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คำนำ 
 

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

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว   จึงนำเสนอรายงานนี้ตอคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)  

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 

3 

 

สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร  
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 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตร ประจำปการศึกษา 2557-2562 38 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2559-2562 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 

4 

 

บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
บุร ีร ัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร น เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2555 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 4 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คนและวุฒิ
ปริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้น จำนวน 223 คน และปการศึกษา 2562 มี
นิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 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 - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย 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 97.52/23=4.24 4.24 4.24 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
59/59x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.62 4.62 
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 4.17+2.78+5/3=3.98 3.98 3.98 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/6x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/6x100=33.33 

33.33/60x5=2.78 
2.78 2.78 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
5.6/6x100=93.33 

93.33/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.66 3.66 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.94 3.94 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนในการสงเสริมและกำกับติดตามใหอาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ป อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. ควรมีการกำกับติดตามแผนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการและการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะหผลการประเมินของผูใชบณัฑิตในทักษะเชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสารการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานทักษะการปฎิบัติการวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมใหบัณฑติมี

คุณสมบัติในดานน้ันเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาสูหลักสูตรสาระของการเรียนใหครอบคลุมทั้งในดานการ

เพิ่มพูนความรูพื้นฐานที่จำเปน เชน ภาษาอังกฤษและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เปนตน 

2. การสงเสริมและพัฒนานิสิตโครงการตางๆ ในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ควร

วิเคราะหเฉพาะสวนที่สำคัญเลือกเฉพาะโครงการที่เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนการเตรียมความพรอมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื ่อเขาสู การเปนอาจารยประจำ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ควรมีแบบประเมินผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและเกณฑในการพิจารณาอาจารยผูสอนใหสอดคลองกับรายวิชา 

2. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนควรจะสะทอนที ่การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน Active 

Learning 

3. ควรมีการวิเคราะหการประเมินผลรายวิชาและวางแผนในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหเปน

รูปธรรมโดยเฉพาะรายวิชาที่นิสิตมีผลการเรียนต่ำ 

4. ควรมีผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาใหครอบคลุม การที่นิสิตประเมินตนเองและการ

ประเมินของอจารยผูสอนในการพิจราณาเกรด เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินรายปเน่ืองจากผลการประเมินมีแนวโนมที่ต่ำลง 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
2. น.อ.อ.หญิงดลฤดี โรจนวิริยะ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
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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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช

หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2555 40 40 36 36 4 2 2 2 
2556  57 57 57 55 8 3 2 
2557   72 71 68 67 2 2 
2558    58 57 55 3 3 
2559     63 63 63 63 
2560      64 64 64 
2561       89 87 
2562        0 
รวม       227 223 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2556 57 - 49 5 1 - 55 2 96.49 3.51 
2557 72 - - 62 3  65 2 90.27 9.72 
2558 58 - - - 55 1 56 2 96.55 4.45 
2559 63 - - - 0 51 51 12 80.95 19.05 
2560 64 - - - 0  0 64 0.00 100 
2561 89  -  -  - 0  0 87 0.00 97.75 
2562 0  -  -  -  -  -  -  -  - - 
รวม 404 - 49 67 59 52 227 169 56.18 41.83 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 103.73 23 4.51 

  (2)ดานความรู 97.06 23 4.22 

  (3)ดานทักษะทางปญญา 96.14 23 4.18 

  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 101.2 23 4.40 

  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 91.54 23 3.98 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 94.76 23 4.12 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 97.52 23 4.24 
2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 55 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

23 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

41.82 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 55 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 55 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

55 
 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 55 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 25,000  
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 55 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2   การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกผลการ
ประเมนิความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต  
(เฉพาะปริญญาตร)ี ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การให
คำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.02 4.23 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย
ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.05 4.19 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.21 4.40 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียน
จบตามเวลาของหลักสูตร 

4.08 4.19 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ แกนิสิต 
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.62 4.93 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.39 

