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คำนำ 
 

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

 

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

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)  
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
บุร ีร ัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร น เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2555 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน จำแนก ดังนี ้ มีวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาเอก 2 คนและ          
วุฒิปริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้น จำนวน 313 คน และปการศึกษา 2563 
มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 69 คน 

ปณิธาน พลังความคิดคูคุณธรรม สูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ (The P0wer 0f Th0ught and M0ral 
aim f0r the Highest Educati0n and Pr0fessi0n) 

วิสัยทัศน คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุ งมั ่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตใหเปนปญญาชน ที่มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะผูนำ พัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 103.83/24=4.33 4.33 4.33 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
51/51100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.67 4.67 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+2.38+5/3=4.13 4.13 4.13 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/7x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/7x100=28.57 

28.57/60x5=2.38 
2.38 2.38 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
5.6/7x100=80 

80/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.71 3.71 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.50 4.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.04 4.04 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่ยูในฐานขอมูล

ระดับชาติ และนานาชาติที่มีความเปนสากล 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. มีการวิเคราะหผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต และพัฒนาอาจารยในดานที ่คะแนนต่ำอยางเปน

รูปธรรม 

2. บัณฑิตมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. อาจารยที่ปรึกษามีการประเมินนิสิตอยางตอเน่ือง และติดตามใหความชวยเหลือตลอดกระบวนการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตร ควรพิจารณาเพิ่มเน้ือหาสาระเพื่อพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการฝกปฏิบัติการ

พยาบาล   

2. ควรมีการประเมินนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยแยกออกจากผลลัพธการเรียนรู ตาม

มาตรฐานการเรียนรูอุดมศึกษาเพื่อใหเห็นผลลัพธ และเปนประโยชนในการพัฒนานิสิตตอไป 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพวารสารวิชาการในระดับชาติเพิ่มมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการวางแผนการเตรียมความพรอมของอาจารยประจำหลกัสตูรเพือ่เขาสูการเปนอาจารยประจำ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และธำรงรักษาอาจารยใหคงอยูและปฏิบัติหนาที่อยางตอเน่ือง 

2. ผลงานวิชาการของอาจารยจะตองตรงกับสาขาที่อาจารยปฏิบัติงาน 

3. ควรพิจารณาความสมดุลระหวางปริมาณ และคุณภาพของผลงานวิชาการเพื่อสรางความเขมแขง็ใน

ความเปนนักวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. มีการบูรณาการการเรียนการสอนใหเขาก ับการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระรายวิชาใหมีความสอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ

ในทางการแพทย และการพยาบาล 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการเตรียมความพรอมหองฝกปฏิบัติการที่ครอบคลุมกับผูปวยโควิด-19 ในสถานการณเฉพาะ 

เชน วิธีการสวมใสเสื้อ PPE และการดูแลผูปวยในระบบปด เปนตน 

2. ควรมีการประเมินระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเพื ่อแกปญหา และเพิ ่มสิ ่งสนับสนุนให

สอดคลองกับความตองการของนิสิต 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

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

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

ณ หองประชุม คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

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

ขอมูลนิสิต 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ  

ปการศึกษา 
 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 70 70 65 8 3 1 1 0 
2557  72 71 68 67 2 2 0 
2558   63 57 55 55 3 1 
2559    68 63 63 63 5 
2560     64 64 64 64 
2561      90 88 88 
2562        68 
2563        87 
รวม 70 142 199 201 252 275 221 313 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2559 2560 2561 2562 2563 

2558 63 - - 51 1 1 53 1 84.12 1.59 
2559 68 - - - 51 7 58 5 85.29 7.35 
2560 65 - - - - 61 61 3 93.84 4.62 
2561 90  -  -  - - - 0 88 00.00 97.78 
2562 68  -  -  -  -  -  0  68  00.00 100 
2563      87 - - - - - 0 87 00.00 100 
รวม 441 0 0 51 52 69 172 184 87.75 51.89 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 109 24 4.54 
  (2)ดานความรู 99 24 4.13 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 97 24 4.04 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 111 24 4.63 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 105 24 4.38 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 102 24 4.25 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 103.83 24 4.33 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 58 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

24 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

47.05 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 51 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 51 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

51 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 51 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย)   
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 51 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2   การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนิสิต  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.92 4.21 4.32 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.15 4.19 4.25 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.02 4.18 4.20 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.09 4.15 4.19 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืน ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ 

3.96 4.10 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.17 4.22 

 
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอระบบการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต ปการศึกษา 2563 พบวานิสิตมีความพึงพอใจในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลือ
อื่น ๆ หรือถายทอดประสบการณอื่น ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ และ 
ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาใกลเคียงกันคือ คาเฉลี่ยเทากับ 4.55และ 4.52 คะแนน 
ตามลำดับ เน่ืองจากในปการศึกษา 2563 มีการเพิ่มชองทางการใหคำปรกึษาในหลาย ๆ  ชองทาง ทั้งที่เปนทางการ
คือ line official เรื่องรองเรียน WTUBR  ไลนกลุมรับเรื่องรองเรียน และที่ไมเปนทางการคือไลนกลุมสวนตัวของ
อาจารยที่ปรึกษา ทำใหไดรับทราบปญหาจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนปญหาชีวิตความเปนอยูในหอพัก สวน
คาเฉลี่ยต่ำสุดคือเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิต
เรียนจบตามเวลาของหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คะแนน   แตเมื่อพิจารณาแนวโนมของความพงึพอใจ
ของนิสิตทุกชั้นป 3 ปยอนหลัง(2561-2563) พบวานิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมและในทุกประเด็น
ยอยเพิ่มข้ึนทุกป ตารางที่ 3 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดทั้งหมดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน ป พ.ศ. 2564 ในเรื่อง
ระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
เรื่องการใหคำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 
รวมทั้งการทำความเขาใจกับอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
  1. การปรับปรุงคูมืออาจารยที่ปรึกษาใหสอดคลองกับสถานการณ 

