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คำนำ 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว       จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัช
รพล  มหาว ิทยาลัยเวสเทิร ์น เป ็นสถาบันการศึกษาเอกชน ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แล้ว โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตร
เดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 5 คน 
และวุฒิปริญญาเอก 1 คน   วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 คน และวุฒิปริญญาโทและดำรง
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตรวมทั้งจำนวน 358 คน และปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา
จำนวน 80 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 128.1/30=4.27 4.27 4.27 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 112/112x100=100 

100/100x5=5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.63 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 4.17+5+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 1/6x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 4.17 4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 5/6x100=83.33 

83.33/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 15 3.0/6x100=50.0 
50.0/20x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.15 4.15 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารและกำกับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลการประเมินทกัษะทางปญัญา และทักษะด้านความรู้ตามข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับน้อยกว่า

ทักษะด้านอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหากลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพทักษะทางปัญญา และทักษะด้านความรู้ตามข้อคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิตให้เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดเด่น  

1. สถาบัน และคณะวิชามีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตรับใหม่เป็นแรงจูงใจทำให้มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาได้
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจำนวนนิสิตที่อยู่ในความดูแลมีสัดส่วนค่อนข้างมาก อาจทำให้การดูแลนิสิตไม่

ทั่วถึง 
2. การประเมินผลโครงการ และกิจกรมรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ยังขาดความชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาด้านต่างๆที่พบบ่อยเพื่อเปน็เครื่องมือให้กับอาจารย์ที่ปรกึษาใหม่ เพื่อดูแล

นิสิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ และกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อประเมินผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพให้

ครอบคลุมในทุกด้าน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. มีการสอนงานอาจารย์ประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลงานวิจัยทางวิชาการของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมครบทุกสาขาหลักทางการ

พยาบาล 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านยังไม่มีผลงานวิจัยทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ควรวางแผนอาจารย์ประจำให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. เร่งสนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาติ โดยเฉพาะการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น 
2. หลักสูตรควรมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายบุคคล 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ยังขาดความชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ชัดเจน และมีระบบการกำกับติดตาม

ประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งใน Online และ Onsite ที่มี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีความพรอ้มในด้านทรพัยากรการเรียนรู้ และมีแนวปฏิบัติในการปรับปรงุและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติให้กบันิสิตด้วย  

2. คณาจารย์สามารถผลิตสือ่การเรียนการสอนที่ตรงกบัวัตถุประสงค์รายวิชาได้เพิ่มมากขึ้น 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้รบังบประมาณน้อย เช่น ตำราเรียน และอปุกรณ์การฝึกในหอ้ง
ปฏิบัต ิ

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์ความต้องการ และการซ่อมบำรงุ เพื่อวางแผนด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้จากแนวโน้มที่มี

นิสิตเพิม่มากข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ผศ.น.อ.อ. ดลฤดี โรจน์วิริยะ 
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
3. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย์  

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (มี 
1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ข้อมูลนิสิต 
 

จำนวนนิสิต 
คงอยู่ 

 

 
ปี 

2561 

 
ปี 

2562 

 
ปี 

2563 

 
ป ี

2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสนิสิตปี 
2561 (รุ่น10) 

81 79 78 78 ในช้ันปีที่ 1 ลาออก 1 คน, พักการเรียน 1 คน (สายธาร) 
ในช้ันปีที่ 2 พักการเรียน 1 คน (ภานุมาส) 

รหัสนิสิตปี 
2562 (รุ่น11) 

 48 48 48 พักการเรียน 1 คน (จิราพรรณ) 
กลับมาจากพักการเรียน 1 คน (สายธาร) 

รหัสนิสิตปี 
2563 (รุ่น12) 

  96 93 ในช้ันปีที่ 1 พักการเรียน 1 คน (วิลาวรรณ) 
ในช้ันปีที่ 2 พักการเรียน 2 คน (วิไลพร, ธิติพร) 

รหัสนิสิตปี 
2564 (รุ่น13) 

   134 รับเข้า 136 คน ลาออก 2 คน (กัญญาพร,ปาริชาติ) 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนิสิตท่ีสำเร็จประจำปีการศึกษา 
จำนวนลาออก/ 
พักการเรียน 

ร้อยละท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตรา
คงอยู่ 

2561 2562 2563 2564    
2558 
(รุ่น 7) 

49 50 
(รวมเทียบโอน) 

 - - 0 100 0 

2559 
(รุ่น 8) 

109  107 1 1 0 100 0 

2560 
(รุ่น 9) 

118 
 

  111 1 ลาออก 6 คน 94.92 0 

2561 
(รุ่น 10) 

81    78 
 

ลาออก 1 คน /  
พักการเรียน 2 คน 
(สายธาร,ภานุมาส) 

96.30 2.47 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จำนวน
ผู้ตอบ ค่าเฉลีย่ 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

   1.จำนวน
บัณฑิตระดบั
ปริญญาตร ี
 
2.รายงานผล
การประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ TQF 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 136.5 30 4.55 
   (2) ด้านความรู้ 122.1 30 4.07 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 122.1 30 4.07 
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 137.4 30 4.58 

   (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

122.7 30 4.09 

   (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ  
(ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 

127.8 30 4.26 

 คะแนนรวม 6 ด้าน 128.1 30 4.27 
2 จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 112 

3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 112 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(ร้อย
ละ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา) 26.79 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 112 100  
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 112 100 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

112 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 112 100 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - -  
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

112 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- - 3.91 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

- - 3.51 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

- - 3.51 

    3.1.1.4 นิสิตที ่ร ับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- - 3.59 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

- - - 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

- -      - 

รวมผลการประเมิน - - 3.63 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- - 4.09 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

- - 4.01 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

- - 4.01 

    3.1.1.4 นิสิตที ่ร ับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- - 4.07 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

- - - 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

- - - 

รวมผลการประเมิน - -  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

- - - - 3.59 4.04 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

- - - - 4.08 4.08 

ภาพรวมผลการประเมิน     3.84 4.06 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอ้ม

ก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...3.84/4.06.....คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองหลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัด
กลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ....3.86....คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (แก้ไขหลังตรวจ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละที่ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการ 
แก่นิสติปรญิญาตรีและที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.57 4.54 4.55 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  3.50 4.23 4.25 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.43 4.35 4.35 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.80 3.90 4.00 