  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี ่ยสูงสุดในเรื่องอาจายที ่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.93 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่
ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน ป พ.ศ. 2563 ในเรื่องระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องชองทางและ
ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
  1. ปฐมนิเทศอาจารยใหม ช้ีแจงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
  2. สรุปผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี ใหอาจารยรับทราบและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหนิสิตมีความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาเพิ่มข้ึน 
  3. เพิ่มชองทางใหนิสิตมีความสะดวกในการติดตอกับอาจารยมากขึ้น จากเดิมนิสิตสามารถติอตอผาน
ระบบ Social Media โทรศัพทมือถือ และหองพักอาจารย จัดตารางพบที่หองพักอาจารยทุกสัปดาห เปนตน   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

3.55 3.56 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

3.12 3.45 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสติตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของหลกัสตูร 3.02 3.22 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่น
ผ ูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  ก ิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.2 4.25 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เ ช  น  ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career 
skills 

4.2 4.36 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสติมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.56 4.56 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.55 4.59 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิต
ไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูทีเ่ปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

4.33 4.69 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ในตางประเทศ 

4.68 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.15 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.39 4.47 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี 21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 
4.02 4.06 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.26 
          ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ดานการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ   3.2.3 การจัด
กิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร   
          ดังนั้นคณะกรรมการจึงไดประชุมประเมินผลเพื่อหาแนวทางแกไขในป 2563 โดยใหมีการดำเนินงาน
พัฒนาดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
  1.ใหนิสิตมามีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินผล 

2.ใหนิสิตมามีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวม กอนจัดทำมคอ.รายวิชา 
3.ใหนิสิตมีกิจกรรมรวมเพิ่มขึ้นจากกเดิมที่เนนบรรยายเชน Active Leaning นำเสนอ Role Play การ

เรียนการสอนผานทางสื่อออนไลน Google Classroom เปนตน 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 
 จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2555 40 40 36 36 4 2 2 2 
2556   70 70 70 65 8 3 1 
2557     72 71 68 67 2 2 
2558       63 57 55 5 3 
2559         68 63 63 63 
2560           64 64 63 
2561             89 87 
2562               0 
รวม 40 110 178 240 262 259 229 223 

อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 
ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2557 72 2 2.77 70 

2558 63 3 4.76 60 

2559 68 63 92.64 5 

2560 65 63 96.62 2 

2561 89 87 97.75 1 

2562 0 0 0 0 

รวม 358 220 61.45 138 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการ
จัดการขอรองเรียน) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.97 3.99 4.35 
    1.2 ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.23 4.26 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.89 4.32 4.23 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.13 3.76 3.91 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.01 4.32 4.33 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.75 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.22 4.27 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ 
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.10 4.19 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.18 4.29 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.03 4.16 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.77 3.87 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.10 4.39 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 4.13 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.83 3.94 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.83 4.03 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.70 4.06 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.85 4.06 

รวมผลการประเมิน 3.92 4.11 

ผลประเมินความพงึพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องผลการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากบั 4.23 คะแนน  

ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.11 คะแนน มีคะแนนสงูสุดในเรื่องมีชองทางในการ
รองเรียนหลายชองทาง คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งนิสิตมีความรู ทกัษะการแสวงหา
ความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการขอรองเรียนตาง 
ๆ และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องนิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวย
ตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังน้ี 
  1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการขอรองเรียนใหรวดเร็วข้ึน 
  2. เพิ่มชองทางการรองเรียนใหหลากหลายข้ึน และสะดวกตอการรองเรียน 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรปูธรรม ดังน้ี 
  1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการขอรองเรียน 
  2. อบรมอาจารยผูใหคำปรึกษาเรื่อง “การใหคำปรึกษาในศตวรรษที่ 21” 
 

ผลประเมินความพงึพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลืออื่น ๆ หรือถายทอดประสบการณอื่น ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.94 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอกบัอาจารยที่
ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากบั 4.24 คะแนน  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบอาจารยทีป่รกึษาทาง
วิชาการแกนิสิตปรญิญาตรี และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอ
กับอาจารยทีป่รกึษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
  1. ปฐมนิเทศอาจารยใหม ช้ีแจงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
  2. สรปุผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี ใหอาจารยรับทราบและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการใหนิสิตมีความสะดวกในการขอรบัคำปรึกษาเพิม่ข้ึน 
  3. เพิ่มชองทางใหนิสิตมีความสะดวกในการติดตอกบัอาจารยมากข้ึน จากเดิมนิสิตสามารถติอตอผาน
ระบบ Social Media โทรศัพทมือถือ และหองพักอาจารย เพิ่มชองทาง E-mail จัดตารางพบทีห่องพักอาจารยทกุ
สัปดาห เปนตน   
           ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิตปรญิญาตรีและทีป่รกึษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด
คือ 3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร โดยมผีลการ
ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม ดังน้ี 
  1. ใหนิสิตมสีวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินผล 

2. ใหนิสิตมสีวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกอนจัดทำ มคอ. รายวิชา 
3. ใหนิสิตมีกจิกรรมรวมเพิ่มข้ึนจากเดิมที่เนนบรรยาย เชน Active Leaning นำเสนอ Role Play การ

เรียนการสอนผานทางสือ่ออนไลน Google Classroom เปนตน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.92 4.10 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.88 4.23 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.06 4.29 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.03 4.29 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
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 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.07 4.16 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.01 4.19 

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

3.70 4.03 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.84 4.10 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.76 4.13 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.99 4.10 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.01 4.03 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.77 3.90 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 3.82 4.10 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.92 3.94 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.43 3.97 

รวมผลการประเมิน 3.87 4.06 

 จากตาราง ผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรบัและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร ขอ 4.1.2.3 ในปการศึกษา 2561 ได 3.70 คะแนน คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดปรบั
ระบบและกลไกใหมจากปการศึกษา 2561 โดยมีการปฐมนิเทศและแตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยงใหผูรับผิดชอบหลกัสูตร
ในการปฏิบัติหนาที่ชวงทดลองงาน 3 เดือน และมีการปฐมนิเทศบทบาทหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สงผลใหเกิดความพงึพอใจในระบบและกลไกการบรหิารกำลงัคนที่มีประสิทธิภาพ ทำใหคะแนนในปการศึกษา 
2562 สูงข้ึนเปน 4.03 
 
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 4.47 4.48 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.95 4.06 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.23 4.23 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.94 4.06 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.38 4.39 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.09 4.10 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.79 3.84 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.08 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.16 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปการศึกษา 2562 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.98 4.23 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.87 4.06 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.14 4.16 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.00 4.15 

      ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย และระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย
ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.15 คะแนน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรื่องระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบรหิารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 คะแนน 
        หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการดานระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย และระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งระบบการบรหิารอาจารย โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานเพิม่เติมจากระบบกลไกลเดิมในปการศึกษา 2562 และเพิ่มเติมในปการศึกษา 2563 ในประเด็นดังน้ีดังน้ี 
  1. พัฒนาระบบการกำหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาระบบการยกยองและธำรงรกัษาอยางมปีระสทิธิภาพ 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ. 08) 
1 อาจารยดร.รจุิระชัย เมืองแกว 

อาจารยพัชรินทร แกวรัตน 
2 อาจารยกนิษฐ   ศรีปานแกว 
3 ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน  

4 อาจารยยอดขวัญ    ช่ืนบาน อาจารยอัครเดช  ดีออม 

5 อาจารยสุริยา  ราชบุตร อาจารยรัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ 
6 อาจารยดร.อัญชลี เหมชะญาติ ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ 
7 อาจารยดร.ศรีงามลักษณ ศรีปวริศร อาจารย ร.อ.ดร.กิตติพงษ พลทิพย 

 
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 

4.20 4.11 4.16 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.25 4.22 4.29 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.31 4.13 4.13 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.55 4.48 4.52 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.21 4.10 4.29 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.30 3.94 4.16 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.10 3.76 4.19 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.55 4.21 4.39 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.50 4.55 4.26 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.92 4.15 4.19 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.30 4.31 4.42 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.32 3.98 4.13 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.00 3.69 3.74 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.12 4.16 4..95 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.32 4.45 
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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 3.89 3.97 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.06 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.01 4.29 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.94 4.19 

