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คำนำ 
 

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

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว       จึงนำเสนอรายงานน้ีตอคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 
 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

   3) ดร.นีรนุช เน่ืองวัง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)  
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัช
รพล  มหาว ิทยาลัยเวสเทิร น เป นสถาบันการศึกษาเอกชน ส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตร
เดียว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 6 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   
วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน 
และวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งจำนวน 338 คน และปการศึกษา 
2563 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 109 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนำและผูตามที่ดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต เปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 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 

≥3.51 119.98/28=4.29 4.29 4.29 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 
107/107x100=100 

100/100x5=5 
5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.65 4.65 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 4.17+5+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/6x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
5/6x100=83.33 
83.33/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.6/6x100=26.67 

26.67/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.91 3.91 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.08 4.08 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารยอาวุโส ซึ่งมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการบริหาร

หลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ TCI กลุม 1  ใหเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. ผลผลิตบัณฑิตเปนที่ตองการของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการชวยเหลือสนับสนุนบัณฑิตที่ยังไมผานการสอบวัดความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

เพื่อใหผานไดครบทุกคนภายในระยะเวลา 1 ป 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. อาจารยที่ปรึกษาใหการดูแลและเปนที่ปรึกษาดานการเรียนการสอน และอื่นๆ แกนิสิตอยางใกลชิด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการวิเคราะหและประเมินผลการสงเสริม และพัฒนานิสิต ดวยขอจำกัดของการระบาดโรคโควิด 

เพื่อวางแผนการเสริมประสบการณและพัฒนานิสิตใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

2. ควรมีแผนในการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตและอัตลักษณเปนรายป(ของแตละช้ันป1-4) เพื่อสงเสริม

และพัฒนานิสิตอยางตอเน่ืองใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3. หลักสูตรควรประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 ให

ชัดเจน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ทั่วถึงทุกคน 

2. ควรมีแผนในการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระยะเวลา 5-10 ป ในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

และมีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานการณโควิด ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลนรองรับอยูเดิม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหและประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลนดานความพรอมของอาจารย

และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนิสิต เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการปรับภูมิทัศนที่สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรเพิม่สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเชิงปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิถีใหมของสถานกาณโรคระบาดโควิด-19

เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนรูจาก Work From Home 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
2. น.อ.อ. ดลฤดี โรจนวิริยะ 
3. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

ณ หองประชุม 1 คณะทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ขอมูลนิสิต 

จำนวนนิสิตคงอยู 
ป 

2560 
ป 

2561 
ป 

2562 
ป 

2563 
หมายเหตุ 

รหัสนิสิตป 2560 (รุน 9) 118 112 112 112 - ลาออกจำนวน 6 คน ในช้ันปที่ 1 

รหัสนิสิตป 2561 (รุน10)  81 80 80 - ลาออก 1 คน ในช้ันปที่ 1 

รหัสนิสิตป 2562 (รุน11)   - 49 - ไมมีการรับนิสิตในปการศึกษา 2562 

รหัสนิสิตป 2563 (รุน12)    97 -รับโอนยายมาในภาคการศึกษาที่ 2  
จาก คณะพยาบาลศาสตร (กาญจนบุรี) 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนนิสิตที่สำเร็จประจำปการศึกษา จำนวนลาออก/  
พักการเรียน 

รอยละ 
ที่สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 
อัตราคงอยู 

2560 2561 2562 2563 

2557 
(รุน 6 : รหัส 54) 

66 68 
(รวมเทียบ

โอน) 

1 
 

- - - 100.00 - 

2558 
(รุน 7 : รหัส 55) 

49  50 
(รวมเทียบ

โอน) 

- - - 100.00 - 

2559 
(รุน 8 : รหัส 56) 

109 112 
(- ลาออก  
1 คน 
- รับเทียบ

โอน 6 คน 
- กลับมา
จากพักการ

เรียน 1 คน  
- พักการ

เรียน 3 คน) 

111 
(พักการ

เรียน 1 คน) 

107  
(- พักการ

เรียน 2 คน 
- ทำเร่ืองจบ

ชา 2 คน) 
 
 

2 ลาออก 1 คน /  
พักการเรียน  

6 คน 

 

97.32 3 คน 
(รอยละ 

2.68) 
 
 

2560 
(รุน 9 : รหัส 57) 

118 112 
(ลาออก  
6 คน) 

  111 
(พักการเรียน  

1 คน) 

ลาออก 6 คน /  
พักการเรียน 1 คน 

 

94.07 
 

1 คน 
(รอยละ 

0.89) 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม 

คาคะแนน 
จำนวน

คนท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 128.52 28 4.59 
  (2) ดานความรู 114.80 28 4.10 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 114.24 28 4.08 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 127.96 28 4.57 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

114.80 28 4.10 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 119.56 28 4.27 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 

119.98 28 4.29 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 107 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

28 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอย
ละ 20) 

26.17 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 107 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 107 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

107 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 107 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 107 100 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 107 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.56 3.80 4.50 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.95 3.98 3.88 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.85 3.75 3.59 
    1.4 อาจารยปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.86 3.90 4.20 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.74 3.96 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.79 3.87 4.03 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ของนิสิตทุกชั้นปปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.86 4.00 4.50 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.68 3.70 3.90 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.62 3.75 3.60 
    1.4 อาจารยปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.86 3.90 4.20 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.74 3.86 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.84 4.04 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.89 4.57 4.54 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.87 3.50 4.23 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.00 4.43 4.35 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.5 3.80 3.90 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.89 4.55 4.20 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.87 3.56 4.78 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.65 4.48 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา 
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.15 4.35 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.92 4.57 4.65 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.85 3.90 4.35 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.25 4.50 3.85 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.58 3.50 4.00 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.95 4.50 4.25 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.75 4.36 4.80 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.35 4.80 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา 
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.24 4.39 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.51 3.70 4.00 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.68 4.48 4.35 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.31 4.65 4.25 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.89 4.70 3.58 