    3.2.5 อาจารย์ที ่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.55 4.20 4.20 

    3.2.6 การจัดการความเสี ่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.56 4.78 4.80 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.65 4.48 4.50 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.35 4.38 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละที่ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการ 
แก่นิสติปรญิญาตรีและที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.57 4.65 4.66 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  3.90 4.35 4.38 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.50 3.85 4.12 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.50 4.00 4.14 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ    ความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

4.50 4.25 4.27 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.36 4.80 4.82 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.35 4.80 4.85 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู ้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.39 4.46 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564  
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

3.70 4.00 4.10 

    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.48 4.35 4.40 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.65 4.25 4.30 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพนักับ
ความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.70 3.58 4.00 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.52 3.90 3.95 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.96 3.80 3.90 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.98 4.50 4.52 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- - - 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.05 4.17 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อกระบวนด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสติ ปกีารศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.92 4.20 4.22 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.57 4.35 4.37 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.86 4.85 4.86 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.83 4.75 4.77 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.76 4.83 4.84 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.94 3.95 3.98 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.96 3.50 3.91 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- - - 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

- - - 

รวมผลการประเมิน 4.40 4.35 4.42 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิสิตตอ่กระบวนระบบอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการแกนิ่สิตปริญญาตรแีละทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

4.15 4.24 4.35 4.39 4.38 4.46 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.28 
 
 
 

4.40 
 
 
 

4.05 
 
 
 

4.35 
 
 
 
 

4.17 
 
 
 

4.42 
 
 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.22 4.32 4.20 4.37 4.27 4.44 
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  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการจัดกิจกรรมนิสิต
ต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญา
ตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ได้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ...4.46...คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความ
ต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ....4.12...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดโครงการพัฒนานิสิต
ประจำปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการให้คำแนะนำในเรื่องการลงทะเบียน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และเลขานุการฯคณะฯ คอยติดตามเรื่องการลงทะเบียนของนิสิตทุก
คน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. มีโครงการพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 6 โครงการ บูรณาการการจัดรูปแบบกิจกรรม    2 
กิจกรรม  

2. มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ร่วมกับสำนักวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ในประเด็นของคุณลักษณะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติโดยมผีล
การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. มีแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพของคณะพยาบาล
ศาสตร์ วัชรพล 

2. มีระบบอาจารย์ประจำช้ัน อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนานิสิต และระบบพี่สายรหัส (พี่ดูแล
น้อง) 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
อัตราการคงอยู ่

1. จำนวนนิสิต 

คงอยู ่
ป ี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
หมายเหตุ 

รหัสนิสิตปี 2561 (รุ่น10) 
81 79 78 78 

ในชั้นปีที่ 1 ลาออก 1 คน, พักการเรียน 1 คน (สายธาร) 
ในชั้นปีที่ 2 พักการเรียน 1 คน (ภานุมาส) 

รหัสนิสิตปี 2562 (รุ่น11) 
 48 48 48 

พักการเรียน 1 คน (จิราพรรณ) 
กลับมาจากพักการเรียน 1 คน (สายธาร) 

รหัสนิสิตปี 2563 (รุ่น12) 
  96 93 

ในชั้นปีที่ 1 พักการเรียน 1 คน (วิลาวรรณ) 
ในชั้นปีที่ 2 พักการเรียน 2 คน (วิไลพร, ธิติพร) 

รหัสนิสิตปี 2564 (รุ่น13)    134 รับเข้า 136 คน ลาออก 2 คน (กัญญาพร,ปาริชาติ) 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

1. ปี

การศึกษา 

ที่รับเข้า 

จำนวนนิสติ 
ต้นปี

การศึกษา 

จำนวนนิสติ
สิ้นสุด 

ปีการศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

จำนวนทีโ่อน/หายไป 

2561 81 78 100 

ในชั้นปีที่ 1 ลาออก 1 คน, พักการเรียน 
1 คน (สายธาร) 
ในชั้นปีที่ 2 พักการเรียน 1 คน (ภานุ
มาส) 
ลาออกชั้นปีที่1 จำนวน  6 คน  

2562 48 48 100 
พักการเรียน 1 คน 
กลับมาเรียน 1 คน 

2563 96 93 100 
พักการเรียน 3 คน 
 

2564 134 131 97.76 ลาออก 2 คน 
รวม     
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.20 4.50 4.51 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 4.00 4.00 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 3.95 4.00 

    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.95 4.01 

    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 4.00 4.05 

    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 4.00 4.05 
รวมผลการประเมิน 3.90 4.06 4.10 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.00 5.00 5.00 

    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.20 4.22 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.50 4.51 

    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 3.80 3.85 

    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 3.9จ 3.93 

    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.00 4.02 

รวมผลการประเมิน 4.08 4.20 4.26 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.43 4.50 4.50 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.52 4.60 4.62 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.04 4.35 4.40 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.00 3.99 4.00 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.26 4.50 4.52 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.00 4.00 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 3.95 4.00 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 3.95 4.00 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.28 4.00 4.05 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.08 4.22 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกดิกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.56 4.50 4.51 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.55 4.80 4.82 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.26 4.60 4.62 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.60 3.51 4.00 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.00 5.00 5.00 

    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.20 4.21 

    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.50 4.53 

    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 3.80 3.87 

    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 3.90 3.93 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.00 4.01 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.28 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลท่ีเกิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ และ ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

3.90 
 

4.14 
 

4.06 4.28 
 

4.10 
 

4.26 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.13 4.14 4.28 4.28 4.22 4.35 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.02 4.14 4.17 4.28 4.16 4.31 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจรย์ ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดในเรื ่องอัตราการสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ...4.62...คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.ความกระตือรือร้นในการ
จัดการข้อร้องเรียนและความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ...4.00......คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ....4.31........คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ..3.87..คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาระบบการดูแล
นิสิต และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องโครงการการพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังนี้ 
 1. โครงการติวนิสิตทุกช้ันปีเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
 2. มีโคงการพัฒนานิสิตที่บูรณาการกิจกรรมที่เข้ากับสถาณการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. มีระบบอาจารย์เวรประจำเดือนเพื่อดูแลและส่งต่อนิสิตที่ติดเช้ือโควิด 19 
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของนิสิต 
3. มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา 
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หมวดท่ี 4 อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.26 4.50 4.51 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.30 4.17 4.20 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู ่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.36 4.67 4.70 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.52 4.17 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.38 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.17 4.33 4.35 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.30 4.17 4.20 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.26 4.50 4.51 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 28 