รวมผลการประเมิน 3.96 4.13 

          ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตร มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.45 
คะแนน และกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลีย่
เทากับ 4.13 คะแนน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรื่องอาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยาง
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ 
สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 คะแนน 
      จากการประเมินผลปการศึกษา 2562 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงาน
ในเรื่องการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา 2563  โดยนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยพัฒนางานป 2563 มีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
  1. ทุกกลุมสาขาวิชาทำการสำรวจวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงาน กอนเปดภาคการศึกษา 180 วัน 
 2. ผูประสานกลุมสาขาวิชาทำการรายงาน และเบิกวัสดุอุปกรณ 
 3. ผู ประสานงานปจจัยเกื ้อหนุน รวบรวมขอมูล และดำเนินงานขอรับการสนับสนุนประมาณการจาก
มหาวิทยาลัย 
 ทั ้งนี ้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นการสนับสนุน
งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
  1. จัดต้ังคณะกรรมการปจจัยเกื้อหนุนฯ คณะพยาบาลศาสตร โดยมีตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชาฯ 
 2. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามงาน ทุก ๆ 2 เดือน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 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 

4.22 4.32 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.07 4.23 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.02 4.32 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.12 4.29 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.07 4.32 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.06 4.24 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.19 4.39 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.06 4.29 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.14 4.42 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.17 4.35 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3.97 4.26 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.24 4.29 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.04 4.26 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.30 

         ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 โดยมีคะแนนสูงสุดในเรื่องการเปดรายวิชา
เปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตร เพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 4.42 และมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชา
ใหมใหนิสิตไดเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร มารายงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดขอเสนอแนะ และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิต
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ไดเรียน โดยมีการวางแผนปรับปรงุการดำเนินงานกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลกัสตูรใน
ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. ใหอาจารยเขารวมประชุม/สัมมนา เพื่อรับการถายทอดองคความรูใหม ประเด็นที่สำคัญๆ ทางการ
พยาบาล 

2. ใหอาจารยผูเขารวมประชุม ไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูจากการประชุม/สัมมนา 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื ้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  

3. นำ Test blueprint สภาการพยาบาลที ่ปรับปรุงลาสุดมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของสภาการพยาบาลในสมรรถนะที่ตองการ 

4. การวิพากษ มคอ. 3 และ 4 เพื่อนำเน้ือหาที่สำคัญ ทันสมัย บรรจุในเน้ือหาการเรียนการสอนกอนเปด
ภาคการศึกษา 

5. มีการประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองทั้งในระหวางการดำเนินการและหลังจากเสร็จสิ้น
ปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.15 4.32 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.05 4.29 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.39 4.39 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.39 4.39 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

4.19 4.26 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.03 4.26 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.32 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปการศึกษา 2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.16 4.32 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.02 4.45 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.20 4.23 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอนเขา
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.18 4.32 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.24 4.42 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสารการ
พูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.09 4.45 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.17 4.32 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.10 4.06 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.17 4.42 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.15 4.42 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 

30 

 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.22 4.45 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 4.12 4.06 
    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.81 4.29 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

4.01 4.32 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.13 4.42 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

4.14 4.52 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี) 4.19 4.32 
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 4.12 4.39 
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.17 4.39 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.09 4.42 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.35 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1  ดานการวางระบบผูสอน  4.20 4.32 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.11 4.35 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.16 4.34 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการวางระบบผูสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.32  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการวางระบบผูสอน 
โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาและกำหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชา 
2. กำหนดรูปแบบและวิธีการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยผูประสานกลุมสาขาวิชา ติดตาม

และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยางตอเน่ือง 
3. จัดใหอาจารยทุกคน ไดพัฒนาประสบการณดานคลินิกในโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก 
ทั้งนีส้ามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นดานการวาง

ระบบผูสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพือ่พิจารณาและกำหนดผูสอนใหตรงกบัรายวิชา 
2. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตละกลุมสาขาวิชา 
3. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณและทกัษะทางคลินิกในดานการพยาบาล 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.06 4.32 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.06 4.35 

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

4.27 4.39 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.24 4.42 

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

4.15 4.29 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.07 4.32 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.26 4.26 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.22 4.42 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.28 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.35 

ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.35 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการตัดเกรดและแจงใหนิสิต
รับรูชัดเจน คาเฉลี่ยเทากบั 4.26 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินผูเรียน และนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประกาศรปูแบบและข้ันตอนการตัดเกรดของคณะพยาบาลศาสตร บรุรีัมย 
2. จัดทำคูมือ/ปรับปรงุคูมือการตัดเกรดฉบบัอาจารย 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน โดยมีผล