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

4.10 4.52 3.90 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.53 3.96 3.80 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.97 3.98 4.50 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

- - - 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.85 4.28 4.05 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสรมิและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563  
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสรมิสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.73 3.92 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.86 4.57 4.35 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.53 4.86 4.85 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.90 4.83 4.75 

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

4.35 4.76 4.83 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.75 3.94 3.95 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.84 3.96 3.50 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

- - - 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.40 4.35 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรแีละทีป่รกึษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563ดานระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

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

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแก
นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

3.93 3.90 4.15 4.24 4.35 4.39 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.85 3.99 4.28 4.40 4.05 4.35 

ภาพรวมผลการประเมิน       
  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย 3.2.1 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับดีมากโดยขอท่ีได
คะแนนสูงสุดในเร่ืองการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) คะแนนเทากับ 4.78 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในเร่ืองการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนิสิต การ
แลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) คาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต 3.2.1 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอสิระบัณฑิตศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.39  โดยขอไดคะแนนสูงสุดในเร่ืองการจัดการ
ความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) คะแนน
เทากับ 4.80 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในเร่ืองการแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถงึความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต ไดคะแนนเทากับ 3.85คะแนน  
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย 3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 คะแนนเฉลี่ย 4.05 อยูในระดับดีมากโดยขอท่ีไดคะแนนสูงสุดในเร่ืองการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด และมีคะแนนต่ำสุดในเร่ืองการเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรม
นิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบันไดคะแนนเทากับ 3.95 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต 3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 คะแนนเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับดีมาก โดยขอท่ีไดคะแนนสูงสุดในเร่ือง 3.23    การจัดกิจกรรมนิสิตตอง
สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร คะแนนเทากับ 4.85 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุดในเรื่องการ
สนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด คะแนนเทากับ 3.50 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในป 2564 
1. พัฒนาระบบการสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด  
2. วางแผนการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนิสิต การแลกเปลีย่นขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการพัฒนา

นิสิตเพ่ือเปนโอกาสพัฒนาในปการศึกษา 2564 
3. สงเสริมใหนิสติมีสวนรวมในการจัดโครงการดานสงเสริมสขุภาพมากขึ้น 
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ตัวบงช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

อัตราการคงอยู 

จำนวนนิสิตคงอยู 
ป 

2560 
ป 

2561 
ป 

2562 
ป 

2563 
หมายเหตุ 

รหัสนิสิตป 2560 (รุน 9) 118 112 112 112 - พักการเรียนจำนวน 6 คน  

รหัสนิสิตป 2561 (รุน10) - 81 80 80 - พกัการเรียน 1 คน ในช้ันปที่ 1 

รหัสนิสิตป 2562 (รุน11) - - - 50 - ไมมีการรับนิสิตในปการศึกษา 2562 

รหัสนิสิตป 2563 (รุน12) - - - 98 - ไมมีการรับนิสิตในปการศึกษา 2562 

รวม 118 193 192 347  

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

รหัสนิสิต
ป

การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนนิสิตท่ีสำเร็จประจำปการศึกษา จำนวน
ลาออก/
พักการ
เรียน 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราคง

อยู 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 64 -  62   -  2 96.88  
2557 66 - - 68 

(รวมเทียบ
โอน) 

67 1    100  

2558 49 - - 51 
(รวมเทียบ

โอน) 

- 50 1 - - 100  

2559 109 - - 108 
(ลาออก1) 

112 
(รับ

เทียบ

โอน 6
กลับพัก

การ

เรียน1
คนพัก
การ

เรียน-3
คน) 

 

111 
(พัก
การ

เรียน-

1คน) 

107 
(พัก
การ
เรียน 

2 คน
ทำ

เร่ือง
จบชา

2คน) 

2 7 
(ลาออก1 

คน 
พักการ
เรียน 6 

คน) 

97.32 3 คน 
(รอยละ
2.68) 

2560 118 - - - 112 
ลาออก

ในชั้นปที่ 
1 

จำนวน 
6 คน 

112 112 111
(พัก
การ

เรียน-1
คน 

7 
(ลาออก1 

คน 
พักการ
เรียน 6 

คน) 

94.07 1 คน 
(รอยละ
0.89) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.59 4.20 4.50 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.65 3.85 4.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.75 3.85 3.95 

    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.75 3.95 

    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.85 3.95 4.00 

    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.61 3.80 4.00 
รวมผลการประเมิน 3.68 3.90 4.06 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.98 4.00 5.00 

    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.05 4.20 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.25 4.50 

    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.90 3.90 3.80 

    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 3.95 3.9 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.40 4.30 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.08 4.20 

 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอขอรองเรียนของนิสิตซ่ึงไดคะแนนความ
พึงพอใจเทากับ 4.20 อยูในระดับ ดีมาก  