2. ปฐมนิเทศอาจารยใหม ช้ีแจงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
  3. สรุปผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี ใหอาจารยที่
ปรึกษารับทราบ 
  4. ระบบติดตามประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนิสิต  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.02 4.23 4.52 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  

4.05 4.19 4.32 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.21 4.40 4.41 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.08 4.19 4.23 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืน ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ  

4.05 4.13 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.39 4.49 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.50 3.56 3.58 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.62 3.78 4.25 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.12 3.38 3.59 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.12 4.25 4.35 

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

3.28 4.15 4.52 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.35 4.56 4.68 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.58 3.65 3.68 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.32 3.45 3.50 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

2.96 3.08 3.25 

รวมผลการประเมิน 3.54 3.76 3.93 
 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.55 3.56 3.59 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.12 3.45 4.25 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.02 3.22 4.12 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.2 4.25 4.38 

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

4.2 4.36 4.75 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.56 4.56 4.54 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.55 4.59 4.58 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.33 4.69 4.70 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.68 4.75 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.15 4.38 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

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

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.39 4.45 4.47 4.49 4.48 4.58 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอ
กระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.02 3.89 4.06 4.12 4.12 4.35 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.17 4.26 4.31 4.30 4.47 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 

ปการศึกษา 
 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2555 40 40 8 8 2 1 1 0 
2556 70 70 65 8 3 1 1 0 
2557  72 71 68 67 2 2 0 
2558   63 57 55 55 3 1 
2559    68 63 63 63 5 
2560     64 64 64 64 
2561      90 88 88 
2562        68 
2563        87 
รวม 110 182 207 209 254 276 222 313 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2557 72 65 90.27 7 
2558 63 58 90.62 5 
2559 68 63 92.64 5 
2560 65 64 98.46 1 
2561 90 88 97.77 2 
2562 68 68 100 0 
2563 87 87 100 0 
รวม 513 493 95.68 20 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.56 3.78 4.25 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 4.05 4.16 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.58 3.95 4.25 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.76 3.89 4.19 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.15 4.21 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.52 3.64 3.99 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.91 4.18 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน พบวานิสิตมีความเห็นสอดคลองกับความความ
พึงพอใจของอาจารยในเรื่องการมีชองทางในการรองเรยีนหลายชองทางมากที่สดุ โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.65 คะแนน 
รองลงมาเปนผลการจัดการขอรองเรียน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.48 คะแนน และมีความพึงพอใจต่ำสุดในเรื่อง
ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียนโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 คะแนน  ซึ่งทางหลักสูตรไดนำผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจปการศึกษา 2562 มาปรับปรุงระบบรองเรียน โดยมีการเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียน
รองทุกขหลายชองทางมากข้ึน เพื่อใหงายและเพิ่มการเขาถึงใหบุคลากร นิสิต ทำใหผลลัพธในปการศึกษา 2563 
ทำใหนิสิตมีความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนในภาพรวมมีแนวโนมมากข้ึนอยางชัดเจน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.99 4.25 4.65 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.75 3.99 4.16 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.89 4.03 4.05 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.76 3.91 4.18 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.15 4.23 4.35 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.21 4.48 

รวมผลการประเมิน 3.92 4.10 4.31 

 
สวนผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ

ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต พบวาความพึงพอใจของอาจารยในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยในป
การศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คะแนน  มีคะแนนสูงสุดในเรื่องมีอัตราการสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คะแนน  รองลงมาเรือ่งวิธีการจดัการขอรองเรยีน คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 คะแนน 
มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีอัตราการคงอยูของนสิิตใน
หลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 คะแนน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.45 3.68 3.79 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.18 4.29 4.32 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.58 3.79 3.99 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.77 3.87 3.98 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.56 3.78 4.25 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 4.05 4.16 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.58 3.95 4.20 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.76 3.89 4.19 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.15 4.26 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.52 3.64 3.99 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.91 4.11 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสติ  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.10 4.19 4.21 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.18 4.29 4.32 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.03 4.16 4.18 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.77 3.87 3.98 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.99 4.25 4.45 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.75 3.99 4.16 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.89 4.03 4.25 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.76 3.91 4.18 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.15 4.23 4.35 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.21 4.48 

