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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร โดยตรวจประเมินเมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2564  โดยมี ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ลัพณา  กิจรุงโรจน (ประธานกรรมการ) อาจารย ดร.กนกวรรณ  ภูมิวนิชกิจ (กรรมการ) อาจารยสิริ

นาถ  ชูประจง (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาวดนิตา พวงแกว   (ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลที่หลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ

ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสารในระบบออนไลน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่ประกอบดวยผูบริหาร

คระ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารยผูสอน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิต

และตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

         การประเมินนี้ ดําเนินการภายใตการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ขอ ซึ่ง

ประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้

 

การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 4 

2. Programme Specification 4 

3. Programme Structure and Content 4 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 3 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 4 

9. Facilities and Infrastructure 3 

10.Quality Enhancement 4 

11. Output 4 

 

จุดแขง็ 

1.การปรับปรุงหลักสูตรป 2564 ตามแนวคิด outcome based education  

2.อาจารยทุมเท เอาใจใสในการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษานักศึกษา  

3.การสงเสริมสมรรถนะนักศึกษาในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและไดรับรางวัลระดับชาติ  

4. การติดตามและวิเคราะหผลลัพธการดําเนินงานรวมทั้งเทียบเคียงกับสถาบันอื่นเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนา 

บริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
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แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดานการเรียนการสอน อาทิ 

เชน การจัดทํารายวิชาที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การออกแบบการเรียนเชิงรุกหลาก

รูปแบบ (เชน simulation-based learning, การสอนออนไลน, PBL) การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูของนักศึกษา การกํากับติดตามการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาของ

รายวิชาเพ่ือใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

2. การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการพยาบาล ในภาวะ new normal  เชน  

อุปกรณเสริมดานเทคโนโลยีดิจิตัลทางการศึกษา (tablet กลอง ขาตั้งเพ่ือถายทําสื่อการสอน) 

3. การตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และทุนวิจัยภายนอกของอาจารย 

4.  ระบบการพัฒนาแผนอัตรากําลัง สมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ 

เก้ือหนุนพันธกิจของหลักสูตรที่ชัดเจน 

        

แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 การแนบหลักฐานฉบับเต็ม/สมบูรณที่ทําใหสามารถประเมินคณุภาพผลการดําเนินงานไดคลองตัวมากขึ้น 

เนื่องจากบางตัวบงชี้หลักฐานที่แนบมาเปนหนาปกเอกสาร หรือ ไมปรากฎ หรือไมครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected 

learning outcomes 

have been clearly 

formulated and aligned 

with the vision and 

mission of the 

university  

- หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 มี

การกําหนด ELOs ของหลักสูตร

และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ

มหาวิทยาลัยและคณะ และป

การศกึษา 2563 ไดมีปรับปรุง

หลักสูตร(พ.ศ.2564) ภายใตกรอบ

แนวคิดของ outcome based 

education 

- 

1.2 The expected 

learning outcomes 

cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcome 

- มีการกําหนด generic และ 

specific learning outcomes  

- 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

- หลักสูตรที่ใชอยูปจจุบันแสดงให

เห็นวาม ีELOs ทีส่ะทอนถึงความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมตาง ๆ ไดแก นักศึกษา 

อาจารย ครูพ่ีเลี้ยงแหลงฝก ศิษย

เกา ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง  

นอกจากนี้ปการศึกษา 2564 มี

การปรับปรุงโดยการกําหนดผูมี

สวนไดสวนเสียที่ชัดเจนและการ

ไดมาของขอมูลจากผูมีสวนไดสวน

เสียรวมทั้ง ELOs สะทอนความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

- 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

- มีขอมูล program 

specification ครอบคลุมตาม

เกณฑ AUN-QA กําหนดและ

ทันสมัยดังแสดงในมคอ. 2 และมี

การปรับปรุงตามวงรอบที่กําหนด 

- 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

- มีขอมูล course specification 

ไดครอบคลุมและทันสมัยดัง

เปนไปตามเกณฑ AUN-QA 

กําหนด แสดงใน มคอ. 3-4 และมี

การปรับปรุงตามวงรอบที่กําหนด 

- 

2.3 The programme 

and course 

specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders [1,2] 

- มีการประชาสัมพันธหลักสูตร

ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

นักเรียนมัธยมศึกษา ผูปกครอง 

ผูประกอบการ และประชาชนผาน

ชองทางตาง ๆ ไดแก เวปไซต 

มหาวิทยาลัยและคณะ facebook 

แผนพับ การแนะแนว และ road 

show 

-การทบทวนสาระสําคัญเพ่ือ

การประชาสัมพันธทางชองทาง  

ตาง ๆ  ที่เปนไปตามเกณฑ 

AUN-QA (นอกเหนือ มคอ. 2) 

และการประเมินประสิทธิภาพ

ชองทางการสื่อสารและการ

เขาถึงขอมูลของผูมีสวนไดสวน

เสียกลุมตาง ๆ 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes [1] 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี

การจัดโครงสรางของหลักสูตร ที่

สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ.และมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552  และ

มีการปรับปรุงโครงสรางและสาระ

ของหลักสูตรโดยใช backward 

design ใน มคอ. 2หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

- 

3.2 The contribution 

made by each course 

to achieve the 

expected learning 

outcomes is clear [2] 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี

การออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาที่ชวยสนับสนุน

การบรรลุ ELOs และมีการกํากับ

ติดตามโดยใชการทวนสอบเพ่ือ

ตรวจสอบการจัดการการเรียนการ

สอนเปนไปตามที่ออกแบบไว 

- จากการสัมภาษณตัวแทน

อาจารย ตองการใหหลักสูตรได

สื่อสารเก่ียวกับแนวทางการนํา 

ELOs ไปกระจายความ

รับผิดชอบในการสราง CLOs 

ของแตละรายวิชา 

- การควบคุม กํากับใหมีการ

กําหนด CLOs ใหชัดเจนและนํา 

ไปปฏิบัติรายวิชาเพ่ือใหบรรลุ 

ELOs ทุกขอของหลักสูตร       
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 Criteria Strengths Area for improvement 

(จากการตรวจสอบ มคอ. 3 

และ 4  ปการศึกษา 2563 

พบวาบางรายวิชา เชน รายวิชา

การใชภาษาไทย คณิตศาสตร

ประจําวัน การบําบัดทางการ

เลือกเพื่อการดูแลสุขภาพและ

การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 

พบวา  มีการเขียน CLOs บาง

ดานไมชัดเจน ไมสามารถ

ประเมินไดชัดเจนวาจะนําไปสู

การบรรลุตาม ELOs ไดเพียงใด 

เชน มีความรูและความเขาใจ

...., ตระหนัก…., หรือ ศึกษา

ปญหาทางวิทยาศาสตร  

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

and up-to-date [3,4,5,6] 

- หลักสูตรปรับปรุง ปพ.ศ. 2559 

มีการปรับโครงสรางหลักสูตรจาก

เดิมจํานวนหนวยกิต 145 หนวย

กิตเปน 142 หนวยกิตและจัด

แผนการศึกษาโดยเรียงความยาก

งาย ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชา

และความซับซอนใหเหมาะกับ

ผูเรียนในแตละชั้นป  มีการบูรณา

การปรับปรุงใหทันสมัยทุกป 

รวมทั้งมีการทวนสอบและวิพากษ 

มคอ. 3-4-5-6   

- นอกจากนี้ หลักสูตรปรับปรุงป 

พ.ศ. 2564 มีการเขียนระดับการ

เรียนรูของแตละรายวิชาอยาง

ชัดเจน (Introduce, Reinforce, 

Practice, and Mastery assess) 

- 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

4. Teaching 

and Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แสดงที่มาปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และของหลักสูตร 

อยางชัดเจน และมีการสื่อสาร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไป

ยัง อาจารยผูสอนในการนําไปใชใน

การออกแบบการเรียนการสอนที่

ตอบสนองปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย/หลักสูตรในทิศทาง

เดียวกัน รวมท้ังการประชาสัมพันธ

ใหแก stakeholders ไดแก 

นักศึกษาผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยงแหลง

ฝก ครูแนะแนว นักเรียน

มัธยมศกึษาในชองทางตาง ๆ  

- 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned 

to the achievement of 

the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

- หลักสูตรมีวิธีการสอนที่

หลากหลายทั้งในรายวิชาและ

กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือจะให

บรรล ุELOห ของหลักสูตร และมี

ระบบกํากับติดตามผลการจัดการ

เรียนการสอนโดยมีการวิพากษ 

มคอ. 3-4 กอนเปดการศึกษา การ

ทวนสอบ การติดตามรายงานผล

หลังสิ้นสุดรายวิชา (มคอ. 5-6) 

และใหนักศกึษาประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามา

ปรับปรุง 

- กลไกการจัดการเรียนการ

สอนที่นําไปสูการบรรลุ CLOs 

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

และนําสูการบรรลุ ELOs 

ครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด

ไว 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

- มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใน

รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ตามที่หลักสูตรกําหนดไว คือ ดาน

การคดิวิเคราะห  

 

- การสื่อสารใหนักศึกษาและ

ผูเก่ียวของทราบ  
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 Criteria Strengths Area for improvement 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned 

to the achievement of 

the expected learning 

outcomes [1,2] 

- กอนเขาเรียน มีการกําหนดการ

รับสมัคร เกณฑการคัดเลือกเขา

หลักสูตร และมีการประเมินความ

พรอมตอการเรียนของนักศึกษา

เพ่ือเตรียมนักศกึษาใหเปนไปตาม 

ELOs ของหลักสูตร 

-ระหวางเรียน มีการประเมินผล

สัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาที่

หลากหลายรวมทั้งมีการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือในการใชวัดผล

รวมทัง้มีการทวนสอบ 

- การทบทวนกระบวนการ

กํากับติดตามการวัดและการ

ประเมินผลของรายวิชาระหวาง

เรียนและเมื่อสําเร็จการศึกษาที่

มีความสอดคลองและนําไปสู

การบรรลุตาม ELOs ได

ครบถวน 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

 

- หลักสูตรมีการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน โดยครอบคลุม

ทั้ง การกําหนดเวลาสอบ วิธีการ 

ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน 

เกณฑ (ตามที่หลักสูตรกําหนด) 

และเกรด (การตัดเกรดตาม

ระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย)  โดยแจงให

นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของ

การสอน และเปดโอกาสให

นักศึกษาแสดงความคิดเห็น หากมี

สวนไหนตองปรับเปลี่ยนไดโดยไม

ขัดกับเกณฑจะดําเนินการแกไข  

- การทบทวนคุณภาพของแบบ

ประเมิน rubric เชน การมี

คําอธิบายประกอบคะแนน 

(description of scoring) ใน

บางกิจกรรม เชน การสอนสุข

ศึกษา หรือรายงาน 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness 

of student assessment 

[6,7] 

 

- คณะฯ มีการดําเนินการประเมิน

ผูเรียนรูตามที่กําหนดไวใน มคอ.3-

4 และมีการวิพากษขอสอบกอนมี

การนําขอสอบมาวัดผลนักศึกษา  

-นอกจากนี้มกีารทวนสอบและ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงจากกรรมการทวนสอบ

เก่ียวกับการประเมินผลผูเรียน 

 

- การทบทวนแนวทางการวัด

และประเมินผลผูเรียน เชน 

rubric และ marking 

schemes เพ่ือใหมั่นใจวามี

ความตรง ความเที่ยงและความ

ยุติธรรม ในการวัดและ

ประเมินผลที่สอดคลองกับ 

CLOs 
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5.4 Feedback of 

student assessment is 

timely and helps to 

improve learning [3] 

- มีการกําหนดการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักศึกษาทุกรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไป

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 

 

5.5 Students have 

ready access to appeal 

procedure [8] 

- มีชองทางประชาสัมพันธให

นักศึกษาทราบถึงระเบียบการยื่น

อุทธรณผลการศึกษาภายหลังการ

ประกาศผลการเรียนตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย โดยงานทะเบียน

