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คำนำ 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี 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 กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงนำเสนอรายงานน้ีตอคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา     (ประธานกรรมการ) 

2) นาวาอากาศเอกหญงิดลฤดี โรจนวิจิตร   (กรรมการ) 
   3) ดร.จรุีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ            (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยา
เขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2550 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน จำแนก ดังน้ี วุฒิปริญญาโท 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  1 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย  4 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 234 คน และปการศึกษา 2563 มีนิสิตสำเร็จ
การศึกษาจำนวน 78 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพ  มี
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 กาญจนบุรี ปการศึกษา 2563 
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 16.48/4=4.12 4.12 4.12 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ20 
4/4x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.62 4.62 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5/3=5 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
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 
2.80/7x100=40 

40/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.00 4.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5  5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.86 3.86 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต กาญจนบุรี ปการศึกษา2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรเปนอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณและมีตำแหนงทางวิชาการเปนสวนใหญ 

2. มีแผนในการพัฒนาอาจารยเขาสูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. กำกับและสนับสนุนและติดตามใหอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีการทำวิจัยและตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบในการเตรียมและติวนักศึกษาในช้ันปสุดทายของการศึกษาเพื่อชวยใหสามารถสอบวัดความรู

เพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเตรียมความพรอมของนิสิตควรแยกรายงานระหวางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา

เพื่อใหเห็นความตอเน่ืองและผลลัพธในภาพรวม 

2. หลักส ูตรควรมีการประสานความรวมมือกับฝ ายประสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพื ่อใหการ

ประชาสัมพันธของหลักสูตรเขาถึงกลุมเปาหมายและไดจำนวนนิสิตตามแผนที่วางไว 

3. โครงการตามแผนการพัฒนานิสิตตองมีเปาหมายและผลลัพธที่ชัดเจนตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

และตามอัตลักษณของหลักสูตร 

4. ควรวิเคราะหปจจัยและการดำเนินงานเพื่อใหนิสิตมีอัตราการคงอยูและสำเรจ็การศึกษามีแนวโนมที่ดี

ข้ึน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการเพิ่มข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. มหาวิทยาลัยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลนรองรับ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหและประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลนดานความพรอมของอาจารย

และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนิสิต เพื่อวางแผนเตรียมการสำหรับอนาคต 

2. ควรวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติที่เปนผลจากการระบาดโรคโควิด 19 เพื่อใหได

ผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรกำหนด 

3. ควรมีการบูรณาการรายวิชาใหชัดเจนอีกทั้งใหระบุถึงวิธีการบูรณาการ และสอดคลองกับผลลัพธการ

เรียนรูที่กำหนดไวในรายวิชา 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสนับสนุนสิ่งแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต (Healthy Place) 

2. จัดเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของการเรียนการสอนและ LRC ใหเพียงพอตอความตองการของนิสิตอยาง

ตอเน่ือง 

3. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีระดับต่ำเมื่อเปรยีบเทียบกับปทีผ่านมาและวางแผนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูเพื่อตอบสนองการเรียนรูของนิสิตใหเพิ่มมากข้ึน 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในบางตัวบงช้ี ใหระบุระบบและกลไกการดำเนินงานที่ชัดเจน 

และรายงานการดำเนินงานของปทีผ่านมาวาดำเนินงานอยางไร มีการประเมินกระบวนการที่แสดงผลการ

ประเมินที่ชัดเจน และการปรับปรุงกระบวนการการประเมินที่ประเมินได 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต กาญจนบุรี  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) 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 2563 

 

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 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช

หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2556 73 72 72 72 3 1 1 0 
2557  53 53 53 51 1 0 0 
2558   40 36 36 4 3 0 
2559    1 1 0 0 0 
2560     81 81 80 80 
2561      27 26 25 
2562       48 46 
2563        83 
รวม 73 125 165 162 172 114 158 234 

 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2559 2560 2561 2562 2563 

2556 73 67 4 1 0 0 72 0 98.63 0 
2557 53  49 1- 1 0 52 0 96.30 0 
2558 40  1 32 3 0 36 0 90.00 0 
2559 1   1 0 0 1 0 100 0 
2560 81    0 78 78 2 96.30 98.77 
2561 27    0 0 0 25 0 92.59 
2562 176    0 0 0 48 0 95.83 
2563 250     0 0 83 0 100.00 
รวม 701 67 54 35 4 78 239 156 96.37 97.91 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค    
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 17.00 4 4.25 
  2. ดานความรู 16.00 4 4.00 
  3. ดานทักษะทางปญญา 16.00 4 4.00 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 18.00 4 4.50 
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 16.00 4 4.00 
  6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 16.00 4 4.00 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 16.48 4 4.12 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน)                                                                   4 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน)                                                                                                            

4 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ20) 100 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 4 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 4 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

4 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 4 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 15,000-20,000 - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 4 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 25623 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.00 4.32 4.29 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.78 4.07 4.29 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.61 3.90 4.14 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.57 3.88 4.29 

รวมผลการประเมิน 3.57 3.88 4.25 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับนิสติ ปการศึกษา 2563         

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.00 4.32 4.15 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.78 4.07 4.20 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.61 3.90 4.23 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.57 3.88 4.17 

รวมผลการประเมิน 3.74 4.04 4.19 

ผลการประเมิน พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอกระบวนการรับนิสิต อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.25  และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรบันิสิต ปการศึกษา 2563  มีคาเฉลี่ย 4.19 จากการดำเนินการปรับปรงุ
ดานการรบันิสิตในปการศึกษา 2562  ทำให หลักสูตรไดรบันักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 รวม  250 คน เปนไป
ตามเปาหมาย และในปการศึกษา 2563 น้ีหลักสูตรมีแผนการที่จะพัฒนาปรบัปรุงอยางตอเน่ืองตอไป 

1. ประชาสมัพันธเชิงรุกอยางตอเน่ืองผานแหลงฝกที่มกีารทำ MOU กับหลักสูตรและจัดบทู 

ประชาสมัพันธในโรงเรียนมัธยมภายในจังหวัด กาญจนบุรี จงัหวัดสุพรรณบุร ี
2. ประสานกบัศิษยเกาในการประชาสัมพันธหลักสูตร และการรับนักศึกษาใหม 
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3. รวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดกจิกรรม Open House 

4. ประสานกบัสำนักประกันของมหาวิทยาลัยทำการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับ

นิสิตเพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนากลวิธีการรับนิสิตใหม 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.74 3.75 4.43 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.13 4.13 4.57 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.30 4.33 4.29 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.00 4.02 4.14 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

4.00 4.00 4.14 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.52 3.55 4.43 

รวมผลการประเมิน 3.95 3.96 4.33 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.00 4.32 3.29 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

3.78 4.07 3.86 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.61 3.9 4.38 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.57 3.88 3.67 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

3.52 3.71 4.19 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.7 3.98 3.76 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.98 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ปการศึกษา 2563  ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน   

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.57 3.74 3.88 4.04 4.25 4.19 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