รวมผลการประเมิน 3.96 4.11 4.26 

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

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
  1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการขอรองเรียน 
  2. อบรมอาจารยผูใหคำปรึกษาเรื่อง “การใหคำปรึกษาในศตวรรษที่ 21” 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี ่ยสูงสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลืออื่น ๆ หรือถายทอดประสบการณอื่น ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.94 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่
ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตรี และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอ
กับอาจารยที่ปรึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
  1. ปฐมนิเทศอาจารยใหม ช้ีแจงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
  2. สรุปผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี ใหอาจารยรับทราบและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหนิสิตมีความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาเพิ่มข้ึน 
  3. เพิ่มชองทางใหนิสิตมีความสะดวกในการติดตอกับอาจารยมากขึ้น จากเดิมนิสิตสามารถติอตอผาน
ระบบ Social Media โทรศัพทมือถือ และหองพักอาจารย เพิ่มชองทาง E-mail จัดตารางพบที่หองพักอาจารยทกุ
สัปดาห เปนตน   
           ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด
คือ 3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
  1. ใหนิสิตมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินผล 

2. ใหนิสิตมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกอนจัดทำ มคอ. รายวิชา 
3. ใหนิสิตมีกิจกรรมรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เนนบรรยาย เชน Active Leaning นำเสนอ Role Play การ

เรียนการสอนผานทางสื่อออนไลน Google Classroom เปนตน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.92 4.10 4.33 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.88 4.23 4.37 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.06 4.29 4.37 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.03 4.29 4.39 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.23 4.36 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ดาน
ระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.07 4.16 4.16 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.01 4.19 4.20 

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

3.70 4.03 4.10 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.84 4.10 4.20 

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

3.76 4.13 4.23 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.99 4.10 4.43 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.01 4.03 4.05 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.77 3.90 4.05 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.82 4.10 4.33 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.92 3.94 3.95 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.43 3.97 4.43 

รวมผลการประเมิน 3.87 4.06 4.19 
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จากตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร สิ้นปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการดำเนินงาน ในปการศึกษา 
2563 มาวิเคราะหเพื่อแนะแนวทางแกไข ในการประชุมจัดทำแผนปการศึกษา 2564 จึงไดนำผลการประเมินทุก
ขอ มาวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวตอไป โดยมีการปรับปรุงระบบบริหารอาจารยอยางเปนระบบ สงผลใหป
การศึกษา 2563  ผลการประเมินขอ 4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอ 4.1.2.11 ระบบยกยองและดำรงรักษาอยางมปีระสิทธิภาพ มีคะแนนสูงสูดคือ 4.43 
และ 4.1.2.7 ระเบียบที่โปรงใส ชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร มีคะแนนเปนลำดับที่ 2 คือ 4.33 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว ผลการประเมินความพึงพอใจในปการศึกษา 2563 = 4.19 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ดาน
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.47 4.48 4.50 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.95 4.06 4.30 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

4.23 4.23 4.50 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.94 4.06 4.10 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.38 4.39 4.56 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.09 4.10 4.37 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.79 3.84 4.25 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตร ี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.08 4.10 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.16 4.36 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดานการบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

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

3.98 4.23 4.36 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.87 4.06 4.19 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.14 4.16 4.36 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.00 4.15 4.30 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน  มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ  4.36  คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบริหาร
อาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการดานระบบการ
รับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง
ระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. พัฒนาระบบการกำหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน  7 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน  5 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน  ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 2 คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารยฐานขอมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 3 เรื่อง 
 
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 2 

รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 7 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี รอยละ - 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ - 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ  

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 28.57 
7 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได = 
28.57 

X 5 = 7.14 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 15 28.57 √ 5 รอยละ 20 
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 (ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน - 
รองศาสตราจารย คน - 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 2 
อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 5 
รวมจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) รอยละ - 
รวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) รอยละ 2 
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  รอยละ 28.57 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 28.57 
7 

 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
28.57 

X 5 = 2.38 
60 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 40 28.57 x 2.38 รอยละ 60 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 
10 2.00 ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 
0 0 ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
0 0 ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
0 0 ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 

0 0 ตารางที ่4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 

0 0 ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0 ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 
6 3.6 ตารางที ่4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60 
0 0 ตารางที ่4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั ่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

0 0 ตารางที ่4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

0 0 ตารางที ่4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 

0.80 
0 0 ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 

0.80 
0 0 ตารางที ่4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

0 0 ตารางที ่4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ

1.00 
0 0 ตารางที ่4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

คา
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0 ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที ่ไดรับการประเมินผานการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 
0 0 ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00 0 0 ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

1.00 
0 0 ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 
0 0 ตารางที ่4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนง
ทางวิชาการ 

1.00 
0 0 ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.80 
  ตารางที ่4.2.6 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 7  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 16  

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 0 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.6 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 0 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 80 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 0 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 20 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 0 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร  

ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

1 ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปรับตัวของผูสูงอายุโรคไต
วายเรื้อรังระยะสุดทาย 

มฉก.วิชาการ 245 
 

ปที่ 24 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2563 

0.6 

นวัตกรรมยาสมุนไพรรกัษาแผล
เรื้อรังลักษณะแผลติดเช้ือผูปวย
เบาหวาน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
เรื่อง “กาวนำสังคมวิถี
ชีวิตใหมดวยงานวิจัย
และนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
จังหวัดปทุมธานี 

3-4 กรกฎาคม 
2564 

0.2 

2 อาจารยดร.พิราวรรณ  
พิณราช 

การศึกษาเปรียบเทียบความ
แมนยำของอัตราสวนอัลบูมิน
ตอครีอะตินิน และอัตราสวน
โปรตีนตอครีอะตินิน ในการ
วินิจฉัยภาวะโปรตีนรั่วใน
ปสสาวะในสตรีที่สงสัยภาวะ
ครรภเปนพิษ 