และสถิติการศึกษา มีการปรับปรุง

เพ่ิมการประชาสัมพันธใหนักศึกษา

ทราบถึงระเบียบการยื่นอุทธรณผล

การศกึษาภายหลังการประกาศผล

การเรียน โดยจัดทําขั้นตอนการ

อุทธรณติดประกาศท่ีปาย

ประชาสัมพันธงานทะเบียนและ

สถิติการศึกษา เพ่ือใหทราบ

ระยะเวลาการยื่นอุทธรณที่ชัดเจน 

และหากมีขอรองเรียนจะแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ

ตอไป 

- การนําผลของการอุทธรณเพ่ือ

การปรับปรุงกระบวนการตอไป 

(จากการที่นักศึกษาไดมีการ

อุทธรณเก่ียวกับการแจงระดับ

คะแนน) 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff 

planning (considering 

succession, promotion, 

re-deployment, 

termination, and 

retirement) is carried 

out to fulfil the needs 

for education, research 

and service [1] 

- ปการศกึษา 2563 คณะฯ ได

ดําเนินการวางแผนการบริหาร

จัดการบุคลากรสายวิชาการโดย

วิเคราะหความตองการบุคลากร

สายสอนเพ่ือใหไดอัตราสวนตอ

นักศึกษาตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และทําแผนการรับ

บุคลากรสายสอนเสนอตอ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการ

สํารวจความตองการพัฒนาตนเอง

ดานวิชาการและจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

งบประมาณการพัฒนาฯ 

- 



9 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 

- สําหรับการพัฒนาอาจารยดาน

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

โดยจัดใหมีการอบรม สนับสนุน

การตีพิมพเผยแพรผลงาน และ

พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

6.2 Staff-to-student 

ratio and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of 

education, research 

and service [2] 

- คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะห

สัดสวนของผูสอนตอผูเรียนเพ่ือให

เปนไปตามเกณฑที่สภาวิชาชีพ

กําหนดอยางตอเนื่อง (ป 2561-

2563) โดยปการศกึษา2561 

เทากับ 1: 7.38, ปการศกึษา 

2562 เทากับ 1: 7.29, และป

การศกึษา  2563 มีสัดสวนเทากับ 

1: 6.19  

- นอกจากนี้ปการศึกษา 2563 มี

ภาระงานสอนของอาจารยเฉลี่ยคน

ละ 7.12 หนวยชั่วโมง/สัปดาหซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่สภาวิชาชีพ

กําหนด   

- คณะฯ มีการติดตามผลการ

จัดการเรียนการสอน ผลงานวิจัย

ของอาจารยและผลการบริการ

วิชาการพบวา มีคะแนนการ

จัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑที่

กําหนด ผลงานวิจัยสามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนและบูรณาการบริการวิชาการ

ในภาคปฏิบัติ 

- 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

- คณะฯ มีกระบวนการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารย โดยมีการ

วเิคราะห ทําแผนการรับบุคลากร 

สรรหาผูมีคณุสมบัติตามที่หลักสูตร

กําหนด และประกาศรบัสมัครผาน

ทางชองทางการประชาสัมพันธ 

- 
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promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

ผานเวปไซต สถานีวิทยุ และติด

ประกาศรบัสมัคร แตงตั้ง

คณะกรรมการสอบคดัเลือก สอบ

สัมภาษณ และประกาศรายชื่อผู

ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่

กําหนด ตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

สําหรับการเลื่อนตําแหนงเปนไป

ตามความสามารถเชิงวิชาการโดย

ใชเกณฑที่ระบุของมหาวิทยาลัย 

โดยการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ     

ปการศกึษา 2563 มีการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 4 คนและ

รองศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and 

evaluated [3] 

- คณะฯ มีการระบุสมรรถนะของ

บุคลากรสายการสอน 

ประกอบดวย การออกแบบการ

เรียนการสอนและการจัดการเรียน

การสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู

ในหลักสูตร การใชวิธีการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย การเลือกวิธีการ

ประเมินที่เหมาะสมเพ่ือใหผูเรียน

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง การ

พัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย การกํากับและการ

ประเมินผลประสิทธิภาพการสอน

และรายวิชาที่สอน การเรียนการ

สอนสะทอนจุดที่ควรปรับปรุงหรือ

แกไขในวิธีการสอนและการทําวิจัย

และใหบริการที่เปนประโยชนตอผู

มีสวนไดสวนเสีย 

- คณะฯ มีการประเมินผล

สมรรถนะของบุคลากรสายสอน 

- การวิเคราะห Gap ของการ

ประเมินสมรรถนะของอาจารย

ในภาพรวมเพ่ือนํามาใชในการ

พัฒนาสมรรถนะอาจารยดาน

เรียนการสอน 

- จากการสัมภาษณตัวแทน

อาจารยมีความตองการให

คณะฯ มี 

1) ระบบการพัฒนาอาจารย

ใหม 

2) ความเรงดวนในการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยดานการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning และสอดคลองกับ