3.95 3.70 3.96 3.98 4.33 3.86 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.76 3.72 3.92 4.01 4.29 4.03 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  คะแนน  
 หมายเหตุ *** จากปญหาการแพรกระจายเช้ือของโควิด -19 จึงทำใหคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี ไม
สามารถจัดกจิกรรมโครงการเตรียมความพรอมของนิสิตไดตามแผนของโครงการครบทุกแผนที่วางไว และไดยืนหนังสอืเพื่อ
ขอยกเลิกโครงการกับมหาวิทยาลัยเวสเทริน ตามหนังสือ เลขที่ ค.พบ.(ก) 1700/694/2564 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการปรับตัว
ของนิสิตใหมและการเสริมสรางทกัษะการเรียนแบบ 4.0  
แผนการปรับปรุงสำหรับปการศึกษา 2564 

 1. หลักสูตรมีการดำเนินการ ใหความรูในการเตรียมความพรอมใหนิสิตในเรื่องของ การเรียน 
การสอน ในระบบการสอนทางไกล  ( CNE )  
  2. จัดทำแผนกจิกรรมการเตรียมความพรอมใหครอบคลมุความตองการของนิสิตใหมอยางชัดเจน 
กำหนดระยะเวลาดำเนินการใหเหมาะสม โดยไมรบกวนเวลาเรียนปกติของนิสิต ในรูปแบบออนไลน 
          3. นำเสนอปญหาอุปสรรคจากปการศึกษา 2563 ในการเตรียมความพรอมนิสิตใหมตอที่ประชุม
คณะ เพื่อการดำเนินการในป 2564 ไดตรงตามวัตถุประสงค  และมีการติดตามการดำเนินการตามแผนกิจกรรมให
ครบถวน ตลอดจนมีการประเมินผลลัพธอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อนำผลไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในป 
2565 ตอไป   

 4. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กระตุนและสนับสนุนใหนิสิตใหมทุกคนไดเขารวมกิจกรรม เพือ่
สนับสนุนความสามารถในการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.94 4.53 4.43 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.98 4.41 4.57 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.90 4.36 4.43 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.87 4.36 4.29 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.04 4.41 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.95 4.41 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.43 3.53 3.77 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.81 3.91 4.12 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.62 3.63 3.73 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.71 3.72 3.97 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.33 3.41 4.04 

รวมผลการประเมิน 3.58 3.64 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี ป
การศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

5.00 5.00 4.29 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.20 4.22 4.29 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.13 4.15 4.14 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.26 4.28 4.29 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.26 4.30 4.29 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.87 3.89 4.57 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.30 4.31 4.29 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.17 4.19 4.43 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.29 3.86 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.43 3.50 3.74 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.81 3.88 4.03 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.62 3.66 3.71 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.71 3.72 3.88 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.33 3.41 3.42 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.62 3.59 3.68 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 3.81 4.03 4.14 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.24 3.81 3.82 

รวมผลการประเมิน 3.57 3.70 3.80 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

3.57 3.59 3.57 

    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

3.83 3.84 3.57 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.87 3.89 3.57 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับ
ความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.17 4.20 4.43 

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

3.74 3.76 3.86 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.17 4.18 3.71 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.70 3.76 4.71 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการ
พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.70 3.73 4.00 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.70 3.75 3.00 

รวมผลการประเมิน 3.82 3.86 3.83 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

3.43 3.43 3.54 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี ่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรู ความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

3.81 3.81 3.90 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.52 3.52 3.55 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับ
ความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.71 3.71 3.73 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะ เชน ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.33 3.33 3.44 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.62 3.62 3.60 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.81 3.81 3.82 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดแูลนิสิตไดรับ
การพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.24 3.62 3.72 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูใน
ตางประเทศ 

3.24 3.24 3.55 

รวมผลการประเมิน 3.52 3.57 3.65 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2563 ดานระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
ตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตร ี

4.27 3.57 4.29 3.70 4.32 3.80 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

3.82 3.52 3.86 3.57 3.83 3.65 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.05 3.55 4.08 3.64 4.08 3.73 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 คะแนน  
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 คะแนน 
จากคะแนนผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการ

ดำเนินงานดานพัฒนานิสิตในเรื่องการกำหนดโครงการและงบประมาณในปการศึกษาตอไปอยางเหมาะสม โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 

1. กำหนดงบประมาณโดยรวมไวคงเดิม 
2. พจิารณาโครงการที่ควรยกเลิก และคงไว  
3. กำหนดโครงการที่สามารถพัฒนานิสิตไดครอบคลุมหลายในทุกๆดาน 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีโครงการ/ กิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพนิสิต จำนวน  5 โครงการ ครอบคลุม 6 

ทักษะ   
ทั้งน้ีเพื่อสามารถพัฒนาดาน ระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง และการพัฒนาศักยภาพนิสิต ในดานการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรู ในประเด็น ทักษะสุขภาพ และทักษะชีวิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
1. โครงการออกกำลังกายหลายรูปแบบ ทำใหเสริมสรางสุขภาพอนามัยของนิสิตพยาบาลศาสตร ที่กำลังศึกษาอยูใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตร  
2. โครงการการปรับตัวของนิสิตพยาบาลใหมกับการเรียนการสอนแบบ 4.0  เพื่อทำใหนิสิต มีความเขาใจในวิชา

พื้นฐานไดแก พื้นฐานวิทยาศาสตร การคำนวณ การใชภาษาอังกฤษ และความรูเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการจิตอาสาพาแยกขยะลดโลกรอน ทำใหนิสิตมองเห็นคุณคาและประโยชนจากสิ่งที่ทิ้งแลว และยังสามารถ

นำความรูที่ไดไปใชในการแยกขยะไดอยางถูกตองตามหลัก IC ณ. แหลงฝกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาตาง  ๆ
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช

หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2556 73 72 72 72 3 1 1 0 
2557 - 53 53 53 51 1 0 0 
2558 - - 40 36 36 4 3 0 
2559 - - - 1* 1 0 0 0 
2560 - - - - 81 81 80 80 
2561 - - - - - 27 26 25 
2562 - - - - - - 48 46 
2563       - 83 
รวม 73 125 165 162 172 114 158 234 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 
ปการศึกษาท่ี

รับเขา 
จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) 

จำนวนท่ี
หายไป 

2557 0 0 0 0 
2558 0 0 0 0 

2559 0 0 0 0 

2560 81 80 (81/80) = 98.76 0 

2561 26 25 (25/26) = 96.15 1 

2562 176 46 (46/176) = 26 130 

2563 250 81 (81/250) = 32 169 
รวม 532 234 (234/532) = 44 298 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.7 3.72 3.86 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.74 3.76 3.86 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.06 4.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.7 3.71 3.71 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.7 3.73 3.71 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.57 3.72 3.86 

รวมผลการประเมิน 3.74 3.78 3.83 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.45 4.46 4.28 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.36 4.36 4.31 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.15 4.28 4.26 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.45 4.47 4.24 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.38 4.39 4.09 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.48 4.48 4.18 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.41 4.23 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563  ดานผลท่ีเกิดกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 5.00 5.00 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.03 4.71 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.51 3.72 3.86 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.70 3.75 3.86 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.70 3.72 4.00 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.74 3.76 3.57 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.06 4.14 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.70 3.71 3.71 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.70 3.73 3.71 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.57 3.72 3.71 

