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คำนำ 
 

คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกจิกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสร็จเรยีบรอยแลว       จึง
นำเสนอรายงานนี้ตอคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 
 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

    3) ดร.นีรนุช เนืองวัง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะพยาบาลศาสตร  วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2551 หลังจากไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 
24 เมษายน 2552 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารย
ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 51 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 32 คน วุฒิปริญญาเอก 6 คน วุฒิปริญญาโทและ
ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  10 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน และวุฒิปริญญา
โทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิต จำนวน 304 คน และปการศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จ
การศึกษาจำนวน 109 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนท่ีมีความรูและทักษะทางวิชาชพี          มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนำและผูตามท่ีดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต       เปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) ≥3.50 4.11/1 4.11 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจำคณะ 51 คน  มีวุฒิป.เอก 8 คน 

30 
8/51x100=15.69 
15.69/40x5=1.96 

1.96 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 51 คน มีตำแหนงวิชาการ 13 คน แบงเปน  
(ผศ. 12 คน, รศ. 1 คน)  

60 
13/51x100=25.49 
25.49/60x5=2.12 

2.12 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 
(รอยละ)  

1:6.00 1:4.50 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.87 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ)  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 
ภายใน= 600,000 บาท ภายนอก= 1,971,750 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 2,571,750บาท 
 (รวม 2,571,750 บาท/51=50,426.47) 

50,000 50,426.47 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย (รอย
ละ) 
(งานวิจัย 3 เรื่องแบงเปน 0.8=3 )  
ผลรวมถวงน้ำหนัก= 2.40 

รอยละ 30 
2.4/51x100=4.71 
4.71/30x5=0.79 

0.79 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.60 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6  6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 
4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 7 ขอ 5 ขอ 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) (ไมไดขอ 5) 

7 ขอ 5 ขอ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  4.50 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.00 
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คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เรงรัด กำกับ สนับสนุน และติดตามใหอาจารยผูสอนมีผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

อยางจริงจัง 

2. ควรมีการกำกับติดตามแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและมี

ตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

3. การประเมินผลโครงการ ควรพิจารณาการประเมินทั้งอาจารยและนิสิตใหครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน

และผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดกับนิสิตตามโครงการ  

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีความสามารถในขอทุนวิจัยจากภายนอกคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ควรมีระบบในการพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถในการทำวิจัย และมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยาง

ตอเน่ือง 
2. ควรมีแผนในการสนับสนุนผลงานวิจัยแบบบูรณาการและเปนงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการพัฒนานิสิตและการประเมินผล

สำเร็จที่เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

2. ควรมีโครงการในการใหบริการวิชาการที่หลากหลายและบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทบทวนตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในการพัฒนานิสิตและ

การประเมินผลสำเร็จที่เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

2. ควรมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน และการวิจัยใหชัดเจนมากข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

1. ผูบริหารมีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน เปนที่ยอมรับของบุคคลากรในคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรวิเคราะหสัดสวนคาใชจายในการพัฒนานิสิต อาจารย บุคคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร และโอกาสทางการแขงขัน 

2. เรงสรางแนวปฎิบัติที่ดี จากความรูของคณาจารย และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 

3. การวางแผนพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน ควรมีการวางเปาหมายการอบรมใหสอดคลองกับลกัษณะงาน

ที่ปฎิบัติ 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 

1. ดร.นีรนุช เนืองวัง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา  
2. น.อ.อหญิงดลฤดี     
โรจนวิริยะ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา 
2. น.อ.อหญิงดลฤดี   
โรจนวิริยะ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 
1. ดร.นีรนุช เนืองวัง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ
  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1.น.อ.อหญิงดลฤดี     
โรจนวิริยะ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 คณะทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
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