ภาวะระบาดโรคไวรัส-โควิด 19 
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โดย การแตงตั้งคณะกรรมการ

นิเทศการสอน (ประกอบดวย 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ประจําสาขาและอาจารยตางสาขา

เปนผูรวมนิเทศการสอน)  และ

การประเมินอาจารยจากนักศึกษา 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอ

กระบวนการสอนของอาจารย 

6.5 Training and 

developmental needs 

of academic staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [8] 

- คณะฯ สํารวจความตองการการ

พัฒนาตนอง และจัดทําแผนพัฒนา 

พรอมท้ังใหอาจารยไดรับการ

พัฒนาดานการเรียนการสอน การ

วิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้

คณะฯจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

และงานที่ไดรับมอบหมายโดยการ

สนับสนุนงบประมาณ และสงเสรมิ

การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล           

(faculty practice)   

รวมทั้งมีการเตรียมความพรอม

สําหรับอาจารยใหมและที่ลาศึกษา

ตอตามระบบการปฐมนิเทศ

อาจารย/บุคลากรใหม 

-  การทบทวนระบบการ

วิเคราะหและวางแผนเก่ียวกับ

ความตองการและความจําเปน

ของการพัฒนาเพ่ือใหอาจารย

สามารถนําไปดําเนินการพันธ

กิจไดสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและการติดตาม

ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

6.6 Performance 

management including 

rewards and 

recognition is 

implemented to 

motivate and support 

education, research 

and service [9] 

- คณะฯ มีการกําหนดบทบาทและ

หนาที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรสายวิชาการ โดยมีการ

ทบทวนภาระงานในที่ประชุม

อาจารยกอนเปดภาคการศึกษา 

- การเลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน 

คณะฯ มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารยโดยการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ประกอบดวย

- 
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ผูบริหารและอาจารย โดย

ประเมินผลครอบคลุม 5 พันธกิจ 

(ดานการเรียนการสอน การพัฒนา

นักศึกษาและทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม  งานวิจัย บรกิาร

วิชาการและดานบริหาร) และ

นําเสนอผลการประเมินตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลื่อน

ขั้นเงินเดือน และแจงผลให

อาจารยทราบเปนรายบุคคล  

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

- คณะมีผลการดําเนินการดาน

สรางผลงานวิจัยของบุคลากรสาย

วิชาการยอนหลัง 3 ป(ปการศึกษา 

2561-2563) พบวามีการ

ดําเนินการที่มีแนวโนมดีขึ้น คือ มี

ผลงานดานวิจัยและหนังสือ

เพ่ิมขึ้น (จากเดิม 10 เปน 13 และ 

14 เรื่อง ตามลําดับ)  

- การเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานกับหนวยงานที่มี

ผลงานดีกวาเพ่ือนํามาศึกษา

และวางแผนพัฒนาใหมีผล

ดําเนินงานที่ดียิ่งข้ึน 

7. Support 

Staff Quality 

7.1 Support staff 

planning (at the library, 

laboratory, IT facility 

and student services) is 

carried out to fulfil the 

needs for education, 

research and service [1] 

- มีการแสดงจํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา

มีจํานวน 46 คน 

- การจัดทําแผนและวิเคราะห

อัตรากําลังของบุคลากรที่

ชัดเจนเพ่ือนําไปใชในการ

สนับสนุนภารกิจของหลักสูตร 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

- คณะฯ ไดกําหนดเกณฑการสรร

หาและคัดเลือกสําหรับตําแหนง

งาน การจางงาน ความกาวหนา

ทางสายงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน และเผยแพรใหทราบ

โดยประกาศการรับสมัครพนักงาน

และดําเนินการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย โดยกําหนดบทบาท

และหนาที่ความรับผิดชอบของ

- การทบทวนเกณฑในการสรร

หาและคัดเลือกที่ใชอยูวามี

ความเปนปจจุบันหรือไม 
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บุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน 