รวมผลการประเมิน 3.87 3.92 3.93 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ได มีคาเฉลี่ย 3.93 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความกระตือรือรนในการ
จัดการขอรองเรียน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563  ดานผลท่ีเกิดกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 5.00 4.14 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.29 4.29 4.43 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.29 4.43 4.43 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.43 4.14 4.43 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.43 4.14 4.43 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.14 4.14 4.43 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.29 4.86 4.43 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.00 3.14 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.00 4.00 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.21 4.17 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ได มีคาเฉลี่ย 4.17  และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง คุณภาพในการจัดการขอ
รองเรียน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดการขอรองเรียน 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. นำขอมูลขอรองเรียน และผลการจัดการขอรองเรียนเสนอตอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมและวินัยของนิสิต เพื่อรวมกันพิจารณาสิ่งที่เกิดข้ึน เพื่อวางแนวทางแกไข ปองกัน
การเกิดซ้ำ 

2. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรรมการหอพัก คณะกรรมการอนุกิจการนิสิต เพื่อรวมกัน
สอดสองดูแลพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนิสิต 

3. ประชุมสโมสรนิสิตพยาบาลศาสตร ช้ีแจงทบทวน กฎระเบียบตาง ๆ   
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิตในประเด็น.วิธีการจัดการขอรองเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1) จำนวนนิสิตคงอยู/อัตราการคงอยูของนิสิต 97.59  

 2) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียนลดลงในปการศึกษา 2563  
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 ดาน
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.30 4.33 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.00 4.27 4.29 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.25 4.26 4.28 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.50 4.53 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.34 4.36 

 ผลการประเมิน ในปการศึกษา 2563 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในระบบการรบั
และแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ขอที่ไดคะแนนสูงสุดคืออาจารยประจำ
หลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ . มีคาเฉลี่ย 4.54 และขอที่มีคะแนนต่ำสุดคือ มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต
ละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.28 แนวทางในการพัฒนา คือสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตนเอง โดย
ศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยกำลังศึกษา        ปริญญาเอก จำนวน 2 คน และ
สนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาทางวิชาการตรงตามสาขาของตน และอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.80 3.87 3.89 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.10 4.12 4.13 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

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

4.25 4.28 4.29 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.90 4.03 4.05 

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

4.00 4.18 4.20 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.00 4.12 4.13 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.50 4.51 4.52 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.50 3.56 3.57 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.50 3.62 3.62 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.50 4.51 4.52 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.08 4.09 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.00 4.13 4.15 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.65 4.05 4.06 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

3.65 3.87 3.88 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.75 3.93 3.95 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.10 4.10 4.12 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.10 4.12 4.13 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.10 4.11 4.12 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตร ี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.10 4.13 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.06 4.07 
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ผลการประเมิน พบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.07 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการ
สรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง อยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.88  ทางคณะฯไดมีการนำผลการประเมนิมาพฒันา 
ดังน้ี 

1.  สำรวจงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ ของอาจารย 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาล ภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
กาญจนบรุี ป 2563 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563    
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

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

4.16 4.34 4.36 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.99 4.08 4.09 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.93 4.06 4.08 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.03 4.16 4.17 

 ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารย ในเรือ่งกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำ
หลักสูตร, ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ย 4.17 และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรือ่ง ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีคาเฉลีย่ 4.08 หลักสูตรนำผลการประเมินระบบการสงเสรมิ
และพัฒนาอาจารย ที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงาน โดยมีวิธีการดำเนินงานที่เปนรปูธรรม ดังน้ี 

1. สงเสริมและพัฒนาอาจารยดานวิชาการโดยจัดสรรงบประมาณสำหรับใชในการพัฒนาอาจารย อยาง
ตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาความรูที่ตรงตามสาขาของอาจารยแตละคน ในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

2. พัฒนาทักษะดานการวิจัย/แตงตำรา โดยมีทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับอาจารยในแตละสาขา และ
เมื่อผลงานไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI 1, TCI 2 และประชุมวิชาการระดับชาติ ผูวิจัยสามารถทำเรื่อง
ขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไดตามอัตราที่กำหนด ในปการศึกษา 2563 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร สรางผลงานวิจัยและลงตีพิมพ 
เผยแพร ดังน้ี 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี คาน้ำหนัก จำนวน 

4.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 3 
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60 1 
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 0.80 1 
5.3 ผลงานแตงราที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0.80 1 

รวม  6 

 3. สงเสริมใหอาจารยเขียนตำรา/หนังสือ ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยเขียนหนังสือ จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง
การพยาบาลหญิงต้ังครรภที่มีภาวะเลือดออกกอนคลอดพิมพ ปจจุบันพิมพครั้งที่ 2  
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4. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเอง โดยใหทุนในการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อาจารย   ใน
คณะพยาบาลศาสตรไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน) 

5.  มีการยกยองอาจารยที่มีผลงานดีเดนในดานตาง ๆ  ระดับคณะ โดยมอบใบประกาศ ในการประชุมประจำเดือน
ของคณะ ในปการศึกษา 2563  มีอาจารยไดรับมอบใบประกาศในดานการเผยแพรผลงานวิชาการ TCI กลุม 1 และ 2  
จำนวน 2 คน และอาจารยที่ไดรับใบประกาศการแตงตำรา จำนวน 1 คน  
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ตัวบงชี้ 4.2    คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้     ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 7 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน 5 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 6 คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารยฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จำนวน 1 เรื่อง TCI กลุมที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง ตำราจำนวน 1 เรื่อง และบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน 3 เรื่อง 

 
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 2 
รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร คน 7 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 71.43 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 28.57 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
                                    2 

X 100 =  28.57 
     7 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได = 
28.57 

X 5 =  7.14 
20 

การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 20 รอยละ 28.57 √ 5 รอยละ 20 
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(ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ  
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน 0 
รองศาสตราจารย คน 5 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 1 
อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร รอยละ 7 
รวมอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) รอยละ 6 
รอยละอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  รอยละ 85.71 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

¤ =  6 
X 100 =   85.71 

 7 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
85.71 

X 5 =  7.14 
60 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ตรวจแลว 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 60 รอยละ 85.71 √ 5 รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 32 

 

(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 
 

3 
 

0.6 ตารางที ่4.2-1 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 
 

1 0.60 ตารางที ่4.2-2 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 

0.80 
 

1 0.80 ตารางที ่4.2-2 

5.3 ผลงานตำราที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0.80 1 0.80 ตารางที่ 4.2-3 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 6  
จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด                          0 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2.8 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                          0 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 40.00 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 0 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 10.00 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 0 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/เผยแพร ปท่ีตีพิมพ คาน้ำหนัก 
1 รศ.ดร.สุทธิ

รัตน    พิมพ
พงศ 

ผลของโปรแกรมการสรางเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

เอกสารประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันเสารที่ 
28 และ วันอาทิตยที่  29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสราง
เสริมพลังสังคมสูเศรษฐกิจไทยดวยวิถีชีวิต
ใหม(New Normal” ณ อาคารคณะ ทันต
แพทยศาสตร ม.เวสเทิรน(Proceeding) 
มนุษยศาสตรและสังคมศาตร หนา 1-24 

วันเสารที่ 28 
และ วันอาทิตย

ที่  29 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 

0.2 

2 รศ.ดร.สุทธิ
รัตน 
พิมพพงศ  

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันวัณโรคใน
ผูสัมผัสวัณโรครวมบานในผูปวย
วัณโรค อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี

เอกสารการประชุมทางวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่18 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ณ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
 

วันที่ 3-4 
กรกฎาคม พ.ศ.

