

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

 
   

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 4.25 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4.00 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.94 4.02 4.09 4.11 

 