การดำเนินงานที่เปนรปูธรรม ดังน้ี 
1. จัดทำคูมือ/ปรับปรงุคูมือการตัดเกรดฉบบัอาจารย 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 

ไปตาม
เกณฑ 

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

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 8 
ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 8  ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำ
หลักสูตร 

คร้ังท่ี/วันท่ี
ประชุม 

จำนวนผูเขารวม
ประชุม 

รอย
ละ 

1. ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. อ.พัชรินทร แกวรัตน  
3. อ.ร.อ.ดร.กิตติพงษ ผลทิพย 
4. ผศ.ชนาธิป   สันติวงค  
5. อ.อัครเดช    ดีออม 
6. อ.รัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ 
 

1. 10 /08/2562 6   คน 100 
2. 12 /10/2562 6   คน 100 
3. 21 /12/2562 6   คน 100 
4. 11 /01/2563 6   คน 100 
5. 08 /03/2563 6   คน 100 
6. 17 /05/2563 6   คน 100 
7. 13 /06/2563 6   คน 100 
8.12 /07/62 6   คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

2) ม ีรายละเอ ียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที ่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
ม าต ร ฐ านค ุณว ุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา
มี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2560 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ 
TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 และไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560   

 

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน  59 วิชา  
มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 59 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 

4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของ

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
มคอ.5 - 6  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุก
รายวิชา 

จำนวน  36  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 36  วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และ
หลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

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

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2562  หลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มี
การจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถามี) อยางนอย 
รอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที ่กำหนดในคู มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 16 วิชา 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 36 วิชา คิดเปนรอยละ 
27.12 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

 

7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการ
สอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 

8) อาจารยประจำ
หลักสูตรทุกคนมี
คุณสมบัติครบตาม
กำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต เปน
อยางนอย 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

9) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการ
รับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตาม
กรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 12 คน และอาจารย
ใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับ
ดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน
ของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

10) อาจารยประจำ
หลักสูตรทุกคนไดรับ
การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
2. มีผลการพัฒนา ครบทั้ง 36 คน ไมนอยกวา 15 ชม. 

 

 จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเร ียน
การสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 
ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา  8  คน   ลาศึกษาตอเต็มเวลา 2 คน 
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

1. มีการประเมินผลและติดตามผล 

1 นางสาวอนุชิดา 

อายุยืน 

พัฒนา
ศกัยภาพดาน
การสอน
พยาบาลพี่เล้ียง 

25-29 
พ.ย. 
พ.ศ. 
2562 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร 

บุรีรัมย 

การ

ประเมินผล

การศึกษา  

2 นายกิติพงษ  

เรือนเพ็ชร 

พัฒนา
ศกัยภาพดาน
การสอน
พยาบาลพี่เล้ียง 

25-29 
พ.ย. 
พ.ศ. 
2562 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร 

บุรีรัมย 

การ

ประเมินผล

การศึกษา  

3 นางเสาวลักษณ   

เหล็กคาน 

พัฒนา
ศกัยภาพดาน
การสอน
พยาบาลพี่เล้ียง 

25-29 
พ.ย. 
พ.ศ.
2562 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรัมย 

การประกัน

คณุภาพ

การศึกษา  

4 นายธีระวัฒน    

พงศภานุพันธ 

พัฒนา
ศกัยภาพดาน
การสอน
พยาบาลพี่เล้ียง 

25-29 
พ.ย. 
พ.ศ. 
2562 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรัมย 

การประกัน

คณุภาพ

การศึกษา  

5 นายอนุชา    

สิงหมักหมอ 

ประชุมวิชาการ
ประจำปครั้ง
ที่11 เวช

2-5 
พ.ค. 
พ.ศ.
2563 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
บุรีรัมย 

การ

ประเมินผล

การศึกษา  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

ศาสตรมารดา
และทารก 

6 นางสาวสุภิศา    

จิตตสม 

-การประชุม
วิชาการชมรม
จิตบำบัด
ความคิดและ
พฤติกรรมแหง
ประเทศไทย 
-พัฒนา
ศกัยภาพดาน
การสอน
พยาบาลพี่เล้ียง 