 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.13 4.33 4.35 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื ่อให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.17 4.17 4.20 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.30 4.17 4.20 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.36 4.50 4.51 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.13 4.00 4.01 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.25 4.33 4.35 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.30 4.17 4.20 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.26 4.17 4.18 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.26 4.28 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/ 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.36 4.83 4.85 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 4.30 4.50 4.51 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 4.26 4.67 4.68 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.52 4.17 4.20 
    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ 4.17 4.83 4.85 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.60 4.17 
4.20 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.66 4.50 4.51 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.30 4.33 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.40 4.50 4.52 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบ
การรับอาจารย์ใหม่) 

4.36 4.38 4.40 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.24 4.33 4.35 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.40 4.50 4.52 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.33 4.40 4.42 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเร่ืองระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ..4.52..คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ....4.35...คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ... 4.42..คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ...4.35...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการปรับกลยุทธ์ เพื่อเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งในการบริหารกำลังคน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพและทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนทั้ง Online และ Onsite โดยยึดตามแนวปฏบิัติตามมาตรฐานป้องกันโรคไวรัสโควดิ-

19  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,ด้าน

ระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นการสร้างผลงานวิจัยและบทความ
วิชาการ โดยเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลระดับชาตและนานาชาติ  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 6 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน  5 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 6 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 6 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 83.33 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16.67 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 = 16.67 
6 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
16.67 

X 5 = 4.17 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 15 16.67 ✓ 4.17 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 4 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 6 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 5 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 83.33 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
5 

X 100 = 83.33 
6 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
83.33 

X 5 = 6.94 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 83.33 ✓ 5 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
ค่าน้ำหนัก จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20   ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20   ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ 
ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ 
ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 1 1.6 ตารางที่ 4.2.3 
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 1 0.6 ตารางที่ 4.2.3 
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1 ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที ่ต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

ค่าน้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   ตารางที่ 4.2.6 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 6  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด              - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             2.6 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             0.6 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  

 
สูตรการคำนวณ (หลักสตูรระดับปรญิญาตรี) 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3.2 

X 100 = 53.33 
6 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ำนวณได้ในข้อที ่1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
53.33 

X 5 = 13.33 
20 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถดัไป 

ร้อยละ 15 53.33 ✓ 5 ร้อยละ 20 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ฐาน 
ข้อมูล 

ค่า
น้ำหนัก 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (2562) ชื่อ-นามสกลุ (2563) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารีรักษ์ ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารีรักษ์ ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารีรักษ์ 
2 ผศ.น.ต.หญิง ดร.วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ รศ.พ.ต.อ.หญิง ชฎาพร คงเพ็ชร์ รศ.พ.ต.อ.หญิง ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
3 รศ.พ.ต.อ.หญิง ชฎาพร คงเพ็ชร์ ผศ.ธารีรัตน์ พายัพสาย ผศ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 
4 ผศ.สมพร ก่ิวแก้ว น.อ.หญิง สุรางค์ เปรมเสถียร น.อ.หญิง สุรางค์ เปรมเสถียร 
5 ผศ.พรพิมล แก้วกมล ผศ.พ.ต.ท.หญิง ภณิภารัศม์ิ  ธรรมโยธินกุล ผศ.พ.ต.ท.หญิง ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล 
6 ผศ.ธารีรัตน์ พายัพสาย  ผศ.วรรณจรี  มณีแสง  ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 
7 น.อ.หญิง สุรางค์ เปรมเสถียร   

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5.00 4.67 4.70 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.22 4.33 4.37 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.35 4.50 4.53 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.39 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.50 4.53 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู ่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...... 4.53......คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเร่ืองความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรค่าเฉลี่ยเท่ากับ.... 4.37........
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องการวางแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ สกอ. และสภาวิชาชีพ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเร่ือง
การวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. กำกับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อบรมวิชาการเพื่อพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ตรง

กับความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร .โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังน้ี 
1. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 
2. สนับสนุนให้ปข้าอบรมและประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.3.3 การดำเนินการมีผลที่ดีขึ้น ได้แก่ 
 1. มีนโยบายทีจ่ะสนับสนุนให้เฉพาะอาจารย์ภายในคณะทุกคนมีโอกาสก้าวสู่ ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยในป ี2564  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการเข้าสูต่ำแหน่งวิชาการ1ท่าน 
 2. สง่เสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรพัฒนาตนเอง ทุกคน ทุกปี โดยงบของมหาวทิยาลัย 
 
4.3.4 มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นในเร่ือง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียง
ได้กับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาอีสเทิร์น วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา.  มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี  และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.52 4.52 4.53 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิด
วิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.48 4.48 4.50 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.29 4.35 4.37 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ือง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.48 4.48 4.50 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.28 4.35 4.38 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.30 4.35 4.39 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.35 4.39 4.41 
    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียน
วิชาต่อยอด 

4.39 4.43 4.45 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร 

4.48 4.52 4.53 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.43 4.35 4.40 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.30 4.30 4.38 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเน้ือหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชา
ที ่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที ่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการ
ดำรงชีวิต 

4.39 4.39 4.40 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียน
ในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

4.35 4.39 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.41 4.43 
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           ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเร่ืองกระบวนการ การออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆท่ีได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ือง หลักสูตร
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คะแนน 
 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางปัญญา การคำนวณและทักษะทางภาษาอังกฤษ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเร่ือง
การบูรณาการ การเรียนการสอนโดยยึดนิสิตเป็นศูนย์กลาง และมีทักษะเชิงวิชาชีพ โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1.กำหนดเนื ้อหาในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาต่างๆ ตาม Blue print ของสภาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ
ระบบสุขภาพและนโยบายของประเทศ 

ทั้งนี ้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1.บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสาขาวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลชุมชน 

2.บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบับริการวิชาการสงัคม 
3.บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2564 
ด้านการวางระบบผูส้อน  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.30 4.35 4.38 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่
ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.26 4.30 4.35 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.35 4.40 4.43 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.39 4.40 4.42 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.39 4.39 4.40 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.35 4.35 4.39 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.37 4.40 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.30 4.35 4.36 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.26 4.30 4.33 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 4.35 4.35 4.38 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.39 4.39 4.40 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.39 4.30 4.32 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