วิชาการกระทรวง
สาธารณสุข 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2564 

0.6 

 
3 
 
 

อาจารยรัตนาภรณ     
พันธุโพธ์ิ 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
ซึมเศราในวัยรุนตอนตน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
ระดับชาติครั้งที่ 18 

3 - 4 กรกฏาคม 
2564 

0.2 

ภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาลใน
สถานการณโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
ระดับชาติครั้งที่ 18 

3 - 4 กรกฏาคม 
2564 

0.2 

นวัตกรรมยาสมุนไพรรกัษาแผล
เรื้อรังลักษณะแผลติดเช้ือผูปวย
เบาหวาน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
เรื่อง “กาวนำสังคมวิถี
ชีวิตใหมดวยงานวิจัย
และนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
จังหวัดปทุมธานี 

3-4 กรกฎาคม 
2564 

0.2 

4 
 

 

 

อาจารยดร.ปณณทัต  
บนขุนทด 
 
 
 
 
 

ปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง 17 
“งานวิจัยเพื่อการสราง
เสริมพลังสังคมสู
เศรษฐกิจไทยดวยวิถี
ชีวิตใหม (New 

28-29 พฤศจิกายน 
2563 

0.2 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร ม.
เวสเทิรน อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

ผลของโปรแกรมการเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษาตอทัศนคติของวัยรุน
ตอนตน  โรงเรียนแหงหน่ึงใน
จังหวัดบุรีรัมย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง 17 
“งานวิจัยเพื่อการสราง
เสริมพลังสังคมสู
เศรษฐกิจไทยดวยวิถี
ชีวิตใหม (New 
Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร ม.
เวสเทิรน อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

28-29 พฤศจิกายน 
2563 

0.2 
 
 
 
 
 

ความรูและพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนและการออกกำลัง
กายประยกุตทารำอัปสราในเขต
ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง 17 
“งานวิจัยเพื่อการสราง
เสริมพลังสังคมสู
เศรษฐกิจไทยดวยวิถี
ชีวิตใหม (New 
Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร ม.
เวสเทิรน อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

28-29 พฤศจิกายน 
2563 

0.2 

ความรูและทัศนคติของมารดา
หลังคลอดปกติที่ตองการเล้ียง
บุตรดวยนมมารดาอยางเดียว
นาน 6 เดือน หอผูปวยหลัง
คลอดโรงพยาบาลบุรีรัมย 
 

วารสารการแพทย
โรงพยาบาลอุดรธานี 

ปที่ 28 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 
2563 

0.6 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะการรูคิดบกพรองของ
ผูสูงอายุตำบลหนาพระลาน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สระบุร ี

วารสารสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 
2564 

0.6 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตบานหนองโพรง 
ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
ระดับชาติครั้งที่ 18 

3 - 4 กรกฏาคม 
2564 

0.2 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพเผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

ภาวะการณรูคิดบกพรองของ
ผูสูงอายุ:รูทันกอนปวยดวยสมอง
เส่ือม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
ระดับชาติครั้งที่ 18 

3 - 4 กรกฏาคม 
2564 

0.2 

การพัฒนาชุมชนตนแบบความ
รอบรูปองกัน ควบคุม โรคหลอด
เลือดสมอง ในเขตสุขภาพที่ 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงาน
ระดับชาติครั้งที่ 18 

3 - 4 กรกฏาคม 
2564 

0.2 

บทบาทพยาบาลและครอบครัว
ในการสงเสริมการเล้ียงลูกดวย
นมแมในมารดาวัยรุนหลังคลอด 

วารสารการแพทย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
สุรินทร บุรีรัมย 

ปที่ 36 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2564 

0.6 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตบานหนองโพรง 
ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

วารสารการแพทย
โรงพยาบาลอุดรธานี 

ปที่ 29 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2564 

0.6 

รวมคาถวงน้ำหนัก 5.6 

 
สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
5.6 

X 100 = 80 
7 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
80 

X 5 = 5 
20 

การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 15 รอยละ 80 x 5 รอยละ 20 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2563) 
1 อาจารยดร.รุจิระชัย เมืองแกว อาจารยพัชรินทร แกวรัตน 

2 อาจารยกนิษฐ   ศรีปานแกว อาจารยดร.พิราวรรณ พิณราช 

3 ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 

4 อาจารยยอดขวัญ    ช่ืนบาน อาจารยสุมาลา สวางจิต 

5 อาจารยสุริยา  ราชบตุร อาจารยรัตนาภรณ พันธุโพธ์ิ 

6 อาจารยดร.อัญชลี เหมชะญาต ิ ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ 

7 อาจารยดร.ศรีงามลักษณ  ศรีปวริศร อาจารยดร.ปณณทัต บนขุนทด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

4.11 4.16 4.63 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.22 4.29 4.30 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงาน
แบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.13 4.13 4.43 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.48 4.52 4.51 
1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.10 4.29 4.42 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 3.94 4.16 4.45 
1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.76 4.19 4.63 
1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.21 4.39 4.45 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.55 4.26 4.4 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.15 4.19 4.39 
1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.31 4.42 4.50 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