30 
ต.ค.- 1 
พ.ย. 
พ.ศ.
2562 

 
 

25-29 
พ.ย. 
พ.ศ.
2562 

  

7 นางรุงนภา     

รักพินิจ 

-อบรมการ
บริหารงานสาร
บรรณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-อบรมระบบ 
e-office 

15 ธ.ค. 
พ.ศ.
2562 
ประมาณ 
มิ.ย. 
พ.ศ. 
2563 

  

8 นางสาวสุมาลี  

คำเปลง 

-อบรมการ
บริหารงานสาร
บรรณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-อบรม
พนักงานธุรการ
มือโปร 

15 ธ.ค. 
พ.ศ.
2562 
ประมาณ
มิ.ย. 
พ.ศ.
2563 

  

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน
ท่ีไดรับการพัฒน 8 คน 

จำนวนบุคลากร
สนับสนุนประจำรวม  

8 คน 
 

12) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย 
โดยเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00คะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
พยาบาล โดยมีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.15-4.80 
 

 

13) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
โดยเฉล่ีย  ไมนอย

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
พยาบาล โดยมีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.15-4.95 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

กวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

14) มีนิสิตไมนอยกวารอย
ละ 80 ของจ ํานวน
นิส ิตท ั ้งหมดที ่ม ีผล
การเรียนในรายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาล
ไมนอยกวา 2.50 จาก
ระดับคะแนน 4.00 

มีนิสิตรอยละ 85.04  ของจํานวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลไมนอยกวา 2.50 จากระดบัคะแนน 4.00 

 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 14 ตัวบงช้ี 14 
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

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

(ตัวบงช้ีที่ดำเนินการไมผาน 1, 2, 3, 4, และ5) 

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100 100 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน  
มีการดำเนินการผานจำนวน 14 ตัวบงช้ี  

(ดำเนินการไมผานตัวบงช้ี ระบุตัวบงช้ีที่ ......................................) 
 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดใน
ปน้ี (มีตัวบงช้ีจำนวน 14 ตัว

บงช้ี) 

รอยละ 100 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.93 4.24 4.46 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.12 4.24 4.34 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.86 3.98 3.99 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.06 3.76 3.78 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.94 3.67 3.69 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.26 3.78 3.79 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.01 3.62 3.75 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.87 3.58 3.65 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.98 3.63 3.67 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.72 3.82 3.94 

รวมผลการประเมิน 3.95 3.83 3.90 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.26 4.29 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.27 4.34 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.06 4.08 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.82 3.94 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.69 3.81 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.72 3.94 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.80 3.97 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

3.64 4.00 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.80 3.84 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

- 3.87 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.01 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. นท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
2. อ.นุจรินทรล ภัณฑกุล 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. อ.สุริยา ราชบุตร 
5. อ.ศศิรินทร กระสินธุหอม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. ดร.รุจริะชัย เมืองแกว 
3. อ.กนิษฐ ศรีปานแกว 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.ศรีงามลักษณ ศรีปวริศร  
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  
7. อ.สุริยา ราชบุตร 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. อ.จริยา กฤติยาวรรณ 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.นภาพร เหลืองมงคลชัย 
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. อ.จริยา กฤติยาวรรณ 
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. ผูชวยศาสตราจารยชนาธิป สันติวงค 
5. อาจารยรัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ 
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ.ธนันตนิภา     ภัคศุขนิธิวัฒน  
2. ผศ.ชนาธิป       สันติวงศ   
3. อาจารยร.อ.ดร.กิตติพงษ  พลทิพย      
4. อาจารยพัชรินทร    แกวรัตน  
5. อาจารยอัครเดช     ดีออม          
6. อาจารยรัตนาภรณ     พันธุโพธ์ิ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

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 

4.38 4.40 4.15 4.24 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.69 4.70 4.58 4.62 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.33 3.67 3.50 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
4.17+1.39+
5/3=3.52 

4.17+2.78+5
/3=3.98 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 0 1.39 2.78 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.11 3.44 3.51 3.66 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

3 4 4 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.25 4.00 4.00 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 3 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 3 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.52 3.83 3.82 3.85 
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