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คำนำ 
 

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

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว   จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

   1) ผศ.นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ (ประธานกรรมการ) 
2) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการ) 

   3) ดร.นรีนุช เนื่องวัง    (กรรมการ) 
4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ              (กรรมการและเลขานุการ)  
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
บุร ีร ัมย์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2555 แล้ว โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน จำแนก ดังนี ้ มีวุฒิปริญญาโท 5 คน วุฒิปริญญาเอก 2 คนและ          
วุฒิปริญญาโทดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 319 คน และปีการศึกษา 2564 
มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 69 คน 

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

วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ ่งมั ่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตให้เป็นปัญญาชน ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

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

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 90.83/21=4.33 4.33 4.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 20 69/69x100=100 

100/100x5=5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.67 4.67 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+2.38+5/3=4.13 4.13 4.13 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 2/7x100=28.57 

28.57/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 2/7x100=28.57 

28.57/60x5=2.38 2.38 2.38 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 15 6.6/7x100=94.28 
94.28/20x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.71 3.71 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.50 4.50 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.04 4.04 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรมัย์ ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  

ข้อเสอนแนะ 
1. ควรมีกลยุทธ์ในการธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดใน

หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีนิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำใหน้ิสิตไม่สำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด และกำกับติดตามแก้ไข

ปัญหาในประเด็นที่เป็นความเสี่ยงรวมถึงปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. ควรหากลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา และทักษะด้านความรู้ตามข้อคดิเห็น

ของผู้ใช้บัณฑิตให้เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนานิสิตผ่านโครงการ และกิจกรรมยังขาดความชัดเจนในการนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสอนแนะ 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละโครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21  
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแสวงหากลยุทธ์เพิ่มเติมในการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
2. หลักสูตรควรมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายบุคคล 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

1. มีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนควบคู่กัน 
เพื่อให้การเรียนการสอนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบ TQF ยังขาดความชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ TQF เป็นรายช้ันปี และวางแผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม

ผลประเมินให้เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. หลักสูตรสามารถแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ใช้ร่วมกัน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัจำนวนนิสติที่เพิ่มข้ึนในปกีารศึกษาถัดไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์ความต้องการ และการซ่อมบำรงุ เพื่อวางแผนด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้จากแนวโน้มที่มี

นิสิตเพิม่มากข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรรีัมย์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ผศ.น.อ.อ.หญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ
2. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
3. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย์  

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (มี 
1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ บุรรีัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

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

ข้อมูลนิสิต 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 68 63 63 63 5 2 
2560  64 64 64 61 1 
2561   90 88 88 8 
2562    68 67 67 
2563     94 93 
2564      148 
รวม 68 127 283 283 315 319 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิตที่

สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนิสิตที่
ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา
ตามรุ่น 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษาทุกรุ่น 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู่ 2560 2561 2562 2563 2564 

2558 63  51 1 1 0 53 0 80.95 100 00.00 
2559 68   51 7 1 59 2 75.00 96.72 3.28 
2560 64    61 1 62 1 95.31 98.41 1.59 
2561 90     80 80 8 88.88 90.91 9.09 
2562 68       67 00.00 00.00 100.00 
2563 94       93 00.00 00.00 100.00 
2564 148       148 00.00 00.00 100.00 
รวม 595 0 0 51 69 82 254 319 45.59 34.46 65.54 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 96 21 4.57 
  (2)ด้านความรู้ 88 21 4.19 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 85 21 4.04 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 97 21 4.61 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 89 21 4.23 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 90 21 4.29 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 90.83  4.33 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 69 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 21 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 30.43 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 69 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 69 100 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 69 100 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน  - 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ  - 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท  - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร  - 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 1,8500 - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 69 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรบันิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- - 4.03 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

- - 4.12 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

- - 3.93 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- - 3.78 

รวมผลการประเมิน - - 3.96 

 
ตารางท่ี 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตต่อกระบวนการรบันิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- - 
3.94 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

- - 

4.02 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

- - 
4.02 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- - 
4.29 

รวมผลการประเมิน - - 4.06 
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ตารางท่ี 3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

- - 4.25 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

- - 4.16 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

- - 4.37 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

- - 4.03 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

- - 4.03 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

- - 4.28 

รวมผลการประเมิน - - 4.18 

ตารางท่ี 3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

- - 4.23 
 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 4.30 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

- - 4.19 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

- - 4.38 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน - - 4.60 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

- - 4.34 

รวมผลการประเมิน - - 4.34 
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ตารางท่ี 3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศกึษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

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

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

- - - - 
3.96 4.06 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

- - - - 
4.18 4.34 

ภาพรวมผลการประเมิน - - - - 4.07 4.20 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.21 4.32 4.51 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.19 4.25 4.29 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.18 4.20 4.33 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.15 4.19 4.59 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.10 4.15 4.59 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.22 4.46 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.23 4.52 4.55 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.19 4.32 4.39 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.40 4.41 4.45 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.19 4.23 4.30 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.13 4.55 4.59 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.41 4.46 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

- - 4.15 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  - - 4.08 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต - - 4.12 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

- - 4.13 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

- - 4.28 

    3.2.6 การจัดการความเสี ่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

- - 4.19 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา - - 4.28 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- - 4.16 

รวมผลการประเมิน - - 4.17 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 ดา้นการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.56 3.58 3.57 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 3.78 4.25 4.25 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.38 3.59 4.33 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 4.25 4.35 4.48 

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

4.15 4.52 4.21 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.56 4.68 4.01 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.65 3.68 3.89 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  3.45 3.50 3.97 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 3.08 3.25 3.31 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.93 4.00 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.56 3.59 4.22 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 3.45 4.25 4.34 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.22 4.12 4.64 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.25 4.38 4.35 

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

4.36 4.75 4.77 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.56 4.54 4.38 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.59 4.58 4.35 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  4.69 4.70 4.31 
    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 4.75 4.50 4.38 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.38 4.42 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแกน่ิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรกึษาและการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและดา้นการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

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

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.47 4.49 4.48 4.58 4.49 4.60 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

4.06 4.12 4.12 4.35 4.22 4.37 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.26 4.31 4.30 4.47 4.36 4.49 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 68 63 63 63 5 2 
2560  64 64 64 61 1 
2561   90 88 88 8 
2562    68 68 67 
2563     94 93 
2564      148 
รวม 68 127 217 283 316 319 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2558 63 53 84.12 10 
2559 68 61 89.70 7 
2560 64 63 98.43 1 
2561 90 88 97.77 2 
2562 68 67 98.52 1 
2563 94 93 98.93 0 
2564 148 148 100 0 
รวม 595 573 95.35 21 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.78 4.25 4.34 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.16 4.29 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 4.25 4.25 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.89 4.19 4.15 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.15 4.21 4.25 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.64 3.99 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.91 4.18 4.21 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.25 4.65 4.75 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.99 4.16 4.20 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.03 4.05 4.07 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.91 4.18 4.20 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.23 4.35 4.36 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.21 4.48 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.31 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.68 3.79 4.14 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.29 4.32 4.38 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 3.79 3.99 4.11 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.87 3.98 3.98 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.78 4.25 4.34 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.16 4.19 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.95 4.20 4.25 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.89 4.19 4.25 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.15 4.26 4.35 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.64 3.99 4.18 

รวมผลการประเมิน 3.91 4.11 4.21 

 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนต่าง 

ๆ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องนิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี ้
  1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  2. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้หลากหลายข้ึน และสะดวกต่อการร้องเรียน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
  2. อบรมอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเรื่อง “การให้คำปรึกษาในศตวรรษที่ 21” ต่อเนื่อง 
 3. มีระบบไลน์การประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ของส่วนงานอธิการบดี วิทยาเขตบุรีรัมย์ โดย
สามารถแจ้งปัญหาผ่าน ไลน์ คพร.บุรีรัมย์ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 4. คณะกรรมการสโมสรนิสิตทำหน้าที ่ต ิดตามประเมินปัญหาที่ได้ร ับการร้องเรียน และนำเสนอ
ความก้าวหน้าในวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกทราบ 

5. ผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิต  โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบการ
ร้องเรียนทั้งระบบ โดยจัดช่องทางรับคำร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิตหลากหลายช่องทางมากขึ้น  ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยนามผู้ร้องเรียน ทำให้นิสิตเข้าถึงการร้องเรียน
ได้ง่ายและรู้สึกปลอดภัยมากข้ึน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.33 4.38 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.23 4.37 4.41 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.29 4.37 4.45 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำ
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.29 4.39 4.43 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.36 4.41 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร ด้าน
ระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

4.16 4.16 4.21 

    4.1.2.2 ผู ้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที ่ด ูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.19 4.20 4.30 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน  
ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและ
รับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.03 4.10 4.42 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  สถาบันหรือ
หน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.10 4.20 4.38 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.13 4.23 4.12 
 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.10 4.43 4.45 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.03 4.05 4.19 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.90 4.05 4.15 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.10 3.89 4.05 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.94 3.95 4.05 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.97 3.91 4.01 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.10 4.21 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร ด้าน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.48 4.50 4.55 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.06 4.30 4.29 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 

4.23 4.50 4.63 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.06 4.10 4.08 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.39 4.56 4.59 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.10 4.37 4.54 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

3.84 4.25 4.15 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.10 4.33 4.37 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.36 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ดา้นการบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.23 4.36 4.41 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.06 4.19 4.21 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.16 4.36 4.40 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.15 4.30 4.34 
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จากตารางที่ 4.1.3.1  พบว่าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการด้านระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสตูร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41  คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
ระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการด้านระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง
ระบบการบริหารอาจารย์ โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการกำหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาระบบการยกย่องและธำรงรกัษาอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน  7 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน 5  คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน  
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 7 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 71.43 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 28.57 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 28.57 
7 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
28.57 

X 5 = 7.14 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 20 28.57 √ 5 ร้อยละ 20 
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( (ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปรญิญาตรี) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 5 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ - 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 28.57 

 
รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 

1. ผศ.ธนันต์นิภา  ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ์ 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 28.57 
7 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
28.57 

X 5 = 2.38 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 28.57 x 2.38 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 6 1.2 ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  

ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  

ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  

ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 5 3 ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  

ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั ่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 3 2.4 ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 
  

ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  

ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข ้อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที ่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  

ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
  

ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  

ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 7  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 15  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6.6 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  
 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

1 ผศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ระยะคลอดและ
ระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์สู ่การปฏิบัติการผดุง
ครรภ์บนคลินิก 

วารสารสุขภาพกับการ
จัดการสุขภาพ ปีที ่ 7 
ฉบับที่ 2 หน้า 1-15 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 

0.8 

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง
และก่ึงทดลอง 
สำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ไทยในปัจจุบัน 

วารสารสุขภาพกับการ
จัดการสุขภาพ ปีที ่ 7 
ฉบับที่ 2 หน้า 16-29 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 

0.8 

บทบาทพยาบาลในการฉีดว ัค ซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 : การคัดกรอง
สุขภาพ เทคนิคการฉีดวัคซีน การ
ดูแลต่อเน่ืองหลังฉีดวัคซีน และการ
บันทึกทางการพยาบาล 

วารสาร มฉก. วิชาการ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 
301-311 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 
 

0.8 

2 ผศ.ชนาธิป สันติวงศ์  DASH Diet : อาหารต้านโรคความ
ดันโลหิตสูง 

วารสารศูนย์อนามัย 9 
ปีที่16 ฉบับที่ 1หน้า 
101-110  
 

มกราคม – 
เมษายน 2565 

0.6 

ความรู ้และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น วิทยาเขต
บุรีรัมย์ 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อส ังคมที ่ย ั ่งยืน  ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
258-267 

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

3 อาจารย์สุวรัตน์ หลาบนอก ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้เร ื ่ อง
เพศศึกษาต ่อทัศนคติของวัยรุ่น
ตอนต ้นในเขต ตำบลบ ้านย าง 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อส ังคมที ่ย ั ่งยืน  ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
328-339 

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 

 
4 
 
 

ร.อ.ดร.กิตติพงษ์ พลทิพย์ การประเมินตนเองด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยพยาบาล 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อสังคมที ่ย ั ่งยืน ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
241-246 

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 

การพัฒนาแบบประเมินและติดตาม
ปัจจัยเส ี ่ยงต ่อการเส ียช ีว ิตของ
ผู้ป่วย Necrotizing Fasciitis 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อสังคมที ่ย ั ่งยืน ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
295-302 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ระดับอาการปวดประจำเดือนของ
นักศึกษาหญิง สถาบันการศึกษา
แห่งหน่ึง 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อสังคมที ่ย ั ่งยืน ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
314-320 

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะการรู ้ค ิดบกพร่องเล็กน้อย: 
ก่อนป่วยด้วยสมองเสื่อม 

วารสารการพยาบาล 
และสุขภาพ สสอท. ปี
ที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 1-
15 

มกราคม-เมษายน 
2565 

0.6 

บทบาทพยาบาลและครอบครัวใน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด 

วาร ส าร การ แ พ ท ย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปีที่ 36 
ฉบ ับท ี ่  2 หน ้า 275-
282 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 

0.6 
 
 
 
 

ป ัจจ ั ยท ี ่ ม ี ผลต ่ อค ุณภาพช ี วิต
ผู ้ส ูงอาย ุในเขตบ้านหนองโพรง 
ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

วาร ส าร การ แ พ ท ย์
โรงพยาบาลอุดรธานี ปี
ท ี ่  29 ฉบับที ่  2 หน้า 
214-222 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2564 

0.6 

การส่งเสริมการออกกำลังกายแบบ
แอโรบิคสำหรับผู้สูงอายุ 

การประช ุมว ิชาการ
แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เรื่อง บูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ

27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

เปลี ่ยนแปลงของโลก
เพื ่อสังคมที ่ย ั ่งยืน ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(Proceeding)  อำเภอ
ล ำ ล ู ก ก า  จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานี เล่มที่ 1 หน้า 
247-257 

รวมค่าถ่วงน้ำหนัก 5.4 

 
สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
6.6 

X 100 = ……………94.28… 
7 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
94.28 

X 5 = 23.57 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 23.57 √ 5 ร้อยละ 20 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 อาจารย์ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว อาจารย์พัชรินทร์ แก้วรัตน์ 

2 อาจารย์กนิษฐ   ศรีปานแก้ว อาจารย์ร.อ.ดร.กิตติพงษ์  พลทิพย์ 

3 ผศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ ผศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 

4 อาจารย์ยอดขวัญ    ชื่นบาน อาจารย์สุวรัตน์  หลาบนอก 

5 อาจารย์สุริยา  ราชบุตร อาจารย์นภาพร เหลืองมงคลชัย 

6 อาจารย์ดร.อัญชลี เหมชะญาติ ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ์ 

7 อาจารย์ดร.ศรีงามลักษณ์  ศรีปวริศร อาจารย์ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม 
และสำเร็จการศึกษา 4.16 4.63 4.55 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.29 4.30 4.51 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.13 4.43 

4.66 
    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.52 4.51 4.69 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และสามารถ
ต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.29 4.42 
4.46 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.16 4.45 4.61 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.19 4.63 4.71 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 4.39 4.45 4.54 
    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 4.26 4.4 4.63 
    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.19 4.39 4.58 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.42 4.50 4.56 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกัน 4.13 4.53 4.59 
    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.74 4.45 4.61 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4..95 4.98 4.87 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.50 4.61 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
    ปีการศึกษา 2564 

37 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.97 3.89 4.01 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

4.06 4.28 4.33 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.29 4.38 4.45 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.19 4.29 4.38 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.21 4.29 

  
จากตารางที่ 4.3.2.2 พบว่าผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของ

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร และความพงึพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน เนื่องจากหลักสูตรได้กำหนดให้มีอัตรส่วนอาจารย์ต่อ
นิสิตเป็นไปตามมาตรฐาน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 คะแนน เนือ่งจากในปีการศึกษา 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจากปีการศึกษา 
2563 จำนวน 3 คน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรดงันี ้

1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลกัสูตรอย่างชัดเจนซึง่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เป็นผู้บริหารหลักสูตร ควบคุม กำกับให้มกีารดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรบัอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเป็นแรงจงูใจสำหรับการคงอยู่
ของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
 3. มีการมอบรางวัลสำหรับอาจารยป์ระจำหลักสูตรด้านการวิจัยและด้านการสอนดเีด่น พบว่าในปี
การศึกษา 2563 อาจารย์ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ พลทิพย์ได้รบัรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ดร.ปัณณทัต บนขุนทดได้รบัรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจยั 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้น  ๆ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.22 4.32 4.35 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.07 4.23 4.40 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.02 4.32 4.35 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.12 4.29 4.45 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.07 4.32 4.26 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.06 4.24 4.25 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

4.19 4.39 4.35 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.06 4.29 4.40 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.14 4.42 4.45 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.17 4.35 4.30 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.97 4.26 4.50 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิต
ออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

4.24 4.29 4.40 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้อง
มีการเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

4.04 4.26 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.30 4.36 
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 จากตารางที่ 5.1 พบว่าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดย
มีคะแนนเฉลี่ยนสูงสุดในข้อ 5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหา
ที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ และข้อ 5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ำสุดคือ 
5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร มารายงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้ข้อเสนอแนะ และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงเรื่องการเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมี 
โดยมีการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการปฎิ
รูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง นำเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาแบบใหม่ตามที่สภาการพยาบาลแนะนำ 

2. ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการประชุม/สัมมนา 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรในแตล่ะรายวิชามีการ
ปรับปรงุใหท้ันสมัยตลอดเวลา  

3. นำ Test blueprint สภาการพยาบาลทีป่รบัปรุงล่าสุดมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาลในสมรรถนะที่ต้องการ 

4. การวิพากษ์ มคอ. 3 และ 4 เพื่อนำเนื้อหาที่สำคัญ ทันสมัย บรรจุในเนือ้หาการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

5. มีการประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งในระหว่างการดำเนินการและหลังจากเสร็จสิ้น
ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

4.32 4.47 4.37 

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

4.29 4.30 4.22 

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

4.39 4.41 4.50 

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

4.39 4.40 4.68 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.26 4.46 4.51 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.26 4.31 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.39 4.41 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.32 4.41 4.52 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.45 4.45 4.40 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.23 4.26 4.32 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.32 4.45 4.38 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.42 4.47 4.44 

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

4.45 4.45 4.46 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.32 4.38 4.54 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.06 4.21 4.45 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.42 4.52 4.54 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.42 4.51 4.68 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.45 4.51 4.42 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.06 4.24 4.52 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.29 4.42 4.43 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.32 4.35 4.38 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  4.42 4.49 4.44 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.52 4.62 4.72 

    5.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถ้ามี) 

4.32 4.34 4.42 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

4.39 4.46 4.31 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.39 4.49 4.36 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.42 4.54 4.42 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.42 4.46 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.32 4.39 4.41 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.35 4.42 4.46 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.34 4.40 4.43 

 
จากตารางที่ 5.2.2.2 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดใน ข้อ 5.2.2 หลักสูตรกำหนด
ผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิด
จากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไมเ่กนิ 
3 วิชา) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการวางระบบผู้สอน 
โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาและกำหนดผู้สอนให้ตรงกับรายวิชา 
2. กำหนดรูปแบบและวิธีการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ประสานกลุ่มสาขาวิชา ติดตาม

และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดให้อาจารย์ทุกคน ได้พัฒนาประสบการณ์ด้านคลินิกในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นด้านการวาง

ระบบผู้สอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี ้
1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพือ่พิจารณาและกำหนดผูส้อนให้ตรงกบัรายวิชา 
2. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
3. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์และทกัษะทางคลินิกในด้านการพยาบาล 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.32 4.52 4.42 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.35 4.45 4.68 

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

4.39 4.42 4.48 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.42 4.43 4.45 

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

4.29 4.41 4.32 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.32 4.38 4.51 

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

4.26 4.35 4.58 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.42 4.52 4.36 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.35 4.45 4.66 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.43 4.50 
จากตารางที่ 5.3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการประเมินผูเ้รียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยสงูสุดในข้อ 5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับ
จุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในข้อ 5.3.5 
การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ 
ปรับปรงุข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรอืเครือ่งมอืประเมินสามารถวัดความรู้และ
การคิดข้ันสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจ้รงิในโลกแห่งการทำงาน) คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 หลักสูตรจึงได้นำมาปรับปรงุในด้านการจัดทำคลังข้อสอบ มีการออกข้อสอบหลายรปูแบบทีส่มารถ
วัดผลประเมินผลผุ้เรียนได้ชัดเจน และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มในการตรวจข้อสอบที่สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้
ทันที และนอกจากนีห้ลกัสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 10 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม 10 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1. ผศ.ธนันต์นิภา  ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. อาจารย์พัชรินทร์  แก้วรัตน์ 
3. อาจารย์ร้อยเอกดร.กิตติพงษ์  พล
ทิพย์ 
4. ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ์ 
5. อาจารย์ดร.ปัณณทัต  บนขุนทด 
6. อาจารย์สุวรัตน์  ธีระสุต 
7. อาจารย์นภาพร  เหลืองมงคลชัย 

1 (13 /สค /2564) 7   คน 100 
2 (10 /ก.ย./2564) 7   คน 100 
3 (1 /ต.ค. /2564) 7   คน 100 
4 (15/พ.ย./2564) 7   คน 100 
5 (3 /ธ.ค. / 2564) 7   คน 100 
6 (7 /ม.ค. /2565) 7   คน 100 

7 (4 /ก.พ. /2565) 7   คน 100 
8 (4/มี.ค. / 2565) 7   คน 100 

9 (1 /เม.ย./2565) 7   คน 100 
10 (6 /พ.ค/2565) 7   คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
              หลักสูตรปรับปรุง 
            - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2560 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เวสเทิร ์นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั ้งที ่ 1/2560 และได้ร ับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื ่อวันที ่ 27 เดือน
กรกฎาคม  ปี พ.ศ. 2560   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ในปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 55 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 36 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  2.2 นอกสังกัดคณะ....19...วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1 

ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน  55  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 36  วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....19...วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

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

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษาปีการศึกษา 2564  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มี
การจัดทำ มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตร
ในปีการศึกษาถัดไป 

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น 12 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
65.45 (อย่างน้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

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

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2564 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 
8) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์เป็น
อย่างน้อย 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 42.5 คน โดย
ทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8)   

9) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน
3 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการ
และประเมินผลและมีการติดตาม  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9.1-5.4.9.2)   

10) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 43คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.ธนันต์นิภา  
ภัคศุขนิธิวัฒน์ 

การพัฒนาผลงาน
วิชาการสำหรับพยาบาล

วิชาชีพยุคใหม่ 

23 ธันวาคม 

2564 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำผลการวิจัยไป
ใช้ในการเรียนการ

สอน 

2 อาจารย์พัชรินทร์  
แก้วรัตน์ 

การพัฒนาผลงาน
วิชาการสำหรับพยาบาล
วิชาชีพยุคใหม่ 

23 ธันวาคม 

2564 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำผลการวิจัยไป
ใช้ในการเรียนการ
สอน 

3 อาจารย์ร้อยเอก
ดร.กิตติพงษ์  พล
ทิพย์ 

การบริหารจัดการผู้ป่วย
ที่มีปัญหาทางเดิน
หายใจขั้นสูง 

19-20 
สิงหาคม 2564 

คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร ์

การบริหารจัดการ
ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางเดินหายใจขั้นสูง 

4 อาจารย์ดร.ปัณณ
ทัต  บนขุนทด 

บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูล
การควบคุมยาสูบ 

23 สิงหาคม 
2564 

เครือข่าย
พยาบาลเพ่ือ
การควบคุม
ยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

การพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันการบุหรี่
ไฟฟ้าและการ
ควบคุมยาสูบ 

5 ผศ.ชนาธิป  สันติ
วงศ์ 

การพัฒนาผลงาน
วิชาการสำหรับพยาบาล
วิชาชีพยุคใหม่ 

23 ธันวาคม 

2564 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 

การนำผลการวิจัยไป
ใช้ในการเรียนการ
สอน 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 10 
(5.4.10)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

6 อาจารย์สุวรัตน์  ธี
ระสุต 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

7 อาจารย์นภาพร  
เหลืองมงคลชัย 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

8 อาจารย์พิริยา  ทิว
ทอง 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

9 อาจารย์รัตนาภรณ์  
พันธ์ุโพธ์ิ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

10 อาจารย์ดร.ถาวรีย์  
แสงงาม 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

11 ผศ.ดร.ทักษิณาร ์  
ศรุติสุต 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

12 อาจารย์ดร.ทิตยาว
ดี  อินทรางกูร 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

13 อาจารย์ชุมศรี  ต้น
เกตุ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

14 อาจารย์พิราวรรณ  
พิณราช 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

15 อาจารย์นิภาพรรณ  
มณีโชติวงค์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

16 อาจารย์วรีภรณ์  
ชัยยะเตชานนท์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

17 อาจารย์สาวรจ  
ปลั่งกลาง 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

18 อาจารย์ยอดขวัญ  
ช่ืนบาน 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

19 อาจารย์นุจรินทร์  
ลภัณฑ์กลุ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

20 อาจารย์ริรร์  พิม
มานุรักษ์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

21 อาจารย์วิราพร  
สืบสุนทร 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

22 อาจารย์สพุัตรา  
เชาว์ไวย 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

23 อาจารย์ช่ืนชีพ งาม
จบ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

24 อาจารย์จิรวรรณ  
ชาประดิษฐ ์

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

25 อาจารย์สุดา  ทอง
ทรัพย์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

26 อาจารย์นิตยา  
ประสงคก์ูล 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 

การนำ 
Simmulationไปใช้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

การจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก 

มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

27 อาจารย์ฐานิดา  
สมขันตี 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

28 อาจารย์นิภา  สุทธิ
พันธ์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

29 อาจารย์ดร.ทิพย์
สุคนธ์  ศรีลาธรรม 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

30 อาจารย์สพุิน  สุโข การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

31 อาจารย์ดร.จิ
ราวัลณ์  วินาลัย
วนากูล 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

32 ผศ.ดร.สุวรรณา   
รักพาณิชย์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

33 อาจารย์ดร.เอื้อม
พร  สุ่มมาตย์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

34 อาจารย์ดร.รุจิระ
ชัย  เมืองแก้ว 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

35 อาจารย์นิตยา  ธี
ระวิโรจน์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

36 อาจารย์ปิยะอร  
รุ่งธนเกียรติ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

37 อาจารย์ศิริลกัษณ์  
สุวรรณวงศ ์

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

38 อาจารย์รักษ์สุดา ชู
ศรีทอง 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

39 อาจารย์สภุิศา  ขำ
เอนก 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

40 อาจารย์อนุชิดา  
อายุยืน 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

41 อาจารย์กิติพงษ์  
เรือนเพ็ชร 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

42 อาจารย์พงิศ์คำ  
พงศ์นภารักษ์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

43 อาจารย์วิไลลักษณ ์ 
ไชยมงคล 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับ
การจัดการเรียนการ

สอนทางคลินิก 

27-28 
มกราคม 2565 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเว
สเทิร์น 

การนำ 
Simmulationไปใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา

43 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 43 คน 
 

11) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา 6 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายอนุชา   สงิห์มัก
หม้อ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับการ

27-28 
มกราคม 
2565 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

การนำ Simmulation
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ11 
(5.4.11)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

จัดการเรียนการสอนทาง
คลินิก 

บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

2 นางสาวเสาวลกัษณ์ 
เหล็กค้าน 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนทาง
คลินิก 

27-28 
มกราคม 
2565 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การนำ Simmulation
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

3 นายธีรวัฒน์   พงศ์
ภานุพัฒน์ 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนทาง
คลินิก 

27-28 
มกราคม 
2565 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การนำ Simmulation
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

4 นางสาวชญานิษฐ์ 
ทิศพรม 

การประยุกต์ใช้ 
Simmulation สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนทาง
คลินิก 

27-28 
มกราคม 
2565 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การนำ Simmulation
ไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

5 นางสาวสุมาล ี คำเปลง่ โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
(E-office) 

30 มกราคม 
2565 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การนำระบบสารสนเทศ
ไปใช้ในคณะฯ 

6 นางสาวรุจิรา ใหญ่
รัมย์ 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
(E-office) 

30 มกราคม 
2565 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การนำระบบสารสนเทศ
ไปใช้ในคณะฯ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการ

พัฒนา  6  คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

6 คน 
 

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย(ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน 86 คน มีผู้ตอบ

แบบประเมินจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.53 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 298 61 4.88 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 272 61 4.45 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 278 61 4.56 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
296 61 4.85 

ดีมาก 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 12 
(5.4.12)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

280 61 4.59 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 285 61 4.67 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  248.83 61 4.53 

    ดีมาก 
 

13) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน 61

คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.32เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 96 21 4.57 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 88 21 4.19 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 85 21 4.04 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
97 21 

4.61 
ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

89 21 
4.23 

ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 90 21 4.29 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 90.83  4.32 ดีมาก 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ13 
(5.4.13)   

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์จำนวน 55 รายวิชา โดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ14 
(5.4.14)   

15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ15 
(5.4.15)   

ในปีการศึกษา 2564 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน โดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  

16) มีนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ16 
(5.4.16)   

ในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที ่มีผลการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 16 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-16 16 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-16 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 16 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.46 4.51 4.55 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 4.34 4.34 4.35 

    1.3  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 3.99 4.12 4.20 

    1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา 3.78 3.98 4.02 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 3.69 4.19 4.32 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.79 3.66 3.70 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 3.75 4.01 4.25 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 3.65 3.78 4.02 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.67 3.59 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.02 4.13 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  4.29 4.33 4.35 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน   4.34 4.40 4.51 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.08 4.12 4.21 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.94 4.02 4.10 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.81 3.97 4.50 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอ
และทันสมัย 

3.94 4.10 4.15 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.97 4.08 4.10 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา
หรือทำงานร่วมกัน 

4.00 4.37 4.42 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.84 3.87 3.96 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 
อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.87 3.89 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.12 4.26 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. นท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
2. อ.ศศิรินทร์ กระสินธ์ุหอม 
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. อ.นจุรินทรล์ ภัณฑกุล 
5. อ.สุริยา ราชบุตร 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. นท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
2. อ.นจุรินทรล์ ภัณฑกุล 
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. อ.สุริยา ราชบุตร 
5. อ.ศศิรินทร์ กระสินธ์ุหอม 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. ดร.รุจริะชัย เมืองแก้ว 
3. อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร  
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  
7. อ.สุริยา ราชบุตร 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. อ.จริยา กฤติยาวรรณ 
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 
5. อ.นภาพร เหลืองมงคลชัย 
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. อ.จริยา กฤติยาวรรณ 
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป สันติวงค์ 
5. อาจารย์รัตนาภรณ์  พันธ์ุโพธ์ิ 
6. อ.ยอดขวัญ ช่ืนบาน 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ผศ.ธนันต์นิภา     ภัคศุขนิธิวัฒน์  
2. ผศ.ชนาธิป       สันติวงศ์   
3. อาจารย์ร.อ.ดร.กิตติพงษ์  พลทิพย์      
4. อาจารย์พัชรินทร์    แก้วรัตน์  
5. อาจารย์อัครเดช     ดีอ้อม          
6. อาจารย์รัตนาภรณ์     พันธ์ุโพธ์ิ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. อ.พัชรินทร์ แก้วรัตน์  
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. ผศ.ชนาธิป สันติวงค์ 
5. อ.สุมาลา สว่างจิต 
6. อ.รัตนาภรณ์  พันธ์ุโพธ์ิ 
7. ดร.พิราวรรณ  พิณราช  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ 
2. อ.พัชรินทร์ แก้วรัตน์  
3. ดร.ปัณณทัต บนขุนทด 
4. ผศ.ชนาธิป สันติวงค์ 
5. อ.ร้อยเอกดร.กิตติพงษ์ พลทิพย ์
6. อ.สุวรัตน์  หลาบนอก 

          7. อ.นภาพร เหลืองมงคลชัย  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรรีัมย์ ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.15 4.24 4.33 4.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5 5 2 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.58 4.62 4.67 4.67 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.17+1.39+
5/3=3.52 

4.17+2.78+
5/3=3.98 

5+2.38+5/
3=4.13 

5+2.38+5/3
=4.13 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 4.17 4.17 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.39 2.78 2.38 2.38 

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

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.51 3.66 3.71 3.17 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 3.75 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.82 3.85 4.04 4.04 
 