3.98 4.13 4.53 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.69 3.74 4.45 
1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.16 4..95 4.98 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.45 4.50 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.89 3.97 3.89 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.06 4.28 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.01 4.29 4.38 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.94 4.19 4.29 

รวมผลการประเมิน 3.96 4.13 4.21 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 
คะแนน และกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและความพงึพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.21 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 
3.89 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรดังน้ี 

1. มีการกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลกัสูตรอยางชัดเจนซึง่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เปนผูบริหารหลักสูตร ควบคุม กำกับใหมกีารดำเนินการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนสำหรบัอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเปนแรงจงูใจสำหรับการคงอยู
ของอาจารยประจำหลกัสูตร 
 3. มีการมอบรางวัลสำหรับอาจารยประจำหลักสูตรดานการวิจัยและดานการสอนดีเดน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน  ๆ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.22 4.32 4.40 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.07 4.23 4.27 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.02 4.32 4.40 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ือง
เช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.12 4.29 4.37 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.07 4.32 4.50 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.06 4.24 4.55 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.19 4.39 4.40 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียน
วิชาตอยอด 

4.06 4.29 4.60 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร 

4.14 4.42 4.50 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.17 4.35 4.36 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.97 4.26 4.43 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชา
ที ่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั ่วไปที่สรางความเปนมนุษยที ่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการ
ดำรงชีวิต 

4.24 4.29 4.37 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียน
ในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.04 4.26 4.29 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.30 4.41 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 โดยมีคะแนนสูงสุดในเรื่องการเปด
รายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด มีคาเฉลี่ย 4.60 และมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร มารายงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดขอเสนอแนะ และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่องการเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมี 
โดยมีการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรในป
การศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมวิชาการพยาบาลศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการปฎิ
รูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง นำเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรับ
การถายทอดองคความรูในการจัดการศึกษาแบบใหมตามที่สภาการพยาบาลกำหนด  

2. ใหอาจารยผูเขารวมประชุม ไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูจากการประชุม/สัมมนา 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการ
ปรับปรงุใหทันสมัยตลอดเวลา  

3. นำ Test blueprint สภาการพยาบาลทีป่รบัปรุงลาสุดมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกบัวัตถุประสงคของสภาการพยาบาลในสมรรถนะที่ตองการ 

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

5. มีการประเมินผลการปรับปรงุหลักสูตรอยางตอเน่ืองทั้งในระหวางการดำเนินการและหลังจากเสร็จสิ้น
ปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

4.15 4.32 4.47 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.05 4.29 4.30 

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

4.39 4.39 4.41 

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

4.39 4.39 4.40 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.19 4.26 4.46 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.03 4.26 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.32 4.39 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.16 4.32 4.41 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.02 4.45 4.45 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.20 4.23 4.26 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.18 4.32 4.45 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.24 4.42 4.47 

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

4.09 4.45 4.45 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.17 4.32 4.38 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.10 4.06 4.21 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.17 4.42 4.52 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.15 4.42 4.51 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใช ในการสงเสร ิมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.22 4.45 4.51 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.12 4.06 4.24 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.81 4.29 4.42 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.01 4.32 4.35 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.13 4.42 4.49 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.14 4.52 4.62 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถามี) 

4.19 4.32 4.34 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

4.12 4.39 4.46 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.17 4.39 4.49 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.09 4.42 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.35 4.42 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.20 4.32 4.39 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.11 4.35 4.42 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.16 4.34 4.40 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการวางระบบผูสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการวางระบบผูสอน 
โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาและกำหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชา 
2. กำหนดรูปแบบและวิธีการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยผูประสานกลุมสาขาวิชา ติดตาม

และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยางตอเน่ือง 
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3. จัดใหอาจารยทุกคน ไดพัฒนาประสบการณดานคลินิกในโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก 
ทั้งนีส้ามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นดานการวาง

ระบบผูสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพือ่พิจารณาและกำหนดผูสอนใหตรงกบัรายวิชา 
2. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตละกลุมสาขาวิชา 
3. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณและทกัษะทางคลินิกในดานการพยาบาล 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.06 4.32 4.52 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.06 4.35 4.45 

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

4.27 4.39 4.42 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.24 4.42 4.43 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความ
สามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.15 4.29 4.41 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.07 4.32 4.38 

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

4.26 4.26 4.35 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.22 4.42 4.52 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.28 4.35 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.35 4.43 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการตัดเกรดและแจงใหนิสติ
รับรูชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินผูเรียน และนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ประกาศรปูแบบและข้ันตอนการตัดเกรดของคณะพยาบาลศาสตร บรุรีัมย 
2. จัดทำคูมือ/ปรับปรงุคูมือการตัดเกรดฉบบัอาจารย 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน โดยมีผล

การดำเนินงานที่เปนรปูธรรม ดังน้ี 
1. จัดทำคูมือ/ปรับปรงุคูมือการตัดเกรดฉบบัอาจารย 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 8 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดงัรายการประชุม 8  ครั้ง แบบฟอรมตัว
บงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำ
หลักสูตร 

คร้ังท่ี/วันท่ี
ประชุม 

จำนวนผูเขารวม
ประชุม 

รอย
ละ 

1.ผศ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิ
วัฒน  
2.อ.พัชรินทร แกวรัตน 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร      
  
3.อ.ดร.พิราวรรณ  พิณราช 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร       
4.อ.สุมาลา สวางจิต 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร   
5.ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ       
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
6.อ.ดร.ปณณทัต  บนขุนทด       
7.อ.รัตนาภรณ   พันธุโพธ์ิ          

1. 17 /07/2562 7   คน 100 
2.  3/09/2562 7   คน 100 
3. 2 /10/2562 7   คน 100 
4. 5/11/2563 7   คน 100 
5. 3/12/2563 7   คน 100 
6. 08/01/2564 7   คน 100 
7. 05/02/2564 7   คน 100 
8. 02 /04/64 7   คน 100 

9. 07 /05/64 7   คน 100 

10. 11 /06/64 7   คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
              หลักสูตรปรับปรุง 
            - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2560 โดยผานการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560   

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
ในปการศึกษา 2563 มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 40 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 37 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  2.2 นอกสังกัดคณะ....3...วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน  35  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 35  วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....3...วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 
   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
 หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษาปการศึกษา 2563  หลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  สง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวน
สอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 12 วิชา จากวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 35 วิชา คิดเปนรอยละ 34.28 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่
มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ 
มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา  38 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 
ผศ .ธน ันต น ิ ภ า 
ภัคศุขนิธิวัฒน 
 

การประชุมวิชาการพยาบาล
ศึกษาแหงชาติ คร้ังที ่6 เร่ือง
การปฎิรูปการจัดการศึกษา
พยาบาลเพ่ือผลิตพยาบาล
สำหรับระบบสุขภาพที่

  
-  การออกแบการเรียน
การสอนในยุค New 

normail 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

เปล่ียนแปลง:นำเสนอเชิง
นโยบาย 
โครงการประชุมวิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล
ในระบบสุขภาพ 

24-25 
ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลในอนาคต 
- การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที ่๒๑ 
- การจัดการเรียนรูใน
คลินิก 

2 อ.พัชรินทร แกว
รัตน 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

3 อ.ดร. พิราวรรณ 
พิณราช 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

4 อ.ดร.ปณณทัต 
บนขุนทด 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
-การศึกษาพยาบาลเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการปฎิรูปประเทศ
ดานการสาธารณสุข 
 
-มหกรรมวิจัยแหงชาติ 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
-29 มี.ค. 64 
 
 
 
2-3 ส.ค. 63 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
สภาพยาบาล 
 
 
 
สำนักงานวิจัย
แหงชาต ิ

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 
 
-นโยบายและทศิทางการจัด
การศึกษาพยาบาล 
 
 
-พลังขับเคล่ือนประเทศไทยดวย
วิจัยและนวตกรรม 

5 ผศ.ชนาธิป  สันติ
วงศ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

6 อ.สุมาลา  สวาง
จิต 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

7 อ.รัตนาภรณ  
พันธุโพธิ์ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลั 
เวสเทิรน 
- สภาพยาบาล 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 
-การศึกษาพยาบาลเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการปฎิรูปประเทศ
ดานการสาธารณสุข 

-29 มี.ค. 64 -นโยบายและทศิทางการจัด
การศึกษาพยาบาล 

8 อ.พิริยา   ทิว
ทอง 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

9 อ.นภาพร 
เหลืองมงคลชัย 

-ประชุมวิชาการสุขภาพจิต

นานาชาติคร้ังที่ 19 ประจำป 

2563 Mental Heaith 
in the Covid-19 
Pandemic                       
-การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
- การขอจริยธรรม วช. 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

10 อ.ดร.ถาวรีย  
แสงงาม 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

11 ผศ.ทักษิณาร  
ไกรราช 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

12 อ.ดร.ทิตยาวดี 
อินทรางกูร 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
-การพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที ่
-การพัฒนาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการศึกษา
พยาบาลและการบริการ
พยาบาล 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

13 อ.ชุมศรี ตนเกตุ -การเปนอาจารยวิพากษ
ผลงานวิชาการในการจัด
ประชุมวิชาการวันพยาบาล
แหงชาต ิ                                                          
-การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

-21 ต.ค. 63 
 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

ร.พ.บุรีรัมย 
 
คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

-การวิพากษผลงานวิชาการ 
 
- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2563 

45 

 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
-ความสำเร็จในการควบคุม

ยาสูบโดยพยาบาล คร้ังที่ 15 

 

 
-24-25 พ.ค. 
64 

-สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย 

14 อ.ร.อ.ดร.กิตติ
พงษ พลทิพย 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
 
-ความสำเร็จในการควบคุม

ยาสูบโดยพยาบาล คร้ังที่ 15 
 
-IV  care during 
Covid-19 situation in 
Thailand year 2021 
-Update in Aduit and 
Gerontological 
Nursing 2021 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
-24-25 พ.ค. 
64 
 
-5มี.ค.64 
 
21-22 ก.ค. 
64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
-สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
คณะแพทย
รามาธิบด ี

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-บทบาทพยาบาลกับการชวยเลิก
ยาสูบ 
-IV  care during Covid-19 
-ความรูใหมเก่ียวกับการดูแล
รักษาผูใหญและผูสูงอายุ 

15 อ.นิภาพรรณ  
มณีโชติวงศ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

16 อ.วรีภรณ ชัยยะ
เตชานนท 

-การจัดการเรียนการสอน
การเล้ียงลูกดวยนมแมใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต                                                        
-การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

 
 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 

 
 
คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

 
 
- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

17 อ.สาวรจ ปล่ัง
กลาง 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
 
 
-Update Pediatric 
Nursing in 2021 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
-19-20 ก.ค.