 
4.  การดำเนินการในปการศึกษา 2563 มีผลท่ีดีขึ้นอยางเปนรูปธรรมในเร่ือง 

         1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทางนิสติสามารถสื่อสารปญหาตางๆไดอยางรวดเร็ว เชนขณะเรียน on 
line มีปญหาสัญญานอินเตอรขัดของเกิดขึ้นจะไดรับการแกไขทันที 
     2.  ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 
     3. มีผลการดำเนินการท่ีดีเดนในเร่ือง....การจัดระบบการออนไลนในสถานการณการแพรระบาดโรค CO-VID 
19 ที่สามารถเทียบเคียงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดโรค CO-VID 
19 ระบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาลวนไดรับผลกระทบ ทุกสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เปนระบบออนไลน กรรมการหลักสูตรไดปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับการไดรับการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนดานระบบการสอนออนไลน เหลาน้ี นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร ทุกชั้นปจึงสามารถทำ
การเรียนการสอนไดตามแผนของหลักสูตรตลอดปการศึกษา 2563  
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 23 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.55 4.43 4.50 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.96 4.52 4.60 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.99 4.04 4.35 
    3.3.4 นิสิตมีความรู  ทักษะการแสวงหาความรู  การสรางความรู ด วยตนเอง            
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง 

3.47 4.00 3.99 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.15 4.26 4.50 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 4.00 4.00 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.94 3.98 3.95 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.81 3.85 3.95 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.28 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.94 3.95 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.13 4.08 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.25 4.56 4.50 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.60 4.55 4.80 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.35 4.26 4.60 
    3.3.4 นิส ิตมีความรู  ท ักษะการแสวงหาความรู  การสร างความร ู ด วยตนเอง              
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.90 3.60 3.51 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.98 4.00 5.00 

    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.05 4.20 

    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.25 4.50 

    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.90 3.90 3.80 

    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 3.95 3.90 

    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.40 4.30 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.14 4.28 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 4.08 โดยขอที่ไดคะแนนสูงสุดในเรื่องมีอัตราการสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองนิสิตมีความรู ทักษะ
การแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการ
ขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 4.28 ขอที่ไดคะแนนสูงสุดในเรื่อง.มีชองทางในการรองเรียนหลาย
ชองทาง คะแนน 5 และคะแนนต่ำสุดในเรื่อง นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเองคะแนนเทากับ 3.51 คะแนน  

 
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงปการศึกษา 2564 

1.  เร่ืองระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดเก็บขอมูลนิสิต การเรียนการสอน อยางเปนระบบ มากขึ้น 
2. พัฒนาการกระบวนการการคงอยู  เพ่ือปองกันการลาออก / พักการเรียน 
3. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  และการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลเพ่ิมขึ้น  
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

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 4.26 4.50 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.00 4.30 4.17 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยู เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 4.36 4.67 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.97 4.52 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.36 4.38 

 

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 

4.00 4.17 4.33 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาว
ดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.79 4.30 4.17 

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

4.07 4.26 4.50 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.93 4.13 4.33 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื ่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเสี ่ยง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.17 4.17 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.07 4.30 4.17 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.36 4.36 4.50 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.13 4.00 
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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 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.21 4.25 4.33 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.29 4.30 4.17 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.93 4.26 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.24 4.26 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/ 
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 4.32 4.36 4.83 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.29 4.30 4.50 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

4.14 4.26 4.67 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.29 4.52 4.17 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย 4.14 4.17 4.83 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.57 4.60 4.17 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.64 4.66 4.50 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตร ี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.14 4.30 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.40 4.50 
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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) 

4.14 4.36 4.50 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.06 4.24 4.17 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.32 4.40 4.67 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.17 4.33 4.44 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ4.17 คะแนน  
 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 2 ระบบการบรหิารอาจารย คาเฉลี่ยเทากบั 
4.17 คะแนน 
 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การบริหารหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตใหม โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. การวางแผน ดานอัตรากำลัง การเรียนการสอน ทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2. การควบคุมคุณภาพงาน 4 ดาน ผลงานคณาจารยอื่น และผลการเรียนรูของนิสิต  
 3. การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร, 
ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในสังคมชีวิตวิถีใหม โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
 1. จัดทำ (ราง) หลักสูตร มคอ. 2 และเสนอคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง ตรวจสอบ (ราง) หลักสูตร 
 2. นำเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ 
 3. นำเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4. แจงหลักสูตรไปยังสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ 
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 6 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน  5 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน  ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 5 คน และมผีลงานวิชาการของ
อาจารยฐานขอมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 6 เรื่อง 
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1 
รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 6 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี รอยละ - 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 83.33 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 16.67 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 = 16.67 
6 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได = 
16.67 

X 5 = 4.17 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 15 16.67  4.17 รอยละ 20 
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(ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน - 
รองศาสตราจารย คน 1 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 4 
อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) รอยละ 6 
รวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) รอยละ 5 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  รอยละ  

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
5 

X 100 = 83.33 
6 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
83.33 

X 5 = 6.94 
60 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 40 83.33  5 รอยละ 60 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 
คาน้ำหนัก จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.20 5 1.0 ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ 
ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ 
ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัตแิละจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60   ตารางที่ 4.2.3 
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60 1 0.6 ตารางที่ 4.2.3 
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการแลว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 

คาน้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20   ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   ตารางที่ 4.2.6 
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 5  

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด              6 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร             1.6 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร  

ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
เผยแพร 

คาน้ำหนัก 

1 ผศ.ดร.เจนระวี 
สวางอารียรักษ 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ชุมชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

เอกสารประกอบการประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 17 เร่ือง “การ
พัฒนาองคความรูจากการวิจัยสูสังคม” 
(Proceedings) หนา 160-169 

22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

0.2 

2 
 
 
 
 

รศ.พ.ต.อ.หญิง
ชฎาพร  
คงเพ็ชร 

ความคิดเห ็นของน ิส ิตพยาบาลตอการ
เตรียมสอบวิชาการพยาบาลผูใหญ เพื่อขอ
ข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภชั้นหนึ่ง คณะพยาบาล
ศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
วิทยาเขตวัชรพล 

เอกสารประกอบการประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 17 เร่ือง “การ
พัฒนาองคความรู จากการวิจ ัยสู ส ังคม” 
(Proceedings) หนา 62-68 
 
 

22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
 
 
 

0.2 
 
 
 

3 รศ.พ.ต.อ.หญิง
ชฎาพร  
คงเพ็ชร 

พฤติกรรมการดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2   

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คร้ังท่ี 17 
วันท่ี 28-29 พฤศจกิายน 2563 หนา 

22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
 

0.2 

4 ผศ.พ.ต.ท.หญิง 
ภณิภารัศมิ์   
ธรรมโยธินกุล 

ความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการ
ดูแลบุตรอายุแรกเกิด ถึง 3 ป 

เอกสารประกอบการประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 17 เร่ือง “การ
พัฒนาองคความรู จากการวิจ ัยสู ส ังคม” 
(Proceedings) หนา. 93-103 

22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

0.2 

5 
 
 
 

ผศ.วรรณจรี  
มณีแสง 
 

สุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 17 เร่ือง “การ
พัฒนาองคความรู จากการวิจ ัยสู ส ังคม” 
(Proceedings). หนา 69-79 

22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563   
 
 

0.2 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
เผยแพร 

คาน้ำหนัก 

6 ผศ.วรรณจรี  
มณีแสง 
 

การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ : สำหรับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอ ีสเท ิ รน
เอเซีย ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 
15  ฉบับที ่  2 (พฤษภาคม – ส ิงหาคม  
2564 หนา 

2 พฤษภาคม 
2564 

TCI2 
0.6 

 

สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปรญิญาตรี) 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.6 

X 100 = 26.67 
6 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอท่ี 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
26.67 

X 5 = 6.67 
20 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถดัไป 

รอยละ 15 26.67  6.67 รอยละ 20 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (2561) ช่ือ-นามสกุล (2562) ช่ือ-นามสกุล (2563) 
1 ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารีรักษ ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารีรักษ ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารีรักษ 
2 นาวาอากาศตรหีญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ 

โชคนิธินิรันดร 
นาวาอากาศตรีหญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ โชค
นิธินิรันดร 

พันตำรวจเอกหญิง รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 

3 พันตำรวจเอกหญิง รศ. ชฎาพร คง
เพ็ชร 

พันตำรวจเอกหญิง รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 
ผศ.ธารีรัตน พายัพสาย 

4 ผศ.สมพร ก่ิวแกว ผศ.สมพร ก่ิวแกว นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร 
5 

ผศ.พรพิมล แกวกมล ผศ.พรพิมล แกวกมล 
พันตำรวจโทหญิง. ผศ.ภณิภารัศม์ิ  ธรรมโยธิน
กุล 

6 ผศ.ธารีรัตน พายัพสาย ผศ.ธารีรัตน พายัพสาย  ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 
7 นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรม

เสถียร 
นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร 

 

 
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 

4.21 4.48 4.67 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.21 4.24 4.00 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.14 4.26 4.33 

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

4.29 4.30 4.33 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.07 4.17 4.50 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.86 4.00 4.50 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

3.93 4.26 4.33 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.21 4.25 4.33 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.71 4.80 4.83 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.21 4.25 4.17 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.21 4.30 4.50 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.93 3.95 4.00 
    1.14  กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.86 3.88 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.24 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
และความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.00 5.00 4.67 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.21 4.22 4.33 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.14 4.35 4.50 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.36 4.39 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.49 4.50 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยูของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ือง.    
...คาเฉลี่ยเทากับ....4.00........คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา 2563 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการเตรียมอาจารยเพื่อสรางผลงานวิชาการใหครบทุกคน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. ทำแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประจำป 2563 
 2. สงเสริมใหมีความรูความเชี่ยวชาญโดยใหอบรมท้ังในดานวิชาชีพฉพาะทางและดานการบริหาร 
 3. สงเสริมใหสรางผลงานวิชาการและการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นสรางผลงานวิชาการและการเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ดังน้ี 
 1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร เขาสูตำแหนงทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย 1 คน (ดานการพยาบาลชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 35 
 

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมยั
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.90 4.52 4.52 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.15 4.48 4.48 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.22 4.29 4.35 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ือง
เช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.05 4.48 4.48 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.16 4.28 4.35 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.99 4.30 4.35 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.05 4.35 4.39 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียน
วิชาตอยอด 

4.24 4.39 4.43 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร 

4.20 4.48 4.52 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.22 4.43 4.35 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.89 4.30 4.30 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชา
ที ่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที ่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการ
ดำรงชีวิต 

4.15 4.39 4.39 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียน
ในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.30 4.35 4.39 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.39 4.41 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ือง 
การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตท่ีเรียนในสถาบันการศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหา
สาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน 
 ปญหาการจัดการเรียนการสอนจากการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการสอนออนไลน เนื่องจาก
นิสิตไมไดพักอาศัยท่ีบาน มีดังน้ี 
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 1. นิสิตขาดอุปกรณในการเรียนออนไลน ไดแก สญัญาณ WiFi หรือ Internet  
 2. สญัญาณ Internet ไมเสถยีร เน่ืองจากบานของนิสิตอยูหางไกล 
 3. การเรียนไมมีการสื่อสารโตตอบระหวางครูกับนิสติ ทำใหนิสิตขาดความสนใจเรียน 
 4. การเรียนท่ีตองมีการสาธิตการปฏิบตั ิเชน การดดูเสมหะ การฉีดยา นิสติด ูVDO อยางเดียวไมสามารถทำได 
การแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรม มีดงัน้ี 
 1. เพ่ือใหนิสิตสนใจบทเรียนมากขึ้น หลังจากสอนเสร็จ อาจารยผูสอนใหนิสิตสรุปเน้ือหาท่ีเรียนสงให  
     โดยใหเวลา 3 วัน  
 2. หัวขอท่ีตองฝกทำนิสิตไดรูจาก VDO และอาจารยจะสาธิตใหนิสิตดูโดยใช VDO Conference  เชน  
     วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 
 3. วิชาท่ีสอนโดยบรรยายท้ังหมด อาจารยผูสอนจะสรุปใหนิสติอีกคร้ังทาง VDO Conference 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

3.86 4.30 4.35 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.90 4.26 4.30 

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

3.84 4.35 4.40 

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

3.97 4.39 4.40 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

3.93 4.39 4.39 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.81 4.35 4.35 

รวมผลการประเมิน 3.88 4.34 4.37 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2563 ดานการบวนการเรียนการสอน  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.95 4.30 4.35 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.04 4.26 4.30 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.95 4.35 4.35 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.05 4.39 4.39 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.92 4.39 4.30 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

3.92 4.35 4.39 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.07 4.39 4.07 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.05 4.43 4.22 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.02 4.70 4.70 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

3.86 4.22 4.05 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใช ในการสงเสร ิมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.95 4.52 4.52 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.14 4.17 4.43 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.77 4.57 4.57 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.86 4.26 4.26 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  3.86 4.35 4.35 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.14 4.17 4.17 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถามี) 

4.05 4.17 4.26 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

- - - 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - - 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.35 4.33 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.88 4.34 4.37 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.98 4.35 4.33 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.93 4.34 4.35 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเร่ืองวางระบบผูสอน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 มีคะแนนต่ำสุดในเร่ือง แต
ละหลักสูตรนิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 
 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
มีคะแนนต่ำสุดในเร่ือง การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
 ทั้งนี้สามารถพัฒนาการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่ เปน
รูปธรรม ดังน้ี  
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องงานระบบผูสอนไดคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 4.30      ใน
เรื่อง “นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 รายวิชา” การเรียนการสอนวิชาทางการพยาบาลบางรายวิชา
ตองเรียนตอเนื่อง เชน การพยาบาลพื้นฐาน 1, การพยาบาลพื้นฐาน 2, ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, วิชาการพยาบาล
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ผูใหญ 1, วิชาการพยาบาลผูใหญ 2, ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 และ 2  จำเปนตองใชอาจารยผูสอนกลุมสาขาเดียวกันท่ี
มีความรู ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล และเปนการสอนในเน้ือหาท่ีตอเน่ืองกัน จึงจำเปนตองจัดใหอาจารย
บางทานสอนมากกวา 3 รายวิชา เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินไดคะแนนต่ำสุดในเร่ือง การสงเสริมการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563  อาจารยทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตจำนวน 1 เรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การ
ประเมินภาวะสุขภาพในผูปวยมะเร็งกลองเสียง” 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563  
ดานการประเมนิผูเรียน  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

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

4.05 4.70 4.70 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.12 4.70 4.70 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.16 4.61 4.65 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.20 4.39 4.52 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

3.97 4.52 4.65 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.61 4.65 

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

4.09 4.57 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.60 4.64 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเร่ืองกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุง
พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลัง
ขอสอบ หรือเคร่ืองมือประเมินสามารถวัดความรู และการคิดขั้นสูงได เคร่ืองมือประเมินสะทอนสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดจริงในโลกแหงการทำงาน) คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คะแนน 
 หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงในเร่ืองการจัดทำคลงัขอสอบใหครบทุกรายวิชา โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
 1. กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดนโยบาย 
 2. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรประชุมชีแ้จงใหทุกกลุมสาขาวิเคราะหขอสอบหลังสอบเสร็จทุกวิชาทุก 
    ภาคการศึกษา 
 3. ผูรับผดิชอบรายวิชาวิเคราะหขอสอบ 
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 4. อาจารยกลุมสาขาวิชาประชุมเพ่ือปรับปรุงขอสอบ คดัเลือกขอสอบ เพ่ือจัดทำคลงัขอสอบ 
 5. หัวหนากลุมสาขาวิชาเสนอผลการวิเคราะห ปรับปรุง และจัดทำคลงัขอสอบมาสิ้นสุดปการศึกษา  
    (เดือนกรกฎาคม) 
 ปการศึกษา 2563 ไดมีการวิเคราะหขอสอบครบทุกรายวิชา และการจัดทำคลงัขอสอบ แลวเสร็จมี 1 วิชา 
NS2206 การพยาบาลกุมารเวช 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ผศ.ดร.เจนระวี  สวางอารียรักษ 
2. นอ.หญิง สุรางค  เปรมเสถียร 
3. รศ.พ.ต.อ.หญิงชฎาพร คงเพ็ชร 
4. ผศ.พ.ต.ท.หญิงภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล 
5. ผศ.ธารีรัตน  พายัพสาย 
6. ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 

1 (2 /ก.ค. / 63) 6 คน 100 
2 (17 /ธ.ค. / 63) 6 คน 100 
3 (13 /พ.ค. / 64) 6 คน 100 
4 (15 /ก.ค. / 64) 6 คน 100 

5 (19 /ส.ค. / 64) 6 คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปผลการรายงานการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรป พ.ศ.2564 
    จัดเตรียมแผนการเรียนของนิสิตแตละช้ันปในภาคการศึกษาที่ 1/63 (ในปการศึกษาใหม) มีการติดตามผลการดำเนินการ
จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษา 1/63 และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) กอนเปด
ภาคการศึกษาที่ 1 ครบทุกรายวิชา ไมมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุง.ติดตามผลการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ของภาคฤดูรอนที่2562 ครบทุก
กลุมทุกรายวิชา .ติดตามผลการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สรุปเปนรายบุคคลและ   รายป การศึกษา และ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนกำลังอยูในชวงการดำเนินการพัฒนาตนเองซึงจะตองไดรับการพัฒนาอาจารยใหครบ15 
ช่ัวโมงและบุคลากรสายสนับสนุน10ช่ัวโมง.การติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู ในแตละรายวิชา ตาม 
มคอ.5 หมวด 3 ขอ 7 ของภาคการศึกษาฤดูรอนเปนที่เรียบรอย พบความผิดปกติในการตัดเกรดของกลุมวิชา GE ที่มีนิสิต
ไดระดับคะแนนต่ำผิดปกติและดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ ตามตัวบงชี้ ประจำปตาม มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7 ใน
หลักสูตร ครบทุกตัวบงช้ี ตดิตามและรายงานผล การปฐมนิเทศของอาจารยใหม ใน              ปการศึกษา 2563 ไมมีการ
ปฐมนิเทศอาจารยใหม วางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรประจำปโดยใหทุก
ภาควิชาสำรวจความตองการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและดำเนินการเบิกเพื่อเตรียมความพรอมและใหพรอมใช
กอนเปดการเรียนการสอน และดำเนินการวางแผนการจัดทำรายงานตามแบบ มคอ.7 ของปการศึกษา 2562  
    วาระพิเศษ 
          ประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 2564 
 
ครั้งที2่ 
    ดำเนินการพิจารณารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปการศึกษา 2562 พบวาระบบการสอนของ
คณาจารยโดยใชวิธีการอัดเทปแลวนำไปไวที่หนาเว็ปไซดใหนิสิตดูมีปญหาที่ทำใหนิสิตขาดความเขาใจในเน้ือหาวิชาเพราะไม
สามารถซักถามอาจารยได ทำการทบทวนแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน หมวดที่ 9 มคอ.7 ของปการศึกษา 
2562 คือ 
     2.1 ไมมีขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร    
     2.2 ไมมีขอเสนอแนะในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
     2.3 กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
          - สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหมากขึ้น 
          - สงเสริมใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมตัวเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  
          - สงเสริมใหอาจารยทำวิจัย และเผยแพรงานวิจัย เพื่อเตรียมตัวเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

          - พิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ของภาคฤดูรอน 2562 ครบทุกกลุมทุกรายวิชา พบวาวิชาหลักคุณธรรมจริยธรรมมี
นิสิตอยูในระดับ C = 49 คน และไมมีระดับคะแนน A จึงตองมีการปรึกษากับเจาของวิชาเพื่อหาสาเหตุที่ระดับคะแนน
ผิดปกติคือไมมีAและระดับ C มีมากถึง 49 คน พบวา        การเรียนโดยการสอนแบบออนไลน Cyber U (Wire cast 
program) ทำใหนิสิตขาดความเขาใจเทาที่ควรเน่ืองจาก Internet ไมเสถียร ทำใหการสอนมีการขาดความตอเน่ืองบางชวง
บางตอน จึงใหคำแนะนำในการใหเอกสารเพื่อใหนิสิตอานประกอบและเนนย้ำการทบทวนบทเรียนใหนิสิตมากขึ้นและเปด
ชองทางในการส่ือสารแกนิสิตเพื่อติดตามประเมินความรูของนิสิตเชน กลุมไลน, Skype,        e-mail เปนตน 
    ทุกวิชามี มคอ.5 และ 6 ครบถวน พบปญหาคือ 
1. ภาคทฤษฎี  ตองปรับปรุงในระบบสารสนเทศที่จะชวยใหการบรรยายของอาจารยผูสอนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพใน
เรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนใหมีมากขึ้นและใหมีการทบทวนเรื่องการตัดเกรดของกลุมวิชา GE, ชีวสถิติและ
วิทยาการระบาดมีผลการเรียนของนิสิตอยูในระดับ C = 19คน คิดเปนรอยละ 16.96 ซึ่งกรรมการพิจารณาเห็นวาอาจ
เกี่ยวเนื่องจากนิสิตยังขาดทักษะทางตัวเลข(การคำนวณ) จึงใหขอเสนอแนะในการสอดแทรกวิธีการคำนวณตางๆ ตาม
หัวขอ/เน้ือหาที่สามารถสอดแทรกใหความรูและฝกใหเกิดทักษะในการคิดและคำนวณได 
2. ภาคปฏิบัติ 
      ทุกภาควิชาไดมีการปฏิบัติครบถวนทันเวลากอนที่จะเกิดสถานการณโควิด 19 และไดจัดทำรายงาน (มคอ.7) ประจำป 
2562 เสร็จสมบูรณในวันที่ 18 กันยายน 2563  
      ติดตามแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรครบถวนทุกภาควิชา ทุกภาควิชา
เตรียมจัดทำแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรครบทุกภาควิชา 
      *** ดำเนินการเตรียมความพรอมในการที่จะทำการวิพากษหลักสูตรในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 
ครั้งที่ 3  
     - จัดเตรียมแผนการเรียนของนิสิตแตละช้ันป ในภาคการศึกษาที่ 2 ครบทุกวิชา.ติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษาที่ 2/63 ครบทุกรายวิชาโดยไมมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุง  
    ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 ของภาคการศึกษาที่ 1/63 ไมครบทุกกลุม ทุกรายวิชา
เพราะสถานการณโควิดรอบ 2 ทำใหมีการเลื่อนระยะเวลาในการสอบและใชวิธีการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบ ระบบ 
Cyber-U และภาคทฤษฎีที่สอบไดทันเวลา พบวา กลุมวิชา GE (ชีวเคมีและวิชาฟสิกส) ไมมีนิสิตไดระดับคะแนน A และ
นิสิตสวนมากได ระดับคะแนน C , D+ และ D สวนภาคปฏิบัติ สามารถฝกปฏิบัติไดครบตามระยะเวลาแตมีนิสิตบางสวนนำ 
ความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติไดไมดีเทาที่ควรทำการติดตามผลการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ภาค
การศึกษาที่ 1 คณาจารยไดรับการพัฒนา 15 ช่ัวโมง ประมาณรอยละ 70 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา 10 ช่ัวโมง 
ประมาณรอยละ 80 ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู ในแตละรายวิชา ตาม มคอ.5 หมวด 3 ขอ 7 ของ
ภาคการศึกษาที่ 1 
     นิสิตไดระดับคะแนนต่ำอาจเน่ืองจากสถานการณโควิด 19 ทำใหมีระบบการเรียนแบบออนไลน ซ่ึงนิสิตประสบปญหาใน
เรื่องสันญาณการ link ขอมูลและสถานที่นิสิตอาศัยไมเอ้ือตอการเรียนและเม่ือสถานการณโควิดคล่ีคลายเวลาในการเตรียม
ความพรอมกอนขึ้นฝกบนหอผูปวยจำกัดจึงขาดทักษะในการฝกปฏิบัติการพยาบาลประกอบกับหองเรียนและวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือบางอยางไมพรอมใชในการปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการพยาบาล (Lab) บางวิชามีวันเวลาในการฝก
ปฏิบัติการพยาบาล ในแหลงฝกซ้ำซอนกับสถาบันอ่ืนเพราะแหลงฝกมีจำนวนนอยและสถาบันที่มาฝกหลายแหงทำใหการฝก
ปฏิบัติไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนจึงตองฝกตามวันเวลาทีแ่หลงฝกวางรวมทั้งหอผูปวยบางแหงมีจำนวน
ผูปวยนอย   
    มีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวบงชี้ของ ภาคการศึกษาที่ 1 ตาม มคอ.2 หมวด 7 พบวา    ผลการดำเนินการ
เปนไปตามตัวบงช้ี ภาคการศึกษาน้ี ไมมีอาจารยใหม จึงไมมีการปฐมนิเทศของอาจารยใหม  
    ดำเนินการทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 
2 พบวา ทุกภาควิชามีแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนครบถวนและทำการวางแผนการจัดทำรายงานตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เม่ือส้ินภาคการศึกษา 
ครั้งที่ 4 
      ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนของนิสิตแตละช้ันปในภาคฤดูรอน โดย ป 1 มี 5 วิชา, ป 2 มี       4 วิชา ,ป3  มี 1 วิชา 
ตดิตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา 3/63 (ภาคฤดูรอน) ครบทุกรายวิชา ติดตามผล
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การดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 2 ไมครบทุกกลุมรายวิชาเพราะสถานการณโควิดรอบ 3 ทำ
ใหมีการเล่ือนการสอบผลจึงยังไมครบ  
      ตดิตามผลการพัฒนาอาจารย และบุคลากร สายสนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 2  
      คณาจารยไดรับการพัฒนา ครบทุกคนเปนจำนวน 15 และมากกวา 15 ช่ัวโมง 
      บคุลากรสายสนับสนุนไดครบทุกคน จำนวน 10 ช่ัวโมง  
ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชาตาม มคอ.5 หมวด 3 ขอ 7 ของภาคการศึกษาที่ 2 
พบวามีการทวนสอบ 5 วิชาทุกวิชาอยูในระดับดี (มีวิชาของป 4 ซ่ึงไดดำเนินการสอบกอนโควิดรอบ 3) มีขอเสนอแนะ ใน
เรื่องการรายงานใหระบุขอสอบแตละขอวาแตละขอวาอยูในบทใดดำเนินการ 
     ทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในภาคฤดูรอน 
    ดำเนินการวางแผนการจัดทำรายงานตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เม่ือส้ินภาคฤดูรอน (ซ่ึงขณะน้ีอยูในชวงสถานการณ
โควิด) ครั้งที5่ ติดตามและรายงานผลตาม แบบ มคอ.7 ของปการศึกษาที่ 2563 (ชวงโควิด19) 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2560 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560  

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 10 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 10 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 
  

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 55 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 41 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....14...วิชา   
      การสง มคอ.5-6 ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สงสำนักวิชาการวันที่ 24 ธันวาคม 2563           ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 สง 18 พฤษภาคม 2564 เน่ืองจากมีการแพรระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศเม่ือ 6 พฤษภาคม 2564 
หามดำเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต 6 พฤษภาคม 2564 เปนตนไปจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
ดังน้ัน วิชาที่ไมสามารถจัดสอบดวยระบบออนไลนไดจึงเล่ือนสอบ เชน การพยาบาลพื้นฐาน โภชนศาสตร พยาธิวิทยา การ
พยาบาลผูใหญผูสูงอายุ มีผลกระทบทำใหจัดทำ มคอ.5-6 ลาชา 
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5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายใน            15 กันยายน 2564  โดยมีขอมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ ้น 5 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั ้งหมดตลอดป
การศึกษา 2563 จำนวน 1 วิชา คิดเปนรอยละ 26.32  
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2563 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
 

  

8) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร เปนอยางนอย 
  
9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมี
การจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน........-......คน และ
อาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทาง
หลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่
ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

N/A 
  

10) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา...........50........คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
   (ตามเอกสารหลักฐาน การพัฒนาอาจารย) 

 
  

11) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแตละป  
      ไมนอยกวาคนละ 10 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา.........9..........คน   คิดเปนรอยละ....100......... (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 
   (ตามเอกสารหลักฐาน การพัฒนาอาจารย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 46 
 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 112 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 112 คน คิดเปน

รอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดาน
ไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 468 112 4.18 ดี 
2 ดานความรู 467 112 4.17 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 456 112 4.07 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 470 112 4.20 ดี 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
459 112 4.10 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 461 112 4.12 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  112 4.14  

 

√ 
  

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพบัณฑิตใหม โดยเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย โดยเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
      มีการประเมินความพึงพอใจนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.51  
15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอน 
      ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย  4.21  
16) มีนิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนนิสิตท้ังหมดท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ไมนอยกวา 2.50  
     จากระดับคะแนน 4.00 
  

รวมจำนวนตัวบงช้ีท่ีมีผลการดำเนินการในปการศึกษา 2563 14 
จำนวนตัวบงช้ีขอ 1-10 ตาม มคอ.1 ท่ีมีผลดำเนินการในปการศึกษา 2563 10 

จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี 2 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 14 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.91 3.95 4.00 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

3.70 3.89 3.95 

     1.3. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.72 3.89 3.89 

    1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.79 4.05 4.05 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.82 3.83 4.00 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.74 3.83 3.95 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.70 3.78 3.78 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.73 4.05 4.18 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.94 4.05 4.17 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.80 4.00 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.79 3.93 4.00 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 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 

4.10 4.29 4.29 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.06 4.08 4.08 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.99 3.99 4.00 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.26 4.28 4.08 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.95 3.96 4.08 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.06 4.08 4.08 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.98 3.99 4.00 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.28 4.29 4.08 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.05 4.08 4.29 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

- 3.87 3.87 

รวมผลการประเมิน 4.08 4.09 4.09 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 
 การนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงระบบการสอน
ทางไกล ดังน้ี 
 1. การสอนทางไกลครั้งแรกใหอาจารยอัดเทปสงใหทางฝายระบบทางไกลเปดใหนิสิตเรยีนตามตารางสอน 
เรียกวา ระบบ Cyber-U ใชภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 2. มีการประเมินพบวา อาจารยและนิสิตไมไดมีการโตตอบซักถามขณะอาจารยทำการสอน 
 3. ผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอปญหาใหทางฝายระบบทางไกลทราบ 
 4. ระบบการสอนทางไกลมีการปรบัปรุงระบบการสอน โดยใหอาจารยบรรยายสดในหองสง และนิสิต
สามารถโตตอบซกัถามปญหากบัอาจารยได แตไมสามารถเห็นหนาซึง่กันและกัน ไดยินเสียงอยางเดียว เรียกระบบ
น้ีวา XSTUDI ใชภาคการศึกษา 2/2563 
 5. จากการประเมินอาจารยและนิสิตจากการใช XSTUDI พบวา ควรจะใหผูสอนและผูเรียนสามารถ
โตตอบและเห็นหนาซึง่กันและกัน เพื่อใหนิสิตมีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน 
 6. ผูรับผิดชอบเสนอปญหาใหทางฝายระบบการสอนทางไกลทราบ 
 7. ฝายระบบทางไกลไดปรับปรงุการสอน 
     - โดยอาจารยบรรยายในหองสง แตสามารถโตตอบกับนิสิตโดยเห็นหนาซึ่งกันและกันได เรียกวา 
ระบบ XSTUDI + Yealink ใชสอน 3/2563 
 8. แหลงขอมูลในการเรียน มีหองเรียน 4 หอง คอมพิวเตอร 6 เครื่อง ไมโครโฟน 4 อัน Projector       5 
เครื่อง Visualizer 2 เครื่อง Wi-Fi 12 จุด 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. น.อ.หญงิสรุางค เปรมเสถียร 
2. อ.จรรยา หนอแกว 
3. น.อ.สัญญา เหลืองทองคำ 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. น.อ.หญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร 
7. ผศ.ดร.เจนระวี สวางอารียรักษ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. น.อ.หญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรภิมล แกวกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร 
7. ผศ.ดร.เจนระวี สวางอารียรักษ 

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารรีักษ 
2. น.ต.หญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ โชคนิธินิรันดร 
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 
4. ผศ.สมพร กิ่วแกว 
5. ผศ.พรพมิล แกวกมล 
6. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
7. อ.ธารีรัตน พายัพสาย 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สวางอารรีักษ 
2. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค เปรมเสถียร 
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร 
4. ผศ.ธารีรัตน พายัพสาย 
5. ผศ.พ.ต.ท.หญงิ ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกลุ 
6. ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปการศึกษา 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 

4.09 4.17 4.26 4.29 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.55 4.59 4.63 4.65 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+4.76+2.
86/3=4.21 

5+5+5/3=5 5+5+5/3=5 
5+4.17+5/3 

=4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

4.76 5 5 4.17 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.74 4.33 4.33 3.91 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4.00 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.02 4.09 4.11 4.08 

 