2564 

0.2 

3 ผศ.ดร.จารีศรี    
กุลศิริปญโญ 

พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู 
โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับ
สถานการณจำลอง กรณีศึกษา 
การใชกราฟ ดูแลการคลอด
สำหรับนิสิตพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร 

เอกสารการประชุมทางวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่18 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ณ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

วันที่3-4 
กรกฎาคม พ.ศ.

2564 

0.2 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัย แหลงตีพิมพ/เผยแพร ปท่ีตีพิมพ คาน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
กาญจนบุรี. มหาวิทยาลัยเวส
เทิรนกาญจนบุรี. 

4 ผศ.ดร.จารีศรี       
กุลศิริปญโญ 

ตำราเรื่องการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะเลือดออกกอน
คลอด ( Intepartum 
hemorrhage care) 

เลขหมู 618.24 จ318ก 2563   
จำนวน 96 หนา พิมพที่กรุงเทพฯ : เอ็นพี่
เพรส, 2563.(จดลิขสิทธ์ิ) 

ธันวาคม 2563 
จดลิขสิทธิ์ 

0.8 

5 อาจารย ศศิ
กาญจ   ยน
พันธ 

ปจจัยทำนายการบริหารจัดการ
ความเส่ียงดานความ
คลาดเคล่ือนทางยาในผูปวยเด็ก
ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริส
เตียน ปที่ 7 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2563 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2563 

0.6 

6 รศ.ปญากรณ           
ชุตังกร 

ความสัมพันธระหวางการ
ใหบริการโรคความดันโลหิตสูง
โดยใชหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของการใหบริการใน
จังหวัดปทุมธานี 

วารสารนาวีปที่47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ.2563 หนา359-372 พศ.
2563 

พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ.

2563 

0.8 

สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2.80 

X 100 = 40.00 
7 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
40 

X 5 = 10.00 
20 

การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ตรวจแลว 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 20 40.00 √ 5 รอยละ 50   
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2563) 
1 รองศาสตราจารยดร.สุทธิรัตน  พิมพงศ รองศาสตราจารยดร.สุทธิรัตน  พิมพงศ 
2 รองศาสตราจารยลาวัลย  ผลสมภพ รองศาสตราจารยลาวัลย  ผลสมภพ 
3 รองศาสตราจารยเรณู  อาจสาลี รองศาสตราจารยเรณู  อาจสาลี 
4 รองศาสตราจารยปญากรณ  ชุตังกร รองศาสตราจารยปญากรณ ชุตังกร 
5 รองศาสตราจารยสุมณฑา  สิทธิพงศสกุล รองศาสตราจารยสุมณฑา  สิทธิพงศสกุล 
6 ผูชวยศาสตราจารยดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ ผูชวยศาสตราจารยดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ 
7 อาจารยชูขวัญ  ปนสากล อาจารยศศิกาญจน  ยนพันธ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

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

4.62 4.64 4.65 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.69 4.69 4.69 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.77 4.78 4.78 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.73 4.74 4.75 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.77 4.78 4.80 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.81 4.82 4.83 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.73 4.75 4.77 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.77 4.79 4.79 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.65 4.67 4.69 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.58 4.60 4.64 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.69 4.72 4.72 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.62 4.67 4.68 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.54 4.56 4.58 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.50 4.55 4.57 

รวมผลการประเมิน 4.68 4.70 4.71 
ผลการประเมินพบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอกระบวนการบรหิารหลักสูตร        อยู

ในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.71 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับ
จำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 4.83 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงาน
ของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.57 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.68 4.70 4.72 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.22 4.27 4.29 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.92 4.00 4.01 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.49 4.50 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.50 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
1. การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรคิดเปน รอยละ 100  
แนวทางการพัฒนา เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยูรอยละ 100  

อยางตอเน่ือง ดังน้ันในปการศึกษา 2563 ทางคณะฯ ไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร  เพื่อเขาสู
การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 สาขา ไดแก  

1) สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
2) สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร   
3) สาขาการพยาบาลชุมชน  
4) สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารยที่จะเขาสู การเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานของสภาการพยาบาล 
  2. ทำคำสั่งแตงตั้งทายาทผูที่จะเขาสูการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในแตละสาขาวิชามี
รายละเอียดดังน้ี  

สาขาวิชา รายช่ือทายาทอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแตงต้ัง 
1. สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ 1. อาจารย ดร.ณัฐธยาน ภิรมยสทิธ์ิ 
2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร   2. อาจารยศศิกาญน ยนพันธ 
3. สาขาการพยาบาลชุมชน 3. อาจารยณัฐชนน ผุยนวล 
4. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4. อาจารย ดร. ธนิดา  คงสมัย 
  

  3. พัฒนาอาจารยที่ไดรับการแตงต้ังใหมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนด 
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2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติท้ังเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร  
    ในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลกัสูตร ดังน้ี  
  1. มีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 7 คน 
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
จำนวน 5 คน 
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 1 คน รอง
ศาสตราจารย จำนวน 5 คน ซึ่งเปนคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาการพยาบาล จำนวน 5 คน และสมัพันธกับสาขาวิชา
การพยาบาล จำนวน 2 คน 
  4. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 ใน 7 คน มีประสบการณในดานการปฏิบัติการ  
  5. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมผีลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลงั ทัง้ 7 คน 

     แนวทางการพัฒนา เพื่อใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรมีคุณสมบัติทัง้เชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลกัสูตรอยางตอเน่ือง ดังน้ันในปการศึกษา 2563 ไดมีการดำเนินการ
ดังน้ี 

1. คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการจัดทำแผนพฒันาอาจารยประจำหลกัสูตร (NSK 4.3.1-1)  
เพื่อเขาสูการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 สาขาวิชา มีการทำคำสัง่แตงต้ังทายาทผูที่จะเขาสูการเปน
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในแตละสาขาวิชา และพฒันาอาจารยที่ไดรบัการแตงต้ังใหมีคุณสมบัติตามเกณฑ           
ที่กำหนด โดยใหมีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนรอยละ 100 อยางตอเน่ือง 
  2. สนับสนุนใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทำผลงานทางวิชาการ โดยในปการศึกษา 2563 
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพร ทัง้หมด จำนวน 6 เรื่อง จำแนกเปนงานวิจัย 
5 เรื่อง ตำรา 1 เรื่อง  
    3. การดำเนินการมผีลที่ดีข้ึน โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการดำเนินการที่เปนรปูธรรม คือมกีาร
จัดทำแผนพฒันาอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อเขาสูการเปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร โดยมีการวางตัวอาจารย
แตละสาขาไวชัดเจน ในคำสั่งแตงต้ังทายาทอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหมี
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารยทานเดิมในแตละสาขา ซึ่งจะสงผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
อัตราการคงอยู รอยละ 100 อยางตอเน่ือง นอกจากน้ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      มีการพัฒนาในดานการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมผีลงานวิจัย/บทความทางวิชาการทีเ่ผยแพรในวารสาร TCI กลุมที่ 1  และเอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน 3 เรื่อง 

