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คำนำ 
 

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

 

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

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

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

   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง  (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)  
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร  
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตร ประจำปการศึกษา 2557-2561 33 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2558-2561 34 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
บุรีรัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เม่ือวันท่ี 7 
กันยายน 2555 แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 6 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คนและวุฒิ
ปริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้น จำนวน 234 คน และปการศึกษา 2561 มี
นิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 59 คน 

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

วิสัยทัศน คณะพยาบาลศาสตร บุ รีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงม่ันในการพัฒนาระบบการศึกษาและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตใหเปนปญญาชน ท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะผูนำ 
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค , Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 87.15/21=4.40 4.15 4.15 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
67/67x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.58 4.58 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 4.17+1.39+5/3=3.52 3.52 3.52 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/6x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/6x100=16.67 

16.67/60x5=1.39 
1.39 1.39 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
5.8/6x100=96.67 

96.67/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

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

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.82 3.82 
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หลักสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย ปการศึกษา 2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนในการสงเสริมและกำกับติดตามใหอาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานวิจยัในรอบ 5 ป อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. ควรมีการกำกับติดตามแผนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการและการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะหผลการประเมินของผูใชบัณฑิตในทักษะเชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสารการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานทักษะการปฎิบัติการวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมใหบัณฑิตมี

คุณสมบัติในดานน้ันเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนเขาสูหลักสูตรสาระของการเรียนใหครอบคลุมทั้งในดานการ

เพิ่มพูนความรูพื้นฐานที่จำเปน เชน ภาษาอังกฤษและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เปนตน 

2. การสงเสริมและพัฒนานิสิตโครงการตางๆ ในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ควร

วิเคราะหเฉพาะสวนที่สำคัญเลือกเฉพาะโครงการที่เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนการเตรียมความพรอมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเขาสูการเปนอาจารยประจำ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ควรมีแบบประเมินผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและเกณฑในการพิจารณาอาจารยผูสอนใหสอดคลองกับรายวิชา 

2. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนควรจะสะทอนที่การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน Active 

Learning 

3. ควรมีการวิเคราะหการประเมินผลรายวิชาและวางแผนในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหเปน

รูปธรรมโดยเฉพาะรายวิชาที่นิสิตมีผลการเรียนต่ำ 

4. ควรมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาใหครอบคลุม การที่นิสิตประเมินตนเองและการ

ประเมินของอจารยผูสอนในการพิจราณาเกรด เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินรายปเน่ืองจากผลการประเมินมีแนวโนมที่ต่ำลง 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม คณะพยาบาลศาสตร บุรรีัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน บุรีรัมย 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2555 40 40 36 36 4 2 2 
นิสิตเรียนครบหลักสูตร 144 หนวยกิต  

และคงคางคาใชจาย 

2556  70 70 70 65 8 3 
นิสิตเรียนครบหลักสูตร 144 หนวยกิต 

 และคงคางคาใชจาย 

2557   72 71 68 67 2 
นิสิตเรียนครบหลักสูตร 144 หนวยกิต  

และคงคางคาใชจาย 

2558    63 57 55 5 นิสิตเรียนยังไมครบหลักสูตร 

2559     68 63 63 นิสิตสถานะปกต ิ

2560      64 64 นิสิตสถานะปกต ิ

2561       90 นิสิตสถานะปกต ิ

รวม       234  

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา(ปการศึกษา) 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

2556 70 - - 49 5 1 55 3 78.57 
2557 72 - - - 62 3 65 2 90.28 
2558 63 - - - - 55 55 3 87.30 
2559 68 - - - - 0 0 63 0.00 
2560 65 - - - - 0 0 64 0.00 
2561 90         0 0 90 0.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2560 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 93.66 21 4.46 

  (2)ดานความรู 84.42 21 4.02 

  (3)ดานทักษะทางปญญา 87.15 21 4.15 

  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 94.50 21  4.50 

  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 80.43 21  3.83 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 82.32 21  3.92 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 87.15 21  4.15 
2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 65 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

21 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

31.34 
 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 67 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 67 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

  

- ตรงสาขาทีเ่รียน 67 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 25,000  
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 67 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1   การรับนสิิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
การประเมินผลตอการรับนิสิต 
ผลการประเมินโดยอาจารย 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. ดานการรับนิสิต 

1.1 จำนวนนิสติมีความเหมาะสม ตอประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย และ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

4.14 

     1.2 เกณการรับนิสิตที่ประกาศสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมตอหลักสูตร  3.79 
     1.3 ชองทางการประชาสัมพันธรับนิสิตมีความหลากหลาย เหมาะสม 4.13 

รวม 4.02 

ผลการประเมินโดยนสิิต 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. ดานการรับนิสิต 

1.1   นิสติเขาใจในกระบวนการรับสมัคร 4.27 

     1.2   การคัดเลือกรับเขาศึกษามีความเหมาะสม โปรงใส เช่ือถือได และเปนธรรม  4.35 
     1.3   ชองทางการประชาสัมพันธรับนิสิตมีความหลากหลาย เหมาะสม 4.78 

รวม 4.46 

 
การประเมินผลการเตรียความพรอมกอนเขาศึกษา 
ผลการประเมินโดยอาจารย 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. ดานการเตรียความพรอมกอนเขาศึกษา 

       1.1 วิชาที่เปดสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรูของนิสิตมีความเหมาะสม ไดแก วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
เคมีพื้นฐาน ฟสิกสพื้นฐาน ชีววิทยา และวิชาภาษาอังกฤษ 

4.25 

       1.2 ระยะเวลาในการเตรียมความรูเพื่อปรับพื้นฐาน จำนวน 4 สัปดาห มีความเหมาะสม 4.17 
       1.3 กระบวนการจัดการเรยีน การสอน นาสนใจ เหมาะสมกับนิสิต สามารถทำใหเกิดการเรียนรูได 3.81 

 
ผลการประเมินโดยนสิิต 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. ดานการเตรียความพรอมกอนเขาศึกษา 

      1.1 วิชาที่เปดสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรูของนิสิตมีความเหมาะสม ไดแก วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
เคมีพื้นฐาน ฟสิกสพื้นฐาน ชีววิทยา และวิชาภาษาอังกฤษ 

4.51 

      1.2 ระยะเวลาในการเตรยีมความรูเพื่อปรับพื้นฐาน จำนวน 4 สัปดาห มีความเหมาะสม 4.33 
      1.3 กระบวนการจัดการเรียน การสอน นาสนใจ เหมาะสมกับนิสิต สามารถทำใหเกิดการเรียนรูได 3.95 
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ตัวบงชี้ 3.2   การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสติปริญญาตรี) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยทีป่รึกษา 4.20 4.15 4.20  

    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.95 4.15 4.29  

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ 4.12 4.13 4.27  

    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.07 3.95 4.38  

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและ
ชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.33 4.35 4.42  

รวมผลการประเมิน 4.13 4.15 4.31  
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสตูร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2555 40 40 36 36 4 2 2 
2556  70 70 70 65 8 3 
2557    72 71 68 67 2 
2558      63 57 55 5 
2559        68 59 63 
2560          65 64 
2561            89 
รวม       228 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลีย่ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.65 3.70 3.97 3.90 

2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 3.90 3.95 4.20 3.93 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.78 3.75 3.89 3.69 

4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 3.90 3.91 4.13 3.76 

5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 3.96 4.01 3.69 

6. ผลการจัดการขอรองเรียน 3.88 3.89 4.04 3.72 

คาเฉลีย่แตละดาน 3.85 3.86 4.04 3.78 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 
 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.10 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.18 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.03 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.77 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.10 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.99 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.83 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.83 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.70 

    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.85 
รวม 3.92 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.86 3.98 3.92 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.76 4.00 3.88 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 4.12 4.06 

4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.00 4.05 4.03 

รวม 3.91 4.04 3.98 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตาม
เปาหมายที่กำหนด 

4.97 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน
อัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำ
หลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.01 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับ
สถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  
แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/
เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3,70 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  สถาบัน
หรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.84 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมี
อาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเส่ียง ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของ
กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.76 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.99 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.01 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.77 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.82 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.92 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 7.43 

รวม 3.87 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.47 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.95 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.23 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.94 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.38 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.09 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

3.79 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.08 

รวม 4.14 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 3.98 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.87 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.14 

ภาพรวม 4.00 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ. 08 ป 2561) หมายเหตุ 
1 ธนันตนินภา   ภัคศุขนิธิวัฒน ธนันตนิภา   ภัคศุขนิธิวัฒน คงเดิม 
2 ดร.รุจิระชัย  เมืองแกว จริยา   กฤติยาวรรณ ทดแทนอาจารยที่ลาออก 
3 ดร.อัญชลี  เหมชะญาติ ผศ.ชนาธิป  สันติวงศ ทดแทนอาจารยที่ลาออก 
4 ยอดขวัญ   ช่ืนบาน ยอดขวัญ   ช่ืนบาน คงเดิม 
5 สุริยา   ราชบุตร รัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ ทดแทนอาจารยที่ลาออก 
6 ดร.ศรีงามลักษณ  ศรีปวริศร ดร.ปณณทัต  บนขุนทด ทดแทนอาจารยที่ลาออก 
7 กนิษฐ  ศรีปานแกว - - 
 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2559 2560 2561 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสำเรจ็การศึกษา 

4.01 4.20 4.11 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.22 4.25 4.22 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.28 4.31 4.13 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.50 4.55 4.48 

1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.15 4.21 4.10 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.31 4.30 3.94 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.10 3.76 

1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 

4.56 4.55 4.21 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.45 4.50 4.00 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.75 3.92 4.15 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.28 4.30 4.31 

1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.30 4.32 3.98 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สำหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.12 4.00 3.69 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.10 4.12 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.30 4.09 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.3 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.79 3.98 3.89 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.97 4.02 4.00 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.11 4.01 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.90 3.97 3.94 

รวม 3.89 4.02 3.96 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.17 4.26 4.22 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.03 4.10 4.07 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.00 4.04 4.02 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือทีเ่ปนจุดเนน มีความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.03 4.21 4.12 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.93 4.20 4.07 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.00 4.12 4.06 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.14 4.24 4.19 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการ
เรียนวิชาตอยอด 

4.03 4.09 4.06 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

4.10 4.18 4.14 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.14 4.20 4.17 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.97 3.97 3.97 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหง
การดำรงชีวิต 

4.21 4.26 4.24 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการ
เรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

3.97 4.11 4.04 

รวม 4.05 4.14 4.10 
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ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร ปการศึกษา 2561 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.14 4.16 4.15 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละ
หลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.00 4.09 4.05 

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

4.34 4.44 4.39 

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

4.38 4.40 4.39 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารย
ที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.17 4.21 4.19 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.97 4.08 4.03 

รวม 4.17 4.23 4.20 

 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดยีวกัน 4.17 4.18 4.16 
    5.2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.03 4.00 4.02 
    5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.17 4.23 4.20 

    5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.14 4.22 4.18 

    5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.17 4.31 4.24 

   5.2.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การส่ือสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง 
เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.07 4.10 4.09 

    5.2.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหา
งานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.09 4.25 4.17 

    5.2.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดงูาน 

4.07 4.12 4.10 

    5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.14 4.19 4.17 
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รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.14 4.16 4.15 

    5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.17 4.26 4.22 

    5.2.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร 

4.03 4.20 4.12 

    5.2.2.13 การควบคมุกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.72 3.89 3.81 
    5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.03 3.99 4.01 

    5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.10 4.16 4.13 
    5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.07 4.21 4.14 

    5.2.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสน
ใน (ถามี) 

4.10 4.27 4.19 

   5.2.2.18ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่
ปรึกษา(ถามี) 

4.11 4.12 4.12 

    5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.10 4.23 4.17 
    5.2.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวน
รวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.00 4.17 4.09 

รวม 4.04 4.17 4.11 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.00 4.11 4.06 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.03 4.09 4.06 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบตัิงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพ
การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.21 4.32 4.27 

   5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธการเรียนรู 

4.17 4.30 4.24 

   5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
คณุภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลัง
ขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.07 4.22 4.15 

   5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.03 4.11 4.07 

   5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูล
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.17 4.34 4.26 

   5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.14 4.30 4.22 
   5.3.9 การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ .7 

4.24 4.32 4.28 

รวม 4.12 4.23 4.18 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 

ไปตาม
เกณฑ 

1) อ า จ า ร ย ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรอยางน อย
รอยละ 80 มีสวนรวม
ในการป ระ ชุม เพื่ อ
วางแผน ติดตาม และ
ท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 8 ครั้ง) ปรากฏ
หลักฐานดังรายการประชุม 8  ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำ
หลักสูตร 

คร้ังท่ี/วันท่ี
ประชุม 

จำนวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1. อ.ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิ
วัฒน  
2. อ.จริยา  กฤติยาวรรณ  
3. อ.ดร.ปณณทัต บนขุนทด  
4. ผศ.ชนาธิป   สันติวงค  
5. อ.ยอดขวัญ   ช่ืนบาน 
6. อ.รัตนาภรณ  พันธุโพธ์ิ 
 

1. 10 /08/2561 6   คน 100 
2. 12 /10/2561 6   คน 100 
3. 21 /12/2561 6   คน 100 
4. 11 /01/2562 6   คน 100 
5. 08 /03/2562 6   คน 100 
6. 17 /05/2562 6   คน 100 
7. 13 /06/2562 6   คน 100 
8. 12 /07/2561 6   คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

2) มี ร าย ละ เอี ยด ของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา
มี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2560 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอ
นุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 27 
เดือนกรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560   

 

3) มี ร าย ละ เอี ยด ของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร าย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภ าค ส น าม  (ถ า มี ) 
ต าม แ บ บ  ม ค อ .3 
และ  มคอ.4  อย าง
น อ ย ก อ น ก าร เป ด
สอน ใน แต ล ะ ภ าค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน  59 วิชา  
มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 59 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

4) จัดทำรายงานผลการ
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชา และรายงาน
ผลการด ำเนินการ
ของป ระสบการณ
ภ าค ส น าม  (ถ า มี ) 
ต าม แ บ บ  ม ค อ .5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30  วัน  ห ลั ง ส้ิน สุ ด
ภาคการศึกษาที่ เปด
ส อ น ใ ห ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 
- 6  
จำนวน  59  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 59  วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน 
มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 

5) จัดทำรายงานผลการ
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน 
ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร      มีการ
จัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศกึษาถัดไป 

 

6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู  ที่ กำหนดใน 
มคอ.3  และมคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย 
เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่
กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิ 16 วิชา จากวิชาที่ เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2561 จำนวน 59 วิชา คิดเปนรอยละ27.12 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

 

7) มี ก า ร พั ฒ น า /
ปรับปรุงการจัดการ
เรี ย นการสอน  กล
ยุท ธการสอน หรื อ 
การประเมินผลการ
เรียนรู  จากผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน รายวิชาที่ มี  การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 

8) อ า จ า ร ย ป ร ะ จ ำ
ห ลั ก สู ต ร ทุ กค น มี
คุณสมบัติค รบตาม
กำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  สาขาพย าบ าล
ศาสตรเปนอยางนอย 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

9) อาจารย ใหม  (ถามี ) 
ทุ ก ค น  ได รั บ ก า ร
ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คำแนะนำด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีการรับ
อาจารย ใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบ
อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 12 คน และอาจารยใหมไดเขารับ 
การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม 
ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและ
มีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

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

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 50 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียน 
การสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 
วัน/

เดือน/ป 
จัดโดย 

หัวขอท่ีนำไปใช
ใน 

การเรียนการสอน 
1 อ.ธนันตนิภา 

ภัคศุขนิธิวัฒน  
  
  
  
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติการพัฒนา
การศึกษาสำหรับบุคลากร
ดานสุขภาพครัง้ที่ 5 "ผนึก
พลงัภาคี ปฏิรูประบบ
สุขภาพ" 

12-13
พ.ย.61 
 

มูลนิธิพัฒนา
การศึกษาบคุลากร
สุขภาพแหงชาต ิ

การปฏิรปูระบบ
สุขภาพ 

2 อ.จริยา   
กฤติยาวรรณ 

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้ง
ที่ 29ราชวิทยาลัยอายุร
แพทยแหงประเทศไทย 

21-23 
พ.ย.61 
 

ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย 
แหงประเทศไทย 

การพยาบาล
ผูใหญและ
ผูสงูอายุทางอายุร 
ศาสตร 

3 อ.ดร.ปณณทัต บน
ขุนทด 

โครงการการดูแลผูปวยจิต
เวชเรื้อรังในชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย 

22-23 
พ.ย.61 

โรงพยา 
บาลบุรีรัมย 

การดูแลผูปวยใน
ชุมชน 

4 ผศ.ชนาธิป   สันติ
วงค 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลการศึกษา 

27-28 
พ.ค.62 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 

การจัดการเรียน
การสอนและการ
ประ เมินผล 

5 อ.ยอดขวัญ    
ช่ืนบาน 
 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลการศึกษา 

27-28 
พ.ค.62 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 

การจัดการเรียน
การสอนและการ
ประ เมินผล 
 

6 อ.รัตนาภรณ  พันธุ
โพธ์ิ 
 

โครงการการดูแลผูปวยจิต
เวชเรื้อรังในชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย 

22-23 
พ.ย.61 

โรงพยา 
บาลบุรีรัมย 

การดูแล
สุขภาพจิตผูปวย
ในชุมชน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับการ

พัฒนา 6 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 6 คน 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 30 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

11) จ ำ น ว น บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 
ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา  5  คน    
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 
หัวขอท่ีนำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 น.ส.อนุชิดา  

อายุยืน 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การศึกษา 

27-28 
พ.ค.62 

คณะพยาบาล

ศาสตร บุรีรัมย 

การประเมินผล

การศึกษา  

2 นายอนุชา สิงหมักหมอ การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การศึกษา 

27-28 
พ.ค.62 

คณะพยาบาล

ศาสตร บุรีรัมย 

การประเมินผล

การศึกษา  

3 นางรุงนภา 

 รักพินิจ 

โครงการอบรมการ
จัดการองคความรู
เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

7 มิ.ย. 
2562 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 

การประกัน

คุณภาพการศึกษา  

4 น.ส.สุมาล ี

 คำเปลง 

โครงการอบรมการ
จัดการองคความรู
เรื่องการประกัน
คุณภาพ 

7 มิ.ย. 
2562 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 

การประกัน

คุณภาพการศึกษา  

5 น.ส.ปยะลักษณ 

จันทรสม 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การศึกษา 

27-28 
พ.ค.62 

คณะพยาบาล
ศาสตร บุรีรัมย 

การประเมิน  ผล

การศึกษา  

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีไดรับ

การพัฒน 5 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม  

5 คน 
 

 

12) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย 
โ ด ย เ ฉ ล่ี ย                
ไ ม น อ ย ก ว า  3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยพยาบาล โดย
มีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.15-4.80 
 

 

13) ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง นิ สิ ต ต อ
ทรัพยากรสนับสนุน
การ เรี ย นการสอน 
โดย เฉ ล่ี ย   ไม น อย
ก ว า  3.51 จ า ก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยพยาบาล โดย
มีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.15-4.95 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตาม
เกณฑ 

14) มีนิสิตไมนอยกวารอย
ละ  80 ของจํานวน
นิสิตทั้ งห มดที่ มี ผล
การเรียนในรายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาล
ไม น อ ย ก ว า  2.50 
จากระดั บ ค ะแน น 
4.00 

มีนิสิตรอยละ 85.04  ของจํานวนนิสิตทั้งหมดที่มีผลการเรียนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล
ไมนอยกวา 2.50 จากระดบัคะแนน 4.00 

 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 14 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 

มีจำนวน 5ตัวบงช้ี  
(ตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 รอยละ 100  
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ี

ดำเนินการผาน  
มีการดำเนินการผานจำนวน 14 ตัวบงช้ี  

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมด
ในปน้ี (มีตัวบงช้ีจำนวน 14 

ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100  
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2559 2560 2561 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.15 3.93 4.24 
1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.55 4.12 4.24 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.57 3.86 3.98 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.86 4.06 3.76 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.98 3.94 3.67 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.15 4.26 3.78 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.32 4.01 3.62 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.25 3.87 3.58 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.15 3.98 3.62 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.67 3.72 3.82 

รวมผลการประเมิน 3.96 3.95 3.83 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ป 2561 
อาจารย นิสิต รวม 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร     
เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.24 4.28 4.26 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.24 4.30 4.27 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

3.98 4.13 
4.06 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.76 3.87 3.82 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.55 3.83 3.69 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.55 3.88 3.72 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.62 3.98 3.80 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

3.52 3.75 3.64 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.62 3.98 3.80 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

   

รวม 3.79 4.00 3.90 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

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

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

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

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

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.51 4.38 4.40 4.15 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.76 4.69 4.70 4.58 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
4.17+1.39+5

/3=3.52 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 0 0 1.39 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.11 3.11 3.44 3.51 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 2 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.50 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.13 3.25 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.33 3.52 3.83 3.82 

 