4.35 4.39 4.40 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.39 4.07 4.10 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 4.43 4.22 4.25 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.70 4.70 4.71 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.22 4.05 4.07 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.52 4.52 4.53 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.17 4.43 4.44 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.57 4.57 4.58 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 4.26 4.26 4.30 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  4.35 4.35 4.38 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.17 4.17 4.20 

    5.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถ้ามี) 

4.17 4.26 4.28 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) - - - 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - - 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ - - - 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.33 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  3.88 4.34 4.40 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.98 4.33 4.35 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.93 4.34 4.38 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......4.38......คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพฒันา
นิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ทีม่ีการทำวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ..
4.07.....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการวางแผนการส่งเสริม
การทำวิจัยของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร เพื่อและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันตอ่สถานการณ์ยุค New Normal โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี ้
1 วางแผนกลยุทธ์ Operation plan ประจำปกีารศึกษา 2564 
2.ส่งเสริมใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรทำผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นสถานการณ์
โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า 19 โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้
1.จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite 
2.มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหห้้อง LAB 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564 ดา้นการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.57 4.57 4.58 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.70 4.70 4.72 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.70 4.70 4.73 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.61 4.65 4.66 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.39 4.52 4.54 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.52 4.65 4.67 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.61 4.65 4.68 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.70 4.70 4.72 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.57 4.65 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.60 4.64 4.66 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั....4.66.......คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการ
วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  
สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมิน

สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ....4.54...คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง.การวิเคราะห์/ตรวจสอบ

คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุง
เรื่องการวิพากษ์ข้อสอบ ปรบัปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ  เสมอ  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.จัดทำคลงัข้อสอบของสาขากลุม่วิชาการพยาบาลต่างๆ  
2.จัดให้มกีารทวนสอบรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาเป็นประจำทุกปี 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น.คุณภาพของข้อสอบ โดยมผีลการดำเนินงานที่เป็น

รูปธรรมดังนี ้
1.มีคลังข้อสอบในทุกรายวิชาที่ใช้สอบเพื่อข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
2.มี Resorce แหล่งประโยชน์ (สสอท.) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาและพฒันาวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 
5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ 

1. ผศ.ดร.เจนระวี  สว่างอารีย์รักษ์ 
2. นอ.หญิง สุรางค์  เปรมเสถียร 
3. รศ.พ.ต.อ.หญิงชฎาพร คงเพ็ชร์ 
4. ผศ.พ.ต.ท.หญิงภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล 
5. ผศ.ธารีรัตน์  พายัพสาย 
6. ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 

1 (8 /ก.ค. / 64) 6 คน 100 
2 (16 /ธ.ค. / 64) 6 คน 100 
3 (13 /พ.ค. / 65) 6 คน 100 
4 (15 /ก.ค. / 65) 6 คน 100 

5 (4 /ส.ค. / 65) 6 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปผลการรายงานการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี พ.ศ.2564 
ครั้งท่ี1 
1.จัดเตรียมแผนการเรียนของนิสิตแต่ละชั้นปีในภาคการศึกษาที่ 1ปีพศ2564 (ในปีการศึกษาใหม่) ซ่ึง
แผนการเรียนมีทั้งหมดในภาคการศึกษาที่1มีทั้งหมด 24 วิชา 

ชั้นปีที่1 มี 7 วิชา,ชั้นปีที่2 มี7วิชา ,ชั้นปีที่3 มี6วิชา, ชั้นปีที่4 มี 4วิชา ให้แต่ละภาควิชา สรุป
เน้ือหาที่สอนแขวนไว้หน้าเว็ปไซด์ของคณะเพื่อให้นิสิตได้ทบทวน 

2.มีการติดตามผลการดำเนินการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เทอม1ปีพศ2564 และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ครบทุกรายวิชามีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง.เน้ือหาวิชาให้กระชับและชัดเจนขึ้นเพื่อรองรับการสอนแบบออนไลน์ 
3.ติดตามผลการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของภาคฤดูร้อนปีพศ.2563 ครบทุกกลุ่มทุกรายวิชา 
ปัญหาที่พบคือเรื่องของการเบิกจ่ายอุปกรณ์การฝึกแล้วได้รับอุปกรณ์ล่าช้าซ่ึงเป็นปัญหาเดิมๆที่มี
กระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้า จึงดำเนินการแก้ไขให้แต่ละภาควิชาสำรวจและเบิกอุปกรณ์ล่วงหน้า
เพิ่มขึ้นเป็น3ภาคการศึกษาก่อนเปิดเรียนเดิมเบิกล่วงหน้า2ภาคการศึกษาและล่าช้ารวมทั้งทำบันทึก
ข้อความรายงานปัญหาแก่คณบดีเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
4.ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สรุปเป็นรายบุคคลและรายปี การศึกษาและ
อาจารย์รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการพัฒนาตนเองสำเร็จประมาณร้อยละ
70 เหลือบางส่วนคิดเป็นร้อยละ30ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาอาจารย์ให้ครบ15ชั่วโมงและบุคลากรสาย
สนับสนุน 10 ชั่วโมง. 
5.การติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา ตาม มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 7   
ของภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อย พบความผิดปกติในการตัดเกรดของวิชาหลักคุณธรรมที่มีนิสิต
ได้ระดับคะแนนต่ำผิดปกติจึงให้ผู้ประสานงานติดตามหาสาเหตุของผลการประเมินกับผู้รับผิดชอบวิชา 
6.ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ ตามตัวบ่งชี้ ประจำปีตาม มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  ในหลักสูตร 
ครบทุกตัวบ่งชี้ยกเว้น ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตใหม่  
7.-การปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ในปีพศ.2564(ปีการศึกษา2563)น้ีมีอาจารย์ใหม่3ท่านที่ได้รับการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำและกฎระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย,การสอน,วิธีและเกณฑ์การตัดเกรด,สวัสดิการ.และเพิ่มเติมในสิ่งที่อาจารย์ใหม่ควรทราบ

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
คือเรื่องของการสอนออนไลน์ที่ต้องใช้ระบบX-Studiและการทำข้อสอบโดยให้ติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ฝ่ายคลังข้อสอบให้มาให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการทำข้อสอบแก่อาจารย์ใหม่ 
8.วางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรประจำปีโดยให้ทุก
ภาควิชาสำรวจความต้องการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและดำเนินการเบิกเพื่อเตรียมความ
พร้อมและให้พร้อมใช้ก่อนเปิดการเรียนการสอนซ่ึงทุกภาควิชาต้องการหุ่นฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นและต้องการ
ให้จัดห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นในลักษณะเสมือนจริงมากขึ้นและมีการวางแผนจะจัดทำห้องจำลอง 
ICU(simulation).oxurL.2565 และดำเนินการวางแผนการจัดทำรายงานตามแบบ มคอ.7 ของปีพศ.
2564  
    วาระพิเศษ 
          ประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 2565 
 ครั้งท่ี2 
 1.ดำเนินการพิจารณารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีพศ.2563 พบว่าระบบ
การสอนของคณาจารย์โดยใช้วิธีการอัดเทปแล้วนำไปไว้ที่หน้าเว็ปไซด์ให้นิสิตดูมีปัญหาที่ทำให้นิสิตขาด
ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาเพราะไม่สามารถซักถามอาจารย์ได้ และขาดสมาธิในการเรียนอาจเน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมของตัวนิสิตเองและการจำกัดด้วยเวลาของการสอนในห้องบรรยาย 
2.ทำการทบทวนแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน หมวดที่ 9 มคอ.7 ของปีพศ.2563 คือ 
2.1 โครงสร้างหลักสูตร - ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร   
2.2การเปลี่ยนแปลงรายวิชา-เสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เน้ือหาการสอนให้กระชับขึ้นและ
ให้เข้าใจง่ายรนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับวิชาต่างๆเช่นวิชามารดาทารกวิชาโภชนศาสตร์,วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ          
2.3กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน-กิจกรรมพัฒนาอาจารย์    และบุคลากร
สายสนับสนุนมีดังน้ี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้มากขึ้นปีน้ีมีอาจารย์ที่จะสำเร็จ การศึกษา
ปริญญาเอกจำนวน2ท่านและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง  ทางวิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่  ตำแหน่งทางวิชาการซ่ึงปีน้ีมี
อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ1ท่าน 
1.ดำเนินการพิจารณารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีพศ.2563 พบว่าระบบ
การสอนของคณาจารย์โดยใช้วิธีการอัดเทปแล้วนำไปไว้ที่หน้าเว็ปไซด์ให้นิสิตดูมีปัญหาที่ทำให้นิสิตขาด
ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาเพราะไม่สามารถซักถามอาจารย์ได้ และขาดสมาธิในการเรียนอาจเน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมของตัวนิสิตเองและการจำกัดด้วยเวลาของการสอนในห้องบรรยาย 
2.ทำการทบทวนแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน หมวดที่ 9 มคอ.7 ของปีพศ.2563 คือ 
2.1 โครงสร้างหลักสูตร - ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร   
     2.2การเปลี่ยนแปลงรายวิชา-เสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้เน้ือหาการสอนให้กระชับขึ้น
และให้เข้าใจง่ายรนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับวิชาต่างๆเช่นวิชามารดาทารกวิชาโภชนศาสตร์ ,
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ          
    2.3กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน-กิจกรรมพัฒนาอาจารย์    และบุคลากร
สายสนับสนุนมีดังน้ี 
 - ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้มากขึ ้นปีนี ้มีอาจารย์ที ่จะสำเร็จ 
การศึกษาปริญญาเอกจำนวน2ท่านและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม 
 - ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง  ทางวิชาการ 
 - ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่  ตำแหน่งทางวิชาการ
ซ่ึงปีน้ีมีอาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ1ท่าน 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
การพิจารณาการเรียนการสอน 
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      การพิจารณา มคอ.5 พศ.2564(ปีการศึกษา2563)ครบทุกกลุ่มทุกรายวิชาพบว่าวิชาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีนิสิตอยู่ในระดับ C=49คนและ 
ไม่มีระดับคะแนน Aจึงต้องมีการปรึกษากับเจ้าของวิชาเพื่อหาสาเหตุที่ระดับคะแนนผิดปกติคือไม่มีA
และระดับCมีมากถึง49คนพบว่าการเรียนโดยการสอนแบบออนไลน์Cyber U(Wire cast program)
และพัฒนามาใช้ระบบXStudi +year-link ก็ยังทำให้นิสิตขาดความเข้าใจเท่าที่ควรเน่ืองจากInternet
ไม่เสถียรทำให้การสอนมีการขาดความต่อเนื่องบางช่วงบางตอน.จึงให้คำแนะนำในการให้เอกสาร
เพื่อให้นิสิตอ่านประกอบและเน้นย้ำการทบทวนบทเรียนให้นิสิตมากขึ้นและเปิดช่องทางในการสื่อสาร
แก่นิสิตเพื่อติดตามประเมินความรู้ของนิสิตเช่น กลุ่มไลน์ ,Skype,.e-mailเป็นต้นและ มคอ.5,6 ของ
ภาคฤดูร้อน   ทุกวิชามีมคอ5และ6ครบถ้วน  พบปัญหาคือ 
1.ภาคทฤษฎี  ต้องปรับปรุงในระบบสารสนเทศที่จะช่วยให้การบรรยายของอาจารย์ผู้สอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้มีมากขึ้นและให้มีการทบทวนเรื่อง
การตัดเกรดของวิชาหลักคุณธรรมและการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตทุกช่วงวัยซึ่งมีผลการ
เรียนของนิสิตอยู่ในระดับคะแนนC=36 คน และD+=18คน D=5 คน คิดเป็นร้อยละของระดับคะแนน
D+=13.04และD=0.04 ซึ่งกรรมการพิจารณาเห็นว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากนิสิตยังขาดความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา จึงให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มเวลาในการสรุปบทเรียนและให้เอกสารสรุปเนื้อหาแก่นิสิต
ก่อนและหลังเรียน และให้นิสิตสรุปเนื้อหาที่เร ียนโดยการทำ Mind Mappingรวมทั้งการหาเวลา
ติดตามประเมินผลการเรียนของนิสิตเป็นระยะๆด้วยวิธีการทบทวน,สอบและพบนอกเวลาเรียนผ่าน
ทาง line grope/google meet 
2.ภาคปฏิบัติ 
        - ทุกภาควิชาได้มีการปฏิบัติครบถ้วนทันเวลา ด้วยการย้ายวิชาทฤษฎีของเทอม3ที่เป็นทฤษฎีมา
ไว้ในเทอม1และ2 ดังมีรายวิชาดังต่อไปน้ี 
1.วิชาสารสนเทศทางการพยาบาลและการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เดิมอยู่เทอม2ย้ายมาเรียนในเทอม
1 
2.ย้ายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเดิมอยู่เทอม1มาฝึกในภาคฤดูร้อน 
3.ย้ายวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวตกรรมและวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชเดิมอยู่ภาคฤดู
ร้อนย้ายมาอยู่เทอม2 
4.ย้ายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเดิมอยู่เทอม2ย้ายมาเทอม3(ภาคฤดูร้อน) 
5.วิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้นเดิมอยู่เทอมที่1 ย้ายมาฝึกปฏิบัติในเทอม2 
6.ย้ายวิชาสัมนาและการวิจัยมาเดิมอยู่เทอม2มาอยู่ในเทอมที่ 1 
และได้จัดทำรายงาน(มคอ. 7) ประจำปี2563เสร็จสมบูรณ์ในวันที่  18กันยายน 2564  
           ติดตามแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรครบถ้วน
ทุกภาควิชาและทุกภาควิชาได้เตรียมจัดทำแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรครบถ้วนทุกภาควิชา 
         ***  ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการที่จะทำการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 
ครั้งที่ 3 
    1.จัดเตรียมแผนการเรียนของนิสิตแต่ละชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ครบทุกวิชา.(22วิชา) 
ชั้นปีที่1 มี7วิชา,ชั้นปีที่2มี7วิชา,ชั้นปีที่3มี4วิชา,ชั้นปีที่4 มี4วิชาให้แต่ละภาควิชาสรุปเนื้อหาที่สอน
แขวนไว้หน้าเว็ปไซด์ของคณะเพื่อให้นิสิตได้ทบทวน 
    2.ติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่2ปีพศ.2564(ภาค
การศึกษาที่ 2/63 )ครบทุกรายวิชาโดยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เน้ือหาวิชากระชับเข้าใจง่าย  
   3.ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 ของภาคการศึกษาที่ 1ปีพ.ศ.
2564(ภาคการศึกษาที่ 1/63) ครบทุกกลุ่ม ทุกรายวิชาเพราะสถานการณ์โควิดทำให้มีการจำกัด
ระยะเวลาในการสอนและเร่งรัดในการสอบและใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ ระบบ Cyber-
U (X-Studi+ Year link)และภาคทฤษฎีที่สอนและสอบได้ทันเวลา พบว่า  กลุ่มวิชาGE(ชีวเคมีและวิชา
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ฟิสิกส์) ไม่มีนิสิตได้ระดับคะแนนA และนิสิตส่วนมากได้ ระดับคะแนน C , D+และวิชาหลักคุณธรรมไม่
มีนิสิตได้Aรวมทั้งวิชาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกช่วงวัยมีD+=18 คน D= 5 ส่วนภาคปฏิบัติ 
สามารถฝึกปฏิบัติได้ครบตามระยะเวลาแต่มีนิสิตบางส่วนนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ไม่ดี
เท่าที่ควรและทักษะในการปฏิบัติในบางProcedureไม่ดีเท่าที่ควรจึงมีการวางแผนในการเรียนการสอน
ดังน้ี 
  1.ติดตามผลการสอบและมคอ5และ6ให้ครบตามวิชาที่คงค้าง และหาสาเหตุของระดับคะแนนของ
วิชาที่มีผลการเรียนที่ผิดปกติและเร่งดำเนินการแก้ไข 
  2.ให้ย้ายวิชาทฤษฎีที่สามารถนำมาสอนได้สลับกับวิชาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลเพื่อย้ายวิชาปฏิบัติ
ไปอยู่ในช่วงSummer(ถ้าสถานการณ์โควิต-19ไม่คลี ่คลายให้นำแผน2มาใช้คือการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลที่ห้องLab แทนการฝึกในโรงพยาบาล) 
3.ให้ทุกภาควิชาแสวงหาแนวทางร่วมกันที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของนิสิตและอาจารย์ดีขึ้นเช่น
การส่งวีดีโอ การทบทวน การพบปะนิสิตทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อทบทวนการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบสารสนเทศมาช่วยเช่น Google meet,line group,e-mail ฯลฯ 
4.ทำการติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 1 คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนา15 ชั่วโมงประมาณร้อยละ70  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา10 ชั่วโมงประมาณ
ร้อยละ80.  
5. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา ตาม มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 7   
ของภาคการศึกษาที่ 1 
     นิสิตได้ระดับคะแนนต่ำอาจเน่ืองจากสถานการณ์โควิด19ที่ทำให้มีระบบการเรียนแบบออนไลน์ ซ่ึง
นิสิตประสบปัญหาในเรื่องสันญาณการlink ข้อมูลและสถานที่นิสิตอาศัยไม่เอื้อต่อการเรียนและเม่ือ
สถานการณ์โควิดคลี่คลายเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วยจำกัดจึงขาดทักษะใน
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลประกอบกับห้องเรียนและวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บางอย่างไม่พร้อมใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาลภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล(Lab).บางวิชามีวันเวลาในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล.ในแหล่งฝึกซ้ำซ้อนกับสถาบันอ่ืนเพราะแหล่งฝึกมีจำนวนน้อยและสถาบันที่มาฝึกหลายแห่ง
ทำให้การฝึกปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนจึงต้องฝึกตามวันเวลาที่แหล่งฝึกว่าง
รวมทั ้งหอผู ้ป่วยบางแห่งมีจำนวนผู ้ป่วยน้อยและแหล่งฝึกปฏิเสธการให้นิสิตฝึกปฏิบัตเพราะ
สถานการณ์โควิด-19เสี่ยงต่อนิสิตและผู ้ปวย จึงต้องมีการวางแผนให้นิสิตฝึกตามสถานการณ์และ
Procedureที่แต่ละภาควิชากำหนดขึ้นแทนการฝึกบนโรงพยาบาลที่มีการปฏิเสธรับฝึก 
        -มีการวางแผนการเรียนการสอนในพศ.2565(ปีการศึกษา2564)เม่ือสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 
จะมีการเรียนการสอนแบบออนไซด์ และวางมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่น 
การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การสวมMaskและการตรวจATKก่อนเข้าเรียนและก่อนลงฝึกLab  ส่วน
ห้องเรียน วางแผนให้นิสิตชั้นปีที่1 ที่มีจำนวนมากเรียนออนไลน์ ส่วนปี2 เรียนที่ห้องเธียร์เตอร์ที่
สามารถบรรจุไประมาณ500 คนส่วนชั้นปี3และ4 ที่มีจำนวนนิสิตน้อยให้ใช้ห้องเรียนโดยการเพิ่ม
จำนวนเก้าอ้ีและเว้นระยะห่าง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเอ้ือต่อการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและ
ใกล้ชิดนิสิตรวมทั้งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนของนิสิต 
6.มีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ของ ภาคการศึกษาที่ 1 ตาม มคอ.2 หมวด 7 พบว่า ผล
การดำเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ . 
7.ปีพ.ศ.2563 มีอาจารย์ใหม่ จึงมีการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ และได้วางแผนเพิ่มหัวข้อการเตรียม
ความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ในปีต่อไปคือ ยังคงการให้ความรู้ในการทำข้อสอบและการบรรยายโดย
ใช้ระบบ E-Studi+ year-linkแม้ว่าจะมีการเรียนออนไซด์ก็ตาม,เพื่อเตรียมพร้อมถ้าเกิดความจำเป็นที่
ต้องสอนแบบออนไลน์เช่นเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ 
8.ดำเนินการทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
ในภาคการศึกษาที่ 2พบว่าทุกภาควิชามีแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนครบถ้วน 
9.ทำการวางแผนการจัดทำรายงานตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
 ให้แต่ละภาคการศึกษาติดตามและประเมินผลก่อน15พฤษภาคม 2565 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ครั้งท่ี 4 
1.ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนของนิสิตแต่ละชั้นปีในภาคฤดูร้อน โดย  ปี  1 มี 5 วิชา, ปี2 มี4 วิชา  
,ปี3 มี1 วิชา . 
2.ติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนครบทุก
รายวิชา ให้คณาจารย์ปรับเน้ือหาวิชาให้กระชับขึ้น ตัดเน้ือหาที่ซ้ำซ้อนออกไปและให้คณาจารย์จัดทำ
การบันทึกการสอนเป็นวีดีโอเทป แขวนหน้าเว็ปเพื่อให้นิสิตดูและทำการสรุปให้นิสิตโดยการบรรยาย
สดที่ห้องCNE ให้มีการติดตามประเมินผลความเข้าใจในเน้ือหาวิชาของนิสิตโดยผ่านช่องทางอ่ืนๆที่จะ
ทำได้ เช่น ทาง line group, VDO line group  ส่วนการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้มี
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือ การตรวจATK ก่อนเข้าฝึก เว้นระยะห่าง สวมMask 
และล้างมือเป็นต้นฯลฯ 
3. ติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 2  ครบทุกกลุ่มรายวิชา
เพราะใช้วิธีการสอบออนไลน์ (googie forms) 
4.ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร   สายสนับสนุน  ภาคการศึกษาที่ 2  
           คณาจารย์ได้รับการพัฒนา   ครบทุกคนเป็นจำนวน 15ชั่วโมง และบางคนได้รับการพัฒนา
มากกว่า15 ชั่วโมง 
           บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาครบทุกคน จำนวน10 ชั่วโมง  
5.ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 7 ของ
ภาคการศึกษาที่ 2 พบว่ามีการทวนสอบ5วิชาทุกวิชาอยู่ในระดับดี มีข้อเสนอแนะ.ในเรื่องการรายงาน
ไปที่คณะกรรมการทวนสอบให้ระบุในข้อสอบแต่ละข้อว่าเน้ือหาในแต่ละข้ออยู่ในบทใด 
6.ติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ของภาคการศึกษาที่ 1 ตาม มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7ครบทุกตัว
บ่งชี ้
7. ทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในภาคฤดู
ร้อน  
    ทุกภาควิชามีความพร้อมในแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตรในภาคฤดูร้อนและได้ทำการทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตรในภาคฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อย 
8.วางแผนการจัดทำรายงานตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เม่ือสิ้นภาคฤดูร้อน  
ได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำรายงานตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนครบทุก
ภาควิชา 
*ติดตามและรายงานผลตาม  แบบ มคอ.7 ของปีพ.ศ.2564  
ครั้งที่5  
    ติดตามและรายงานผลตาม แบบ มคอ.7 ของปีการศึกษาที่ 2563 (ช่วงโควิด19) 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2560 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  ปี พ.ศ. 2560  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 10 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 10 วิชา 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 55 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 41 วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....14...วิชา   
      การส่ง มคอ.5-6 ในภาคการศึกษาที ่ 1/2563 ส่งสำนักวิชาการวันที ่ 24 ธันวาคม 2564           
ภาคการศึกษาที ่ 2/2564 ส่ง 31 พฤษภาคม 2565 เนื ่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 
มหาวิทยาลัยมีประกาศเม่ือ 6 พฤษภาคม 2564 ห้ามดำเนินการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิชาที่ไม่สามารถจัดสอบ
ด้วยระบบออนไลน์ได้จึงเลื่อนสอบ เช่น การพยาบาลพื้นฐาน โภชนศาสตร์ พยาธิวิทยา การพยาบาล
ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ มีผลกระทบทำให้จัดทำ มคอ.5-6 ล่าช้า 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  ส่งภายใน            
10 กันยายน 2565  โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น 14 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ ....25...... 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู ้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2564 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 
เพิมเติม   
9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล มีการรับอาจารย์ใหม่ โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารย์ใหม่ มีจำนวน.......-......คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยง

N/A - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
คอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของ
อาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
10) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา...........51........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
   (ตามเอกสารหลักฐาน การพัฒนาอาจารย์) 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   

11) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี  
      ไม่น้อยกว่าคนละ 10 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา.........9..........คน   คิดเป็นร้อยละ....100......... (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 
   (ตามเอกสารหลักฐาน การพัฒนาอาจารย์) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 79 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 

79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ ............. เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 335 79 4.24 ดี 
2 ด้านความรู ้ 336 79 4.25 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 334 79 4.23 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 334 79 4.23 ดี 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
333 79 4.22 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 338 79 4.28 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.24 ดี 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

13) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตใหม่ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
ผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

   1.จำนวนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 
 
2.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ 
TQF 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 136.5 30 4.55 
   (2) ด้านความรู ้ 122.1 30 4.07 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 122.1 30 4.07 
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 137.4 30 4.58 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

122.7 30 4.09 

 
  (6) ดา้นทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ  
(ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 

127.8 30 4.26 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็น/ไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
 คะแนนรวม 6 ด้าน 128.1 30 4.27 
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 112 

3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

112 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อย
ละ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา) 

26.79 
 

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
      มีการประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51   
15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอน 
      ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  4.21   
16) มีนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตท้ังหมดท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2.50  
     จากระดับคะแนน 4.00 
   

รวมจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 15 
จำนวนตัวบ่งชี้ข้อ 1-10 ตาม มคอ.1 ท่ีมีผลดำเนินการในปีการศึกษา 2564 10 

จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 15 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 3.95 4.00 4.01 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 3.89 3.95 3.96 

     1.3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 3.89 3.89 3.90 

    1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.05 4.05 4.06 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 3.83 4.00 4.02 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.83 3.95 3.97 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 3.78 3.78 3.84 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.05 4.18 4.20 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.05 4.17 4.18 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.00 4.05 4.07 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.00 4.02 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ เฉพาะระดับปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.29 4.29 4.30 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.08 4.08 4.10 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 3.99 4.00 4.03 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.28 4.08 4.10 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.96 4.08 4.11 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและ
ทันสมัย 4.08 4.08 4.12 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.99 4.00 4.01 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 4.29 4.08 4.10 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.08 4.29 4.30 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์
และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 3.87 3.87 3.89 

รวมผลการประเมิน 4.09 4.09 4.11 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเรียนการสอนทางไกลโดยมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.89 ซึ่ง
พบปัญหาระบบสัญญาณ Wi Fi  ไม่เสถียร สัญญาณไม่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้การจัดการเรียนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงาน IT  เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างต่อเนื่อง 
 การนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงระบบการสอน
ทางไกล ในระยะที่มีสถานการณ์โควิดระบาดได้นำระบบนี้มาใช้และมีการพัฒนาระบบมาต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1.  จัดระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบ  Cyber  U  สามารถจัดบรรยายเพื่อการเรียนการสอนได้ 
แต่นิสิตและอาจารย์ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้โดยตรง 
 2  ปัจจุบันมีการปรับระบบการเรียนการสอนจากระบบ  Cyber  U  เป็นระบบ  X - Study ซึ่งนิสิตและ
อาจารย์สามารถพูดโต้ตอบกันได้ มองเห็นกันได้อย่างเป็นปัจจุบัน อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายสด หรืออัดเทปเพื่อไว้ฟังซ้ำได้  สามารถจัดสอบ จัดประชุมเป็นกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมกลุ่มได้  
โดยสาขาการพยาบาลพื้นฐานจัดทำคลิปวิดิโอเพิ่มข้ีนทัง้หมด 7 คลิป และทำแบบประเมินทักษะเพิ่ม 3 เรื่อง คือ 

-การฝึกปฏิบัติวิชาเทคนิคการช่วยเหลือบุคคลข้ันพื้นฐาน เรือ่ง การสวมถุงมือปราศจากเช้ือ และการถอด
ถุงมือ 

-การประเมนิทกัษะการฝึกปฏบิตั ิวชิาเทคนิคการช่วยเหลอืบุคคลขัน้พืน้ฐานเรื่อง การหยบิจบัของ
ปราศจากเชื้อ (Sterile touching)(การเปิดห่อของปราศจากเชื้อ – การใชค้บีกลาง)  

-การประเมนิทกัษะการฝึกปฏบิตั ิวชิาปฏบิตักิารพยาบาลพืน้ฐานเรื่อง การวดัสญัญาณชพี (Check 
Vital Signs)  

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก ผลติโปรแกรมน าเสนอสรุปบทเรยีนพรอ้มใส่คลปิเสยีง 1 เรื่อง 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
2. ผศ.พรภิมล แก้วกมล 
3. อ.จรรยา หน่อแก้ว 
4. น.อ.หญงิสรุางค์ เปรมเสถียร 
5. น.อ.สัญญา เหลืองทองคำ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. น.อ.หญงิสรุางค์ เปรมเสถียร 
2. อ.จรรยา หน่อแก้ว 
3. น.อ.สัญญา เหลืองทองคำ 
4. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
5. ผศ.พรภิมล แก้วกมล 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. น.อ.หญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ 
3. อ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
5. ผศ.พรภิมล แก้วกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร ์
7. ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารียร์ักษ์ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. น.อ.หญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
2. ดร.วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ 
3. อ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 
4. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
5. ผศ.พรภิมล แก้วกมล 
6. รศ.พ.ต.อ.หญงิ ชฎาพร คงเพ็ชร ์
7. ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารียร์ักษ์ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สว่างอารรีักษ์ 
2. น.ต.หญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร ์
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
4. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
5. ผศ.พรพมิล แก้วกมล 
6. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
7. อ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สว่างอารรีักษ์ 
2. น.ต.หญิง  ผศ.ดร.วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร ์
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
4. ผศ.สมพร กิ่วแก้ว 
5. ผศ.พรพมิล แก้วกมล 
6. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
7. อ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สว่างอารรีักษ์ 
2. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
4. ผศ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 
5. ผศ.พ.ต.ท.หญงิ ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกลุ 
6. ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ผศ. ดร. เจนระวี สว่างอารรีักษ์ 
2. นาวาอากาศเอกหญงิ สุรางค์ เปรมเสถียร 
3. พันตำรวจเอกหญงิ รศ. ชฎาพร คงเพ็ชร์ 
4. ผศ.ธารีรัตน์ พายัพสาย 
5. ผศ.พ.ต.ท.หญงิ ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกลุ 

          6. ผศ.วรรณจรี  มณีแสง 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วัชรพล ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.17 4.26 4.29 4.27 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.59 4.63 4.65 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 N/A N/A 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.50 3.50 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5+5+5/3=

5 
5+5+5/3=5 

5+4.17+5/3 
=4.72 

5+4.17+5/3 
=4.72 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 4.17 4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4.33 3.91 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.00 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.09 4.11 4.08 4.15 
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