4. คณะพยาบาลศาสตรมีผลการดำเนินการที่โดดเดนในเรื่อง การคงอยูของอาจารย 
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร และคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกบัสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาส
ในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.86 3.88 3.71 

    5.1.2เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

3.90 3.92 4.00 

    5.1.3หลักสูตรแสดงผลลัพธการเร ียนร ู ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.87 3.89 4.14 

    5.1.4คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปน 
จุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการ
เรียนรู 

4.00 4.03 4.14 

    5.1.5เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง
สัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.00 4.03 4.14 

    5.1.6ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.09 4.12 4.14 

    5.1.7การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถวน 

3.91 3.94 4.00 

    5.1.8การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูใน
การเรียนวิชาตอยอด 

4.26 4.28 4.29 

    5.1.9การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.75 3.82 3.86 

    5.1.10การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน 

3.86 3.89 3.86 

    5.1.11การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมาย
การเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.82 3.85 4.14 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิต
ออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

3.97 3.98 4.29 

    5.1.13หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมี
การเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

3.93 3.95 4.14 

รวมผลการประเมิน 3.86 3.88 4.07 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.07 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติทีช่วยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการ
เรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ  คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำหนดสาระวิชาทาง
ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพฒันาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพและนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง  การกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. พัฒนาอาจารยดานทักษะการใชเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย 
2.พัฒนาสือ่การสอนที่ใชในหองปฏิบัติการพยาบาลใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อฝกทักษะทางการพยาบาลทีม่ี
คุณภาพ 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน(IQA 5.2.1ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.31 4.32 4.43 

    5.2.2หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.38 4.41 4.57 

    5.2.3มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.38 4.40 4.43 

    5.2.4การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.72 4.74 4.86 

    5.2.5นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.48 4.49 4.57 

    5.2.6หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.30 4.33 4.14 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.45 4.50 

ผลการประเมิน พบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน ดานการวางระบบผูสอน อยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.50 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปการศึกษา 2563 
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.1การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.55 4.58 4.57 
5.2.2การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.45 4.46 4.43 
5.2.3การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู จาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.59 4.59 4.57 

5.2.4การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรู พื ้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.66 4.68 4.57 

5.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.59 4.60 4.71 

5.2.6การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลาย
ชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรู ด วยเทคโนโลยีสื ่อสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

4.52 4.54 4.57 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.7การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหา
งานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.10 4.12 4.43 

5.2.8การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรู จากผู ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.51 4.51 4.29 

5.2.9มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.60 4.61 4.43 
5.2.10การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการ
ทำวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) 

4.59 4.60 4.14 

5.2.11มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.18 4.20 4.14 

5.2.12อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร 

4.19 4.22 4.57 

5.2.13การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.62 4.62 4.71 
5.2.14การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.84 3.87 4.71 

5.2.15การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.45 4.46 4.57 
5.2.16การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.80 4.81 4.71 

5.2.17การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสน
ใน (ถามี) 

4.39 4.41 4.71 

    5.2.18ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย
ที่ปรึกษา (ถามี) 

4.10 4.12 4.71 

    5.2.19มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.51 4.51 4.57 
    5.2.20มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.60 4.61 4.71 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.60 4.54 

 ผลการประเมิน พบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลีย่ 4.54 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน 4.43 4.45 4.50 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.39 4.41 4.54 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.41 4.43 4.52 

ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยในดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ไดมีคาเฉลี่ย 4.52 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานกระบวนการจดัการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.14  

ในปการศึกษา 2563 นำผลการประเมินที่ไดมาพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
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1. สงเสริมใหอาจารยใชวิธีการเรียนการสอนที่พฒันาทักษะการเรียนรูของนิสิต เชน Role playing ผลิต
นวัตกรรม Mind Mapping และการนำผลการวิจัยที่ทำมาใชในการเรียนการสอน สวนใน เทอม 2  และเทอม 3 พบ
ปญหาจากสถานการณ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอนเปนแบบทางไกล  ทำใหอาจารย
ไดมีโอกาสพฒันาตนเอง ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล และระบบออนไลน 
โดยทางมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหความรูอาจารยในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการใชโปรแกรม 
CAMTASIA และTele stream Wire cast for Windows เพื่อทำใหเปน Best  practice ที่เหมาะกบัการเรียนการ
สอนทางไกลตอไป 

ผลที่เกิดกบัอาจารย อาจารยไดพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน     
ที่หลากหลายโดยเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมานำเสนอการเรียนการสอนที่ไดผลดีในการประชุม
ตางๆ อาจารยไดนำไปใชเพิม่ข้ึน ไมไดครบทุกวิชา มีการกำกับใหครบทกุวิชา 

ผลที่เกิดกบันิสิต ผลจากการใชวิธีการสอนแบบใหม ๆ ในการประเมินการเรียนการสอนใน 
เทอม 1 และเทอม 2 ป2563 พบวา นิสิตมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห และมีความคิด
สรางสรรค ผลการเรียนรูของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ดานพบวา เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด 
 2. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังน้ี 

สงเสริมใหอาจารยใชวิธีการเรียนการสอน ที่พฒันาทักษะการเรียนรูของนิสิต เชน Role playing  
ผลิตนวตกรรม  Mind Mapping และการนำผลการวิจยัที่ทำมาใชในการเรียนการสอน สวนจากสถานการณ 
COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบทางไกล  และระบบออนไลน  การใชโปรแกรม 
CAMTASIA และ Tele stream Wire cast for Windows การสอนผานทางไลนกลุม 

 
2.1  ผลที่เกิดกบันิสิต นิสิตไดความรูจากอาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงตามหัวขอที่เรียน เกิด

ความรูความมั่นใจ ทักษะเพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจในการรบัความรู ที่สามารถเรียนรูเน้ือหาสาระซ้ำๆไดเทาที่
ตองการ  

จัดกิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน 5 ดาน โดยวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช2 หัวขอ  
การดูแลผูปวยจิตเวช  จัดใหนิสิตจัดกิจกรรมกลุมและกลุมสัมพันธในโรงเรียนผูสงูอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ 
เพื่อใหนิสิตไดรบัประสบการณในฝกทกัษะการใหความรูผูสงูอายุ  สุขภาพจิตดี  

ผลที่เกิดกบันิสิตนิสิตไดรบัประสบการณ นอกเหนือจากในช้ันเรียน เชนการดูแลเรื่อง 
กิจวัตรประจำวัน การกระตุนพฒันาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กและวัยรุนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา จากบทบาทสมมติ 

3. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในทุกวิชา จัดใหนิสิตฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลกบัแหลงฝกที่
มีมาตรฐาน  

ผลที่เกิดกบันิสิต นิสิตไดฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลกบัแหลงฝกที่ไดมาตรฐาน 
4. สงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยในปการศึกษา 2563 อาจารยมผีลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการที่ลงเผยแพรในวารสาร/เอกสารการประชุมวิชาการ ดังน้ี 
 4.1 งานวิจัยเพื่อการสรางเสรมิพลงัสงัคมสูเศรษฐกิจไทยดวยวิถีชีวิตใหม (New Normal  ใช
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  NS 2204 กลยุทธการสรางเสรมิสุขภาพ บทที่ 8 และ 9  
     4.2 ความสัมพันธระหวางการใหบรกิารโรคความดันโลหิตสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาลกบัประสทิธิผล
ของการใหบริการในจังหวัดปทุมธานี ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  NS 2205 การพยาบาลผูใหญ 1 บทที ่
6 การพยาบาลผูปวยทีม่ีปญหาระบบหายใจ 
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  4.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับสถานการณจำลอง กรณีศึกษา การ
ใชกราฟ ดูแลการคลอดสำหรบันิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน กาญจนบุรี. 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนกาญจนบรุี. ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  NS 2209 และ NS 2211 การพยาบาลสูติ
ศาสตร และการพยาบาลผูปวยคลอดระยะที่ 1 ที่มีภาวะแทรกซอน ในการเตรียมความพรอมพยาบาลผูให
คำปรึกษาเพือ่รองรบัระบบตรวจคัดกรองอาการดาวนในหญงิต้ังครรภทุกกลุมอายุ 
     4.4 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองดานการออกกำลังกายดวยวิธีรำวงยอนยุคตอดัชนีมวลกาย 
และไขมันของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรุี ปทุมธานี ใชประกอบการเรียน
การสอนรายวิชา  NS 3215 และ NS 3216   การพยาบาลชุมชน 1 และ 2  
     4.5 พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมสุลมิและการปนเปอนฟอรมาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดใน
พื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยเวสเทริน จังหวัดกาญจนบุร.ี (จดลิขสิทธ์ิ) ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  SN 1107 
โภชนศาสตรและโภชนบำบัด  

  ปจจัยทำนายการบรหิารจัดการความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยเด็กของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในจังหวัดสุพรรณบรุ ีปทมุธานี ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  NS2206    
การพยาบาลกมุารเวชศาสตร  หนวยที่ 10 การใหยาเด็กโรคหัวใจ 
  `ผลที่เกิดกับนิสิตนิสิตไดรับความรูที่เปนขอคนพบใหม ๆ จากผลงานวิจัยของอาจารย 

 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย อาจารยไดพัฒนาตนเองในดานความรู สามารถนำผลการวิจัยหรือขอคนพบใหม ๆ 
ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563 ดานการประเมนิผูเรียนเฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.17 4.20 4.14 
    5.3.2น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.34 4.38 4.43 

    5.3.3การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ 

4.16 4.19 4.29 

    5.3.4การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ
เรียนรู 

4.20 4.21 4.29 

    5.3.5การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มี
การวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานได
จริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.16 4.19 4.29 

    5.3.6การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.02 4.08 4.29 
    5.3.7การตดัเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่
ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนิสิตและลักษณะ
ของรายวิชา) 

4.06 4.14 4.43 

    5.3.8การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.17 4.20 4.29 
    5.3.9การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7 

4.34 4.38 4.57 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.19 4.33 

ผลการประเมิน พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.33 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยเทากบั 4.33 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งการกำหนดเกณฑการ
ประเมินใหนิสิตมสีวนรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การประเมินแบบ 360 
องศา โดยนิสิตเปนผูที่กำหนดใหมสีวนรวมในการประเมิน และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องการ
เตรียมความพรอมในการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ wifi3 จุด  
2.จัดทำ แจกเอกสารการจัดการเรียนการสอนทางไกล แกนักศึกษาทุกคน ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกและกระดาษ  
3.ใชแบบประเมินผาน google  form 
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ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น การเรียนการสอนทางไกลอยางมปีระสิทธิภาพ โดย
มีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
 1.อาจารยมอบหมายงานตามเน้ือหาวิชาที่สอน  
 2. นิสิตจัดทำรายงาน  การบานสงทางอเิล็กทรอนิกสตามที่ไดรับมอบหมาย ครบถวน 
 3. มีการสือ่สาร แลกเปลี่ยนรวมกันระหวางอาจารยและนิสติ ในชองทางตางๆ 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ดัชนีบงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตรรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 11 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 11  ครั้ง 
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. รศ.ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ  
2. รศ.เรณู อาจสาลี  
3. รศ.ปญากรณ ชุตังกร  
4. รศ.สุมณฑา สิทธิพงศสกุล  
5. รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 
6. ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปญโญ 
7.อาจารยชูขวัญ  ปนสากล(เสียชีวิต
เดือนธันวาคม 2563) 
 - อาจารยศศิกาญจน ยนพันธ (แทน) 

1) 11 ส.ค.63 7 คน 100 
2) 8 ก.ย.63 7 คน 100 
3) 14 ต.ค.63 7 คน 100 
4)10พ.ย.63 7 คน 100 
5)8ธ.ค.63 7 คน 100 
6)12ม.ค.64 7 คน 100 
7) 9ก.พ.64 7 คน 100 
8) 9 มี.ค.64 7 คน 100 
9) 20 เม.ย.64 7 คน 100 
10) 11 พ.ค.64 7 คน 100 
11) 8 มิ.ย.64 7 คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน 
เทอม 1 มีการประชุม 5 ครั้ง สาระสำคัญการประชุม มีดังน้ี 
  - เนนใหอาจารยแจงนิสิตทำแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรนใน
ดานตางๆ (IQA3.2,1.5,6.1) และดานการจัดการรองเรียนตางๆ (IQA 3.3) 
  -การพิจารณาเพิ่มขอมูลในมคอ.3 และมคอ.4 ใหสมบูรณ  คณะกรรมการลงมติใหแตละสาขาวิชาทำ test 
blueprint บรรจุไวในมคอ.3 และมคอ.4 
  - คณะกรรมการไดรวมกันเลือก วิชาที่มีการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563  จำนวน 8 วิชาหรือเทากับ 25%
ของวิชาที่เปดสอน และไดมอบหมายใหคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
  - จัดสัมมนาวิชาการของคณะ หัวขอที่จำเปนในการพัฒนาการเรียนการสอนมีดังน้ี 
1) การใชยาอยางสมเหตุผล 
2) การเรียนการสอนโดยกำหนด RDU ในสาขาการพยาบาลตางๆ 
3) การทำ best practice จากแผนการเรียนการสอน 
4) การวัดและประเมินผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 
5) แนวทางพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาล 
6) สรปุปญหาการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
7) ความเส่ียงในการเรียนการสอนของนิสิต 
   -ใหมีการวิวิพากษขอสอบกลางภาคและปลายภาค   
   เทอม 2มีการประชุม  4 ครั้ง สาระสำคัญการประชุม มีดังน้ี 
   -คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการสงเกรดของรายวิชาตาง ๆ ใหแกสำนักวิชาการไดทันตามกำหนดใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563  พรอมกับนำสงมคอ.5 มคอ.6 และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 
แกสำนักวิชาการ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

   -สรุปประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะและประเมินความพึงพอใจในหัวขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ ดาน
ความพรอม และสมบูรณดานโสตทัศนูปกรณ มีการนำผลการดำเนินการไปปรับปรุงแกไข 
  -ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาลไดเสนอแนะใหมีการจัดโครงการศึกษาดูงานการ
จัดหองปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏบิัติการพยาบาลพื้นฐานของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ 
โดยใหคณะกรรมการกิจการนิสิตรวมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการน้ี  
   -ใหมีการวิวิพากษขอสอบกลางภาคและปลายภาค  
   -แจงการปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาล เน่ืองจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม COVID – 19 มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหทุกคณะหยุดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและในแหลงฝก
ภาคปฏิบัติทุกแหงจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะประกาศใหคณาจารยและนิสิตทุกคณะทราบ
ตอไปทางเวบไซตของมหาวิทยาลัย และขอใหอาจารยทุกคณะผลิตบทเรียนส่ือทางไกลสอน On line ทั้งในหัวขอ
วิชาที่ยังคางอยูในภาคการศึกษา 2 /2563  และรายวิชาที่จะเปดเรียนในภาคฤดูรอน ของปการศึกษา 2563 
ตลอดจนรายวิชาที่จะเปดเรียนในภาคการศึกษา 1 /2564  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานระบบ
สอนทางไกล (CNE) รับผิดชอบสอนวิธีการผลิตส่ือการสอนทางไกลใหกับอาจารยทุกคณะเพื่อผลิตใหทันสอนตอไป 
โดยการสอนในภาคการศึกษา 2 /2563  ตองใหเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 และภาคฤดูรอน ของปการศึกษา
2563 ตองเสร็จภายใน 30 เมษายน 2564 
  -การเพิ่มสมรรถนะทางการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย (Faculty Practice) ใหอาจารยไดฝกเพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะใหทันสมัยและเช่ียวชาญในหัวขอหรือประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบสอนในแหลงฝกที่สงนิสิตไปฝก โดย
คณะตองมีแบบฟอรมทั้งหมด 3 แบบไดแก แบบฟอรมการขอขึ้นฝกปฏิบัติ    
แบบฟอรมรายงานผลการฝกปฏิบัติ และแบบฟอรมหนังสือรับรองการฝกปฏิบัติของอาจารยจากแหลงฝก 
  -การพิจารณารายงานขอบเขตหนาที่และภาระงานของอาจารย (TOR =Term of Reference) 
 ใหใชแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย 
  -เทอม 3 ปการศึกษา 2563 ใหปรับแผนการเรียนการสอนของนิสิตทุกช้ันปในชวงการ locked  down โดยให
นิสิตเรียนแบบออนไลน งดวิชาฝกปฏิบัติทุกวิชา 
เทอม 3มีการประชุม 2 ครั้ง สาระสำคัญการประชุม มีดังน้ี 
-ติดตามการสอนออนไลนของรายวิชาตาง ๆ พบวา นิสิตเขาเรียนครบทุกรายวิชา พบปญหาสัญญาณWIFI ที่บานไม
เสถียร สามารถเขาใจ การสอนของอาจารย แตมีการโตตอบนอย เน่ืองจากระยะเวลาจำกัด ที่ประชุมใหมีการ
ทบทวน เม่ือเปดการศึกษาปกติ 
-การเตรียมฝกภาคปฏิบัติ เม่ือเปดภาคการศึกษาที่ 1/63 ซ่ึงมีวิชาที่ตองฝกปฏิบัติ คือ 
ช้ันปที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ที่ สถาบันกัลยาราชนครินทร จังหวัดกรุงเทพฯ 
      ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขต จังหวัด
สุพรรณบุรี  
       ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 และปฏบิัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ 2 
ช้ันปที่ 3  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ1 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2 
-มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.4 คูมือการศึกษาภาคปฏิบัติ แบบประเมินตาง ๆ เพื่อนำเขาที่ประชุม 
และเตรียมประสานงานแหลงฝก เม่ือพนสถานการณระบาดของโรควางแผนเตรียมความพรอม ทบทวนความรูของ
นิสิตกอนการปฏิบัติงาน 
   -แจงเรื่องเปดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 3 สิงหาคม รายวิชาที่ยังไมไดสอบในภาคฤดูรอน ใหดำเนินการให
เสร็จกอนวันที่ 3 สิงหาคม  
-แจงเรื่องไมมีนิสิตสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในปการศึกษา 2563 
   -แจงนัดวันปฐมนิเทศนิสิตกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
หลักสูตรใหม 
 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2550 โดยผานการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
- หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560  (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่13เดือน มกราคม พ.ศ. 2560และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 23 เดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2561 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในมคอ.2 จำนวน 52 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 35 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ 17 วิชา   
ตามหลักฐานการการสงมคอ.3 และ มคอ.4ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 

 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 52 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง  35 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 17 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษาป
การศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีการจัดทำมคอ.7  สงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 
หมายเหตุ จากสถานการณ COVID 19 ทำใหระยะเวลาการดำเนินการมีการคลาดเคล่ือน แตการดำเนินการตามตัว
บงช้ีที่ 5 คาดวาจะเปนไปตามเกณฑ 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวน
สอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 8 วิชา ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน 
2 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1 การพยาบาลผูใหญ 1 การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 
การพยาบาลชุมชน 1 การพยาบาลชุมชน 2 จรยิศาสตรและกฏหมายวิชาชีพการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 2 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2563จำนวน 27 วิชา คิดเปนรอยละ 29.63(อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่
มีการปรับปรุงC-Mapping (Curriculum Mapping)ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ 
มคอ.6 

 

8) มีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยางนอย 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตรมีการรับอาจารยใหม โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มี
จำนวน 2 คน และอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
พัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมี
การติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอนจำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา25คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ 4 หนา 98 

 

10) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา2 คนคิดเปนรอยละ 100(ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชในการ 
ปฏิบัติงาน 

1 นส.ราตรี ชำนาญนก -การเขียนหนังสือราชการ 
-การสงมคอ.ตาง ๆ  
-การสำรวจพัสด-ุครุภัณฑ 

17 ส.ค.2563 
21 ก.ย. 2563 
19 ต.ค.2563 

คณะ
พยาบาล 

-การเขียนหนังสือราชการ 
-การสงมคอ.ตาง ๆ  
 
-การสำรวจพัสดุ-ครุภัณฑ 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการผลิตส่ือการสอน
ทางไกล 

กุมภาพันธ 
2563 

มหาวิทยาลยั
เวสเทิรน 

ชวยสนับสนุนการผลิตส่ือ
การสอนทางไกล ของ
อาจารย 

2 นายนรินทร โฉมงาม -การเขียนหนังสือราชการ 
-การสงมคอ.ตาง ๆ  
-การสำรวจพัสด-ุครุภัณฑ 

17 ส.ค.2563 
21 ก.ย. 2563 
19 ต.ค.2563 

คณะ
พยาบาล 

-การเขียนหนังสือราชการ 
-การสงมคอ.ตาง ๆ  
-การสำรวจพัสดุ-ครุภัณฑ 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการผลิตส่ือการสอน
ทางไกล 

กุมภาพันธ 
2563 

มหาวิทยาลยั
เวสเทิรน 

ชวยสนับสนุนการผลิตส่ือ
การสอนทางไกล ของ
อาจารย 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับ 

การพัฒนา 2คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม2 
คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

11) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน78 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน63 คน คิดเปน
รอยละ 80.76 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียรวม เทากับ 3.91 อยูในระดับ ดี  
เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 284 63 4.5 ดีมาก 
2 ดานความรู 236 63 3.75 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 236 63 3.75 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 252 63 4 ดี 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
252 63 4 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 220 63 3.5 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 1,480 63 3.91 ดี 

 

 

12) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมที่ทำงานมาแลว 1 ป  (ป 2562) ทั้งส้ินจำนวน4 คน  
มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ100ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.12 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 17 4 4.25 ดีมาก 
2 ดานความรู 16 4 4 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 16 4 4 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 18 4 4.5 ดีมาก 

5 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 4 4 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 16 4 4 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 99 4 4.12 ดีมาก 

จากแบบสอบถามผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะดังน้ี  
1. ควรเตรียมความพรอมบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงาน ในสถานการณตางๆ ใหเกิดความชำนาญ เชน อุบัติเหตุหมู, 
โรคติดตอรายแรงตางๆ  เปนตน  
2. ควรใหนิสิตปสุดทาย ฝกปฏิบัติงานจากหุน จนชำนาญเชน การใหน้ำเกลือ การทำแผล  เปนตน 

 

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18  

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย โดยเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18  

15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23  

16) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนนิสิตท้ังหมดท่ีมีผลการเรียน  ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลไมนอยกวา 2.50 จาก
ระดับคะแนน 4.00 
นิสิตรอยละ 100 ของจำนวนนิสิตทั้งหมด มีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลไมนอยกวา 2.50 จากระดับ
คะแนน 4.00 

 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 16 ตัวบงช้ี 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-16 16 ตัวบงช้ี 
รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-16 รอยละ 100 

จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 16 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.10 4.15 3.52 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.12 4.13 3.56 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.56 4.58 3.50 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.11 4.17 3.70 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.35 4.37 3.88 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.35 4.38 3.56 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.10 4.12 3.56 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.18 4.20 3.49 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.36 4.38 4.22 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.00 4.02 3.50 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.22 3.64 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอดาน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  อยู ในระดับดี มีคาเฉลี ่ย 3.64 มีคาเฉลี ่ยสูงสุดขอ 1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที ่มี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.22 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในขอ 1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา 
และการกำจัดขยะใหกับนิสิต มีคาเฉลี่ย 3.49 

จากการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา คาเฉลี่ย
โดยรวม และรายขอทุกขอ ต่ำกวาปการศึกษา 2562 เน่ืองจากสถานการณโควิด -19 หลักสูตรมีการปรับการเรียนการสอน
เปนระบบทางไกล นิสิตพักอาศัยที่บาน แตยังเก็บทรัพยสินสวนตัวไวที่หอพัก เมื่อสอบถามนิสิตเพิ่มเติมไดขอมูล ดังน้ี 

รายการ ความคิดเห็นของนิสิต 
1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ 
มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 

เปนการเรียนทางไกล บางวิชาขาดความเสมือนจรงิ
เน่ืองจากไมไดเรียนในหองปฏิบัติการ 

1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา 

นิสิตใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองในการ
เรียนรู บางครั้งมีขอจำกัดในการรบัสัญญาณ จึงตองการ
ใหหลักสูตรสนับสนุนอุปกรณ เชน ใหยืม หรอืผอน
ชำระแบบปลอดดอกเบี้ย 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปน
ประโยชน มีขอมลูตามที่ตองการ และมกีารปรบัปรุง
ใหทันสมัย 

ไมไดใชบริการชวงที่เรียนทางไกล 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้
ตอการเรียนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 

สามารถติดตออาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาได
ตลอดเวลาเมื่อตองการเรยีนรูเพิม่เติม หรอืเมื่อมีขอ
สงสัยเกี่ยวกับการเรยีน 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 

การทีห่ลักสูตรจัดการเรียนการสอนทางไกลเหมาะสมกบั
สถานการณ สงผลใหนิสิตจบตามเกณฑ 
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รายการ ความคิดเห็นของนิสิต 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมี
สายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 

การเรียนทางไกลบางครั้งไมสามารถเช่ือมตอสัญญาณได
ขณะเรียน ตองมาเรียนภายหลัง 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ได
พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 

เปนการพบปะแลกเปลีย่นสนทนา หรือทำงานรวมกันทาง
ไลนหรือโทรศัพท บางครั้งขาดความตอเน่ืองในการ
สนทนาเน่ืองจากสญัญาณไมดี 

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ 
ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกบันิสิต 

ไมไดใชบริการชวงที่เรียนทางไกล 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ ไมมีทรพัยสินของนิสิตสญูหายชวงที่ไมไดพักอาศัย 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใช
หองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  

ไมไดใชบริการชวงที่เรียนทางไกล 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2563  ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

3.69 3.84 4.11 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 3.74 3.75 4.35 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.80 3.82 4.10 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.68 3.76 3.84 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.64 3.81 4.10 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.65 3.83 3.84 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.70 3.76 4.38 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

3.68 3.78 4.13 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.73 3.74 3.74 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

3.70 3.79 3.66 

รวมผลการประเมิน 3.69 3.84 4.11 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเรียนการสอนทางไกล ระบบการ
เรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด คาเฉลี่ยเทากบั 3.66 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการสอนทางไกล ระบบการ
เรียนรูแบบทางไกลมปีระสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด โดยมกีารอบรมการใชระบบ XSTUDI 
ของมหาวิทยาลัย ทำใหอาจารยสามารถทำการสอนออนไลนไดทัง้ในและนอกมหาวิทยาลัย  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 53 

 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นบรกิารคอมพิวเตอร อนิเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยมผีลการดำเนินงานที่
เปนรปูธรรมดังน้ี 
1. เพิ่มจุดกระจายสญัญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในคณะฯสองจุดเพือ่ใหอาจารย/นิสิต/บุคลากร สามารถสืบคน
ขอมูลที่ตองการไดสะดวก และรวดเร็ว 
2. สนับสนุน ใหอาจารยใชชองทางตางๆ ในการสื่อสารกบันิสิตที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 54 

 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 
2. รศ.สุมณฑา สทิธิพงศสกุล 
3. ผศ.มยุรี แกวจันทร 
4. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
5. อ.ธนิดา คงสมัย 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
2. รศ.สุมณฑา สทิธิพงศสกุล 
3. ผศ.มยุรี แกวจันทร 
4. อ.ธนิดา คงสมัย 
5. รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สทิธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ดร.จารีศรี  กุลศิรปิญโญ  

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สิทธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ดร.จารีศรี  กุลศิรปิญโญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สทิธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สทิธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ผศ.ดร.จารีศร ี กุลศิริปญโญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
3. รศ.เรณู  อาจสาล ี
4. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
5. รศ.สุมณฑา  สิทธิพงศสกลุ 
6. ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ 
7. อาจารยศศิกาญจน  ยนพันธ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 55 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต กาญจนบุรี ปการศึกษา 2560-2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

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 

4.14 4.34 4.23 4.12 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.57 4.67 4.62 4.56 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.67 3.67 3.00 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+5+0/3 

=3.33 
5+5+5/3 

=5 
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 

5 5 5 5 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.44 4.33 4.00 4.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.75 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 4.00 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.57 4.03 4.02 3.86 

 