ปการศึกษา 2563 คณะมีการ

ทบทวนนอัตรากําลังของสาย

สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน จึงได

ปรับเพ่ิมบุคลากรมาประจํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาลจํานวน 1 คน 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and 

evaluated [3] 

- คณะฯ มีการกําหนดสมรรถนะ

ของบุคลากรสายสนับสนุนให

เปนไปตามความตองการของ

หลักสูตร โดยมีหัวหนาสํานักงาน

คณบดีกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานในการประเมินผล  โดย

มีการระบุและประเมินผล

สมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยกําหนดใหมี

ผูรับผิดชอบติดตามประเมินความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

- ปการศกึษา 2563 ผลการ

ประเมินเจาหนาที่สายสนับสนุน

ผานเกณฑทุกคน 

- การวิเคราะห Gap ของการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร

สายสนับสนุนในภาพรวมเพ่ือ

นํามาใชในการวางแผนพัฒนา

ตอไป 

 

7.4 Training and 

developmental needs 

of support staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [4] 

 

- คณะฯ มีการสํารวจความ

ตองการในการอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรเปนประจําทุก

ป และจัดกิจกรรมอบรมและ

พัฒนาตามความตองการและตาม

สายงาน  โดยใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวางแผนพัฒนาตนเอง

สนับสนุนใหทําวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 

และจัดใหมีการสัมนนาประจําป 

และศึกษาดูงาน ปละครั้ง และจัด

ใหมีการรวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับ

การพัฒนางาน เชน การจัดการ

- 
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ความรู การถายทอดตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนาตนเองตามความ

เชี่ยวชาญ ( การพัฒนาเรื่องการ

พิมพหนังสือราชการ การทําคูมือ

ปฏิบัติงาน การอบรมสมรรถนะ

เพ่ือการใชหุนเพ่ือการเรียนรูและ

เครื่องมือแพทยที่มีอยูใน

หองปฏิบัติการ) 

7.5 Performance 

management including 

rewards and 

recognition is 

implemented to 

motivate and support 

education, research 

and service [5] 

- คณะฯมีการประเมินผลงานและ

การเลื่อนเงินเดือนอยางเปนธรรม 

มีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

สายสนับสนุนที่ไดรับรางวัลดีเดน 

รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหบุคลากร

คงอยู โดยจัดระบบสวัสดิการ ดาน

การประกันอุบัติเหตุ การตรวจ

สุขภาพประจําป การมีสวัสดิการ

เยี่ยมไข งานศพ และมอบผา

พ้ืนเมืองสําหรับใชปฏิบัติงาน 

- 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

- หลักสูตรมีนโยบายการรับ

นักศึกษาปละ 100 คนโดยใช

เกณฑการรับนักศกึษาให

สอดคลองกับการรับรอง

สถาบันการศึกษาพยาบาลวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 

2562 นอกจากนี้มีการกําหนดแนว

ทางการรับนักศึกษาปริญญาตรี 

โดยมีเกณฑการับเขาตาม

ขอกําหนดคณุสมบัติผูเขาศกึษา

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 รวมกับประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

- ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ 

- 
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เชน เวปไซตของคณะ สื่อสังคม

ออนไลน แนะแนวการศึกษาตอ 

การจัดนิทรรศการ การมี Road 

show และการจัดรายการวิทยุ

ของมหาวิทยาลัย 

8.2 The methods and 

criteria for the 

selection of students 

are determined and 

evaluated [2] 

- หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการ

และขั้นตอนการคัดเลือกผูเขา

ศึกษาในหลักสูตร และแนวทาง

การรับนักศึกษาที่ชัดเจน   

- นอกจากนี้งานทะเบียนและสถิติ

การศกึษามีการประเมิน

กระบวนการรับสมัครทุกปและได

นํามาปรับปรุงการปรับคุณสมบัติ

และรูปแบบการสอบ เพ่ือใหได

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม

ตองการ 

- 

8.3 There is an 

adequate monitoring 

system for student 

progress, academic 

performance, and 

workload [3] 

- หลักสูตรมีระบบการควบคุม

กํากับความกาวหนา การเรียนรู

และภาระงานของผูเรียนโดย

กําหนดปริมาณการศึกษาของแต

ละรายวิชาและการลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคการศึกษาให

เปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  

- นอกจากนี้มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาทุก

รