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คํานํา 
 

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

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงนําเสนอรายงานน้ีตอคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา     (ประธานกรรมการ) 

2) นาวาอากาศเอกหญงิดลฤดี โรจนวิจิตร   (กรรมการ) 
   3) ดร.จรุีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ            (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร  
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ขอมลูความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร ปการศึกษา 2557-2560 30 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557-2560 31 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ วิทยา
เขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม 2550 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 7 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญา
โทและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  4 คน และวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมี
นิสิตชั้นปท่ี 1 จํานวน 80 คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 1 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 36 คน ชั้นปท่ี 4 จํานวน 51 คน ชั้นปท่ี 5 จํานวน 
3 คน รวมท้ังสิ้นมีนิสิต จํานวน 171 คน และปการศึกษา 2560 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 61 คน 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชพลังความคิด สติปญญา เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มุงพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนท่ีมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ  มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต  เปน
พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 124.33/30=4.14 4.14 4.14 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ20 
69/69x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.57 4.57 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+0/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
2/7x100=28.57 
28.57/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
5/7x100=71.43 
71.43/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 15 
0/2.2x100=0 

0/20x5=0 
0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.44 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5  5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.57 3.57 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. ควรจัดแนวทางการเตรียมความพรอมนิสิต ใหสอดคลองกับปญหา/ขอจํากัด และกลยุทธในการ
ดําเนินการที่วางแผนไวใน มอค.2 และจัดทํารายงานผลการดําเนินการใหเปนระบบ 
2. จัดทําระบบและกลไกการรับนิสิตในสวนของคณะ ใหมีความชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณสูง   
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและกลไกในการสื่อสารใหอาจารยไดทราบถึง บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยใน
แตละสาขา 
         2. ควรเรงรัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
         3. ควรสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําวิจัยในสาขาวิชาที่อาจารยเช่ียวชาญเพิ่มมากข้ึน 
         4. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร เผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI 
กลุม1 หรือระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS      
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบการตรวจสอบและติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ 4 ใหสอดคลองกับ CURRICULUM 
MAPING ที่กําหนดไวใน มคอ.2            

2. ควรมีการระบุรายวิชาในการพัฒนานิสิต ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 
3. ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาผูเรียนที่ทําใหนิสิตสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล

ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่แสดงผลลัพธที่หลักสูตร
คาดหวัง  
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประเมินความพรอมใชงาน ของวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งแหลงเรียนรู
ควรดูในภาพรวมของการประเมินทั้งของนิสิตและอาจารย เพื่อสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงผลการดําเนินงาน
ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู 

2. ควรวิเคราะหผลการประเมินจากผูเรียนและผูสอน เพื่อการนํามาปรับปรงุกระบวนการการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทีจ่ําเปนตอการเรียนการสอน ซึง่จะสงผลใหนิสิตเรียนรูไดอยางมีประสทิธิผล 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 10 

 

 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพืน้ฐาน/ผลการประเมินความพงึพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาทีร่ับเขา
(ต้ังแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจรงิ) ในแตละป
การศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2555 56 53 53 53 3 3 
2556  73 72 72 72 3 
2557   53 53 53 51 
2558    40 36 36 
2559     1 1 

2560      81 

    หมายเหตุ   - แผนการรับนิสิตตาม มคอ.2 รับไดจํานวน 80 คน  
  - ปการศึกษา 2559 งดรับนิสิต 1 ปการศึกษา 
   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวน
รับเขา 

 จํานวนสําเร็จการศึกษา จํานวนนิสิตที่
สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิต
ที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 2560 

2556 73   69 10 69 95.83 3 4.17 
2557 53    51 51 96.23 2 3.77 
2558 40     0 0 36 90.00 
2559 1     0 0 1 100.00 
2560 81     0 0 81 100.00 
รวม 248   69 61 120 49.38 123 50.62 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

124.33 30 4.14 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 125.20 30 4.17 
  (2) ดานความรู 125.40 30 4.18 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 124.00 30 4.13 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 125.40 30 4.18 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

124.00 30 4.13 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

122.00 30 4.06 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 69 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

69 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 

 
ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 69 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 69 100 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 69 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 69 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - - 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 

จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 

จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 69 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยทีป่รึกษา - 3.86 4.43 3.94 
    1.2 นิสิตไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

- 3.71 4.42 3.98 

    1.3 การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ - 3.79 4.40 3.90 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 3.95 4.41 3.87 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและ
ชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 3.92 4.14 4.04 

รวมผลการประเมิน - 3.85 4.37 3.95 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2557 53 53 100 - 
2558 40 36 100 - 
2559 1 1 100 - 
2560 81 81 100 - 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.34 3.42 4.38 3.64 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 3.34 3.51 4.38 3.67 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.46 3.44 4.45 3.63 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 3.49 3.60 4.15 3.71 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.46 3.50 4.07 3.70 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 3.89 3.70 4.45 3.74 

คาเฉลี่ยแตละดาน 3.51 3.53 4.31 3.68 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 5 5 100.00 

2557 5 5 100.00 

2558 5 5 100.00 
2559 7 7 100.00 

2557 7 7 100.00 
 

ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559  
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย  

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเร็จการศึกษา 

- 3.50  

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร - 4.00  
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพฒันานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

- 4.00  

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม - 4.00  

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

- 3.83  

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับในหลักสูตร - 4.00  

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร - 3.67  
1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

- 4.30  

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

- 3.67  

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ - 3.50  

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน - 3.83  
1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน - 3.67  

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร - 3.50  
1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา - 3.50  

รวมผลการประเมิน - 3.78  
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 

1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดาํเนินงานหลักสูตร 

 การกําหนดใหอาจารยบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จํานวน 8 
ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม  8   ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จํานวนผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1.รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2.รศ.เรณู  อาจสาลี 
3.รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
4.รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
5.รศ.สุมณฑา  สิทธิพงศสกุล 
6.อจ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ
7.อจ.ชูขวัญ ปนสากล 
 

1 29 ส.ค.60 7 คน 100 
2 26 ก.ย.60 7 คน 100 
3 7 พ.ย.60 7 คน 100 
4  16 ม.ค.61 7 คน 100 
5  7 ก.พ.61 7 คน 100 
6  3 เม.ย.61 7 คน 100 
7  8 พ.ค.61 7คน 100 
8 10 ก.ค. 61 6 คน 85.7 

เฉลี่ยรอยละ 98.21 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน ราย ละเอียดตามเอกสาร
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ1.3   

√  

2) มี ร าย ละ เ อี ย ดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ สาขา
พยาบาลศาสตรในทุก
ป ร ะ เ ด็ น เ ป นอย าง
นอย 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
        หลักสูตรใหม            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2550  โดยผานการรับรอง/รับทราบตาม
เกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 และ 2560 (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2555 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรเม่ือวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
    - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอ
นุมัติหลักสูตรเม่ือวันที ่19 เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2560 

√  

3) มีรายละเอียดรายวิชา 
และราย ละเอียดของ
ประสบ การณ
ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ 4 กอน
การเปดหลักสูตรครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุงป 2555 จัดการเรียนการสอน 55 วิชา จําแนกเปน  
1. หลักสูตรกลุมวิชาชีพ 32 รายวิชา คณะพยาบาลศาสตรรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน  
2. หลักสูตรกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา และคณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 8 รายวิชา    
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา นอกสังกัดคณะพยาบาลศาสตร
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน   
. หลักสูตรปรับปรุงป 2560 จัดการเรียนการสอน 54 วิชา จําแนกเปน  
1. หลักสูตรกลุมวิชาชีพ 32 รายวิชา คณะพยาบาลศาสตรรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

2. หลักสูตรกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา และคณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 7 รายวิชา    
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา นอกสังกัดคณะพยาบาลศาสตร
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน   

4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเ นินการของราย 
วิชา และรายงานผล
การดําเนิน การของ
ป ร ะ สบการ ณ ภ าค 
สนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ิน สุดภาคการศึกษา
ที่เปด สอนใหครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ที่เปดสอนและจัดทํา มคอ.5 
- 6 ตามหลักสูตรปรับปรุงป 2555 จํานวน 55 รายวิชา ดังน้ี 
1. หลักสูตรกลุมวิชาชีพ 32 รายวิชา  
2. หลักสูตรกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 รายวิชา  
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา  
. หลักสูตรปรับปรุงป 2560 จัดการเรียนการสอน 54 วิชา จําแนกเปน  
1. หลักสูตรกลุมวิชาชีพ 32 รายวิชา  
2. หลักสูตรกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 รายวิชา  
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา  
 

√  

5) จัดทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
    ปการศึกษา  2560  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร มีการจัดทํา มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการ
นําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

      1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวนสอบ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู  
(learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการ
ทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่ กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จํานวนทั้งส้ิน 8 รายวิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2560 
จํานวน  วิชา คิดเปนรอยละ 25  
      2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรร ลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามแบบฟอรม การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผล
การ เรียนรู  จากผล
การ ป ร ะ  เ มิ นก า ร
ดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ป2559 

หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
การศึกษา 2559 เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูในปการศึกษาถัดไป โดยใหทุกรายวิชา
ระบุการปรับปรุงใน มคอ.3 และมคอ.4 ของรายวิชาที่เปดในปการศึกษา 2560  

√  

8) อาจารย ใหม  (ถ ามี) 
ทุ ก ค น  ไ ด รั บ ก า ร
ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คํ าแนะ นําด านการ
จัดการเรียนการสอน 

      ปการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนพัฒนา
อาจารยใหมตามกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยจํานวนอาจารยใหม  มี
จํานวน  4  คน และอาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศและการแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัด

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

ใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกํากับดูการดําเนินการและประเมินผลและมีการ
ติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

9) อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรทุกคนไดรับ
ก า ร พั ฒ น า ท า ง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการ
พัฒนา  26  คน 

2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการเรียน
การสอน 

3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ 
หรือหัวขอ 
ที่รับการ
พัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่นําไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 อ.ดร.จารีศรี   
 กุลศิริปญโญ 

อบรมผู
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในระดับ
หลักสูตร 

16-17 
สค.
2560 
 

มหาวิท 
ยาลัย
สยาม 
 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
พัฒนาการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 
 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 

2 อ.ณัฐฉวี     
ออกซู 

อบรมผู
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในระดับ
หลักสูตร 

16-17 
สค.
2560 
 

มหาวิท 
ยาลัย
สยาม 
 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
พัฒนาการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  

รวมพลังสราง
สังคมนมแมให
ยั่งยืน 

8-10 พย.
2560 
 

มูลนิธิศูนย
นมแม 
แหงประเทศ
ไทย 

ปรับปรุงพัฒนาการ
สอนในรายวชิามารดา
ทารก 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 
 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 
 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

การเล้ียงลูกดวย
นมแม : รากฐาน
ของชีวิต 
 

19-20 กค
..61 

ม.มหิดล 
 
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียน/การสอนวิชา
มารดาทารก 

"Nursing Trend 
and Opportnities 
in Health Care 
Technology" 

1-3 ก.ค.
61 

 

สภาการ
พยาบาล 
 

ปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการ 
สอนเพ่ือใหนิสิตมี
ความความรูความเขาใจ
มีจิตบริการในการดแูล
รักาพยาบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย  

19 กค.61 
 

สํานัก 
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ ม.
เวสเทิรน 

ในรายวชิาวิจัยสําหรับ
พยาบาล 
 

3 
 

อ.อัมพร     
สัจจวีรวรรณ 

อบรมผูประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 

16-17 
สค.2560 
 

มหาวิท 
ยาลัยสยาม 
 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค 

.2560 
 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 
 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 

4 อ.นันทภัค ราน
ไพร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 
 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 

5 อ.นวรัตน 
พระเทพ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศเสริม
พลัง  การศึกษา
วิชาชีพสุขภาพ 
 
 

6 -8 พย.
2560 

 
 
 
 
 

มูลนิธิ
พัฒนา 
การ 
ศึกษา
บุคลากร 
สุขภาพ
แหงชาต ิ
(สสช.) 

ปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ดานสุขภาพ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 
 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย  

19 กค.61 
 

สํานัก 
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ ม.
เวสเทิรน 

ในรายวชิาวิจัยสําหรับ
พยาบาล 
 

6 อ.มยุรี      
เชาวนปรีชา 

การเล้ียงลูกดวย
นมแม : รากฐาน
ของชีวิต 
 

19-20 กค
..61 

ม.มหิดล 
 
 

นํามาบูรณาการกับการ
เรียน/การสอนวิชา
มารดาทารก 

รวมพลังสราง
สังคมนมแมให
ยั่งยืน 
 
 
 
 

8-10 พย.
2560 
 

มูลนิธิศูนย
นมแม 
แหงประเทศ
ไทย 

ปรับปรุงพัฒนาการ
สอนในรา 
ยวิชามารดาทารก 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนการสอน
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

27 
พย.-3 
ธค.256

0 
 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

7 รศ.เรณู  
 อาจสาลี 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

Smart Ageing  in 
Smart 4.0 
Society (สูงวยั 
สงางามในสังคม 
4.0) 

8-10 มค.
2561 

 

สมาคมศิษย
เกา 
ศิริราช 

ปรับปรุพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชา 
การพยาบาลผูใหญ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

สภาการพยาบาล
สัญจรและ
เครือขายผูแทน
สภาการพยาบาล
ประจําจังหวัด
ประจําป 2560 

15-16 
มค.2561 
 

สภาการ
พยาบาล 
แหงประเทศ
ไทย 

ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัย
ตอเนื่อง 

การดูแลประคับ
ประ 
คองคุณภาพ..สู
ความยั่งยนื 

6-8 มิย.
61 

 

กระทรวง
สาธารณสุข 
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการ 
สอนการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอาย ุ

8 รศ.พัชรี  ตันศิริ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 
 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

Smart Ageing  in 
Smart 4.0 
Society (สูงวยั 
สงางามในสังคม 
4.0) 

8-10 มค.
2561 

 

สมาคมศิษย
เกา 
ศิริราช 

ปรับปรุพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชา 
การพยาบาลผูใหญ 

การดูแลประคับ
ประ 
คองคุณภาพ..สู
ความยั่งยนื 
 
 

6-8 มิย.
61 

 

กระทรวง
สาธารณสุข 
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการ 
สอนการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอาย ุ
 

9 รศ.ดร.สุทธิรัตน 
พิมพพงศ 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย  

19 กค.61 
 

สํานัก 
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ ม.
เวสเทิรน 

ในรายวชิาวิจัยสําหรับ
พยาบาล 
 

สภาการพยาบาล
สัญจรและ
เครือขายผูแทน
สภาการพยาบาล
ประจําจังหวัด
ประจําป 2560 

15-16 
มค.2561 
 

สภาการ
พยาบาล 
แหงประเทศ
ไทย 

ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัย
ตอเนื่อง 

การพัฒนา
B105:Q107การ

20-22 
มิย.61 

 

สํานัก 
งานคณะ 
กรรมการ 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ที่เก่ียวกับการใชยา 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

เรียนการสอน
บุคลากร" 

อาหารและ
ยา 

"Creating 
Digital 
Pathway for 
Teaching 
and 
Learning#2 
Worksho 

11 ก.ย.
61 

 

สถาบัน
คลังสมอง 
ของชาต ิ
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เตรียมส่ือและ
เทคนิคการสอนให
ทันสมัย เหมาะกับ
นิสิตในศตวรรษที่ 
21 

10 ผศ.อัญชลี 
นวลคลาย 
 

เร่ือง "นวัตกรรม
และระบบบริการ
พยาบาลใหมใน
ยุคดิจิตอล" 

12-13 
กพ.2561 
 

สมาคมศิษย
เกา
พยาบาลศิริ
ราช 
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการในรายวิชา 
กลยุทธสรางเสริมสุข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 
 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

11 อ.จันทรรัศม 
ไตรยปกษ 
 

เร่ือง "นวัตกรรม
และระบบบริการ
พยาบาลใหมใน
ยุคดิจิตอล 

12-13 
กพ.2561 
 

สมาคมศิษย
เกา
พยาบาลศิริ
ราช 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการในรายวิชา 
กลยุทธสรางเสริมสุข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

12 รศ.ลาวัณย  
ผลสมภพ 

เร่ือง "นวัตกรรม
และระบบบริการ
พยาบาลใหมใน
ยุคดิจิตอล 

12-13 
กพ.2561 
 

สมาคมศิษย
เกา
พยาบาลศิริ
ราช 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการในรายวิชา 
กลยุทธสรางเสริมสุข 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

13 อ.สมพร  
 ลอย
ความสุข 
 

การดูแลประคับ
ประ 
คองคุณภาพ..สู
ความยั่งยนื 

6-8 มิย.
61 

 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการ 
สอนการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอาย ุ

Perioperative 
Nursing care  

Conference 12th 
เร่ือง 

21-22 
ก.ค.61 

 

สมาคมหอง
ผาตัดแหง
ประเทศไทย 
 

ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลผูใหญ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

"Enhancing 
Quality of  
Perioperative 
Nursing care” 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

14 ผศ.ศรีสุรางค 
พัฒธนานุ
รักษ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

15 อ.ชูขวัญ   
ปนสกล 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

16 อ.ดร.ณัฐธ
ยาน 
ภิรมยสิทธิ ์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

17 ผศ.สมศรี 
ประเสริฐวงษ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

18 ผศ.มยุรี  
แกวจันทร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหทันสมัย
ตอเนื่อง 
 

19 รศ.ปญากรณ 
ชุตังกร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

20 รศ.สุมณฑา 
สิทธิพงศสกุล 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

 

21 ผศ.อารี 
สุจิมนัสกุล 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

22 รศ.วิรัตน 
ตั้งใจรบ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

23 ผศ.ใจรัตน 
ศุภกุล 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

24 ผศ.สมองค 
วังศรี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

25 ผศ.อรุณ 
 นุรักษเข 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

26 อ.ดร.สุมาลี  
ชาแสน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ 
อุดมศึกษา 

27 พย.-3 
ธค.2560 

 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร 
กาญจน 
บุรี ม.เวส
เทิรน 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให
ทันสมัยตอเนื่อง 
 

สรุปผล 
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรับ

การพัฒนา 26 คน 
จํานวนอาจารยประจํารวม 

26 คน 
 

10 จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการ เ รี ยน
การสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนา วิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 
ตอป 

1.การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ (ถามีบุคลากรใน
ความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่
ไดรับการพัฒนา  2  คน   คิดเปนรอยละ  100   
2.มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
3.มีการประเมินผลและติดตามผล 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ
หัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน
งานที่รับผดิ 

ชอบ 
1 นส.ราตรี 

ชํานาญนก 
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน E-office 

2559 
2560 

มหา 
วิทยาลัย 

การรับหนังสือ
เขา-ออกใน
ระบบ 

2 นส.สํารวน 
ศรีเหรา 

สารสนเทศเพ่ือการ
ลงทะเบียนเรียน
ระบบเครือขาย 

2559 
2560 

มหา 
วิทยาลัย 

ประสานความ
รวมมือกับ
สนง.วิชาการ 

สรุปผล 
จํานวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนา 2 คน 
คิดเปนรอยละ100 

จํานวนบุคลากรสนับสนุน
ประจํารวม 2 คน 

 

11 ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจํานวน  51  คน มี
ผูตอบแบบประเมินจํานวน  51 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึง
พอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวมเทากับ 4.11 เม่ือแยกเปน
รายดานได ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทายตอคุณภาพหลักสูตร 

ผลสํารวจ 
คา 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานหลักสูตร 51 4.14 ดี 
2 ดานอาจารยผูสอน 51 4.19 ดี 
3 ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู 51 3.71 ดี 
4 ดานการจัดการเรียนการสอน 51 4.07 ดี 
5 ดานการวัดประเมินผล 51 4.23 ดี 
6. ดานการเรียนรู 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 51 4.25 ดี 
2 ดานความรู 51 3.92 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 51 4.42 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
51 4.33 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

51 3.92 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 51 4.00 ดี 
รวมผลประเมิน  4.11 ดี 

 

√  

12 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไม
น อยกว า  3 .5  จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

 
ในปการศึกษา 2560 ยังไมดําเนินการ 

 √ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

13 ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย
โดยเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

 
 
 

ในปการศึกษา 2560 ยังไมดําเนินการ 
 

 √ 

14 ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน โดยเฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 
 

-คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ในปการศึกษา 2560มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 3.99 เม่ือ
แยกเปนรายดานได ดังน้ี  

ที่ 
ความพึงพอใจตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

คา 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 หองเรียน หองปฏิบัติการมี
ความพรอม 

201 51 3.94 ดี 

2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู 208 51 4.08 ดี 
3 หองสมุดมีขอมูลตามที่

ตองการ 
222 51 4.35 ดี 

4 มีการดูแลสภาพแวดลอม 196 51 3.84 ดี 
5 เทคโนโลยีมคีวามเหมาะสม 195 51 3.82 ดี 
6 อินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 186 51 3.65 ดี 
7 การจัดพ้ืนที่พบปะสังสรรค 191 51 3.75 ดี 
8 การบริการดานสาธารณู

บริโภค 
207 51 4.06 ดี 

9 ระบบความปลอดภัย 214 51 4.20 ดี 
1
0 

การจัดสรรงบประมาณและ
การวิจัย 

215 51 4.22 ดี 

รวมผลประเมิน 3.99 ด ี
 

√  

15 
 
 
 
 
 
 

นิสิตไมนอยกวารอย
ละ  80 ของ จํ านวน
นิ สิตทั้ งหมดที่ มี ผ ล
การเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล 
ไมนอยกวา 2.50 จาก
ระดับคะแนน 4.00   

นิสิตรอยละ 100 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดมีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาล มากกวาหรือเทากับ 2.50 

√  

16 นิสิตจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตรรอยละ90 

 
ในปการศึกษา 2560 ยังไมดําเนินการ 

 

 √ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจํานวน  16  ตัวบงช้ี   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนินการ

ผาน 
มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี    

รอยละของผลการ
ดาํเนินงานที่เปนไปตาม

เกณฑตามตัวบงช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุคม

ศึกษา 

รอยละ 68.75   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.52 4.14 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.52 3.90 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.62 3.95 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.64 4.28 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.52 4.10 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.96 4.35 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 3.51 4.23 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.54 4.11 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.53 4.14 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  3.52 3.91 

รวมผลการประเมิน 3.56 4.11 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557  

1. รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 
2. รศ.สุมณฑา สทิธิพงศสกุล 
3. ผศ.มยุรี แกวจันทร 
4. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
5. อ.ธนิดา คงสมัย 

 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558  

1. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
2. รศ.สุมณฑา สทิธิพงศสกุล 
3. ผศ.มยุรี แกวจันทร 
4. อ.ธนิดา คงสมัย 
5. รศ.ลาวัณย ผลสมภพ 
 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559  
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สทิธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ดร.จารีศรี  กุลศิรปิญโญ  
 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.สุทธิรัตน  พิมพพงศ 
2. อ.ชูขวัญ ปนสากล 
3. รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ 
4. รศ.สุมณฑา  สทิธิพงศสกลุ 
5. รศ.เรณู  อาจสาล ี
6. รศ.ปญากรณ  ชุตังกร 
7. ดร.จารีศรี  กุลศิรปิญโญ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.73 3.96 3.97 4.14 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.37 4.48 4.48 4.57 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 2 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 2 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.33 2.66 2.66 3.00 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 5 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
0+5+3/3 

=2.67 
0+5+0/3 

=1.67 
5+5+5/3 

=5 
5+5+0/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

0 0 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 3 0 5 0 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.70 3 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.79 2.56 4.33 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

2 4 2 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 4 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.25 3.75 2.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 3 3 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.32 3.28 3.15 3.57 

 