64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
คณะแพทย
รามาธิบด ี

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-ความรูใหมในการดูแลผูปวยเด็ก 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 
18 อ.ยอดขวัญ ชื่น

บาน 
-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

19 อ.นุจรินทร 
ลภัณฑกุล 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

20 อ.ริรร พิมมานุ
รักษ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

21 อ.พันธิพา  จาร
นัย 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
-การประชุมฟนฟูวิชาการ
ประจำปสำหรับพยาบาลเวช
ปฎิบัติทั่วไปเร่ืองการประเมิน
และการจัดการผูปวยฉุกเฉิน
สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ
ทั่วไป ( ระบบออนไลค  ) 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
-1-5 มี.ค. 64 

-คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
-วพ.
พระปกเกลา
จันทบุรี 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-การประเมินและจัดการผูปวย
ฉุกเฉิน 
 

22 อ.วิราพร   สืบ
สุนทร 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
-ความสำเร็จในการควบคุม

ยาสูบโดยพยาบาล คร้ังที่ 15 
 
 
-IV  care during 
Covid-19 situation in 
Thailand year 2021 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
-24-25 พ.ค. 
64 
 
 
-5มี.ค.64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
-สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย 
 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-บทบาทพยาบาลกับการชวยเลิก
ยาสูบ 
 
IV  care during Covid-19 

23 อ.เสาวนีย    ชู
จันทร 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 
24 อ.สุพัตรา   

เชาวไวย 
-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
-ความสำเร็จในการควบคุม

ยาสูบโดยพยาบาล คร้ังที่ 15 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 
 
 
-24-25 พ.ค. 
64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
-สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-บทบาทพยาบาลกับการชวยเลิก
ยาสูบ 

25 อ.ชื่นชีพ   งาม
จบ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

26 อ.จิรวรรณ    
ชาประดิษฐ 

-ประชุมวิชาการวิทยาลัย

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค" 
โลกเปล่ียน คนปรับวิถีใหม 
บทบาทและทศิทางวิชาชีพ
พยาบาลในอนาคต        
 -การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
-ความสำเร็จในการควบคุม

ยาสูบโดยพยาบาล คร้ังที่ 15 
 
-IV  care during 
Covid-19 situation in 
Thailand year 2021 
-Update in Aduit and 
Gerontological 
Nursing 2021 
 

-15-15 ก.ย. 
63 
 
 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 
 
-24-25 พ.ค. 

64 
 
-5 มี.ค.64 
 
 
21-22ก.ค.64 

วพ.สรรพสิทธิ
ประสงคอุบล
ราชธารี 
-คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
 
 
 
 
-สมาคม
พยาบาลแหง
ประเทศไทย 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
คณะแพทย
รามาธิบด ี

-บทบาทและทศิทางวิชาชีพ
พยาบาลในอนาคต        
- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 
-บทบาทพยาบาลกับการชวยเลิก
ยาสูบ 
-IV  care during Covid-19 
-ความรูใหมเก่ียวกับการดูแล
รักษาผูใหญและผูสูงอายุ 

27 อ.สุดา ทอง
ทรัพย 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

28 อ.นิยตา  
ประสงคกูล 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 

-24-25 ธค.

63 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-17 พ.ค. 64 -การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

29 อ.ฐานิดา สม
ขันต ี

-ประชุมวิชาการสุขภาพจิต

นานาชาติคร้ังที่ 19 ประจำป 

2563 Mental Heaith 
in the Covid-19 
Pandemic                       
-การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
 
 
-17 พ.ค. 64 
 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

30 อ.นิภา   สุทธิ
พันธ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 
-การประชุมฟนฟูวิชาการ
สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ
ทั่วไปเร่ืองการเตรียมพรอม
รับมือและการดูแลรักษา
ผูปวยในสถานการณแพร

ระบาดของ COVID-19
อบรมทางออนไลน 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 
-17-21 พ.ค. 
64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 
คณะพยาบาล
รามาธิบด ี

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
-การบริหารจัดการเก่ียวกับโควิด 
 

31 วาที่รอยตรีหญิง
ทิพยสุคนธ ศรี
ลาธรรม 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 

32 อ.สุพิน    สุโข -ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
-Standard  caures in 
clinical trails and GIP 
training program 
2017 
- การประชุมเชิงปฎิบัติการ
งานวิชาการรับใชสังคมเพ่ือ
ตีพิพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2563 

49 

 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

33 อ.ลัดดาวรรณ  
สาโสม 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

34 อ.พวงเพ็ชร   
สิงหวาระ 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

35 อ.ดร.จิราวัลณ 
วินาลัยวนากูล 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

36 ผศ.ดร.สุวรรณา   
รักพาณิชย 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

37 อ.ณภัทรสินี  
หนองพราว 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

38 อ.ดร.เอ้ือมพร 
สุมมาตย 

-ประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทาง
และแนวโนมการวิจัยทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 

-24-25 ธค.

63 
 
-17 พ.ค. 64 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิรน 

- แนวโนมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
อนาคต 
-การดูแลผูไดรับบาดเจ็บทาง
กีฬา 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา.....

38........คน 
จำนวนอาจารยประจำ 
รวม.......38..........คน 

 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน   คิดเปนรอยละ 100  (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายอนุชา   สิงห
มักหมอ 

โครงการประช ุมว ิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

24-25 ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2 นางสาว
เสาวลักษณ เหล็ก
คาน 

โครงการประช ุมว ิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

24-25 ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 นายธีรวัฒน   
พงศภานุพัฒน 

โครงการประช ุมว ิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

24-25 ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4 นางสาวสุภิศา 
จิตตสม 

โครงการประช ุมว ิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

24-25 ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5 นางสาวชญานิษฐ 
ทิศพรม 

โครงการประช ุมว ิชาการ 
ทิศทางและแนวโนมการวิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

24-25 ธันวาคม 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา ฃช5 

คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 5 คน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 61 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 61 คน คิด

เปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ ......4.67....... 
เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 298 61 4.88 ดีมาก 

2 ดานความรู 272 61 4.45 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 278 61 4.56 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
296 61 4.85 

ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

280 61 4.59 
ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 285 61 4.67 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 248.83 61 4.67 ดีมาก 

 

√ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2562) ทั้งส้ินจำนวน 58 คน มีผูตอบ

แบบประเมินจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 41.37 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉล่ียรวม เทากับ 4.33 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 109 24 4.54 ดีมาก 

2 ดานความรู 99 24 4.13 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 97 24 4.04 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 111 
24 

4.63 
ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 105 

24 
4.38 

ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 102 24 4.25 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 103.83 24 4.33 ดีมาก 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.24 4.46 4.51 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.24 4.34 4.34 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.98 3.99 4.12 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.76 3.78 3.98 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.67 3.69 4.19 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.78 3.79 3.66 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.62 3.75 4.01 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.58 3.65 3.78 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.63 3.67 3.59 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.82 3.94 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.83 3.90 4.00 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร
เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  4.26   4.29 4.33 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน   4.27   4.34 4.40 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

  4.06  4.08 4.12 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย)   3.83  3.94 4.02 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ)   3.69  3.81 3.97 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย  3.72  3.94 4.10 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย  3.80  3.97 4.08 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

 3.64  4.00 4.37 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  3.80  3.84 3.87 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและ
นิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

 
     - 

 
 3.87 

 
3.89 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.01 4.11 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เทากับ 4.11 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมบีริการคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เทากับ 3.87 คะแนน รองลงมาคือ การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/
หองปฏิบัติการ)  เทากับ  3.97   

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องหองเรียน หองปฎิบัติการมี
เครื่องมือ อุปกรณมีความพรอมตอการจัดการศึกษา คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง การเตรียมความพรอม
ทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบตัิการ) ปญหาดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟาและการกำจัดขยะใหกับ
นิสิต  โดยนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
 1. ติดต้ังเราเตอรใหครอบคลุมทัง้อาคารเรียน  หอพกั  โรงอาหาร  โรงยิม เพื่อกระจายสญัญาณ Wifi ให
ทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการศึกษาคนควาและเพิ่มจุดใหบรกิารสายแลน จำนวน 4 จุด  
 2. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการพยาบาลใหมจำนวน 2 เครื่อง โดยไดรับความอนุเคราะหจาก
ชมรมศิษยเกา 
 3. จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลหองเรียน หองปฎิบัติการใหพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 
         4. จัดใหมีการสำรวจอุปกรณเครื่องใชของหองปฎิบัตกิารและดำเนินการจัดซื้อใหเพียงพอตอจำนวนนิสิต
ทุกป 
          5. มีคณะกรรมการหอพกัดูแลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการกำจัดขยะภายในหอพกั 
   6. จัดซื้อจอโทรทัศนแบบแขวนจำนวน 4 เครื่องในหองเรียนเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนการมองเห็นสำหรับผูเรียน 
     

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นปญหาระบบการรักษาความปลอดภัยและ
ปญหาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
         1.  มีคณะกรรมการหอพกั 
         2.  มรีะบบการดูแลสิง่แวดลอมภายในหอพักใหมีความสะอาดและมีการซอมบำรุงระบบน้ำและไฟฟา 
         3. มีผูรับผิดชอบดูแลหองเรียน  หองปฎิบัติการ และระบบการสอนทางไกล 
         4.  จำนวนเราเตอรที่จัดติดต้ังเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณอินเทอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2563 

54 

 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

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

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

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

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

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน 
2. อ.พัชรินทร แกวรัตน  
3. ดร.ปณณทัต บนขุนทด 
4. ผศ.ชนาธิป สันติวงค 
5. อ.สุมาลา สวางจิต 
6. อ.รัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ 
7. ดร.พิราวรรณ  พิณราช  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.40 4.15 4.24 4.33 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.70 4.58 4.62 4.67 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 

=3.33 
4.17+1.39+
5/3=3.52 

4.17+2.78+
5/3=3.98 

5+2.38+5/3
=4.13 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 4.17 4.17 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 1.39 2.78 2.38 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.44 3.51 3.66 3.71 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

4 4 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.00 4.00 3.75 4.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.83 3.82 3.85 4.04 

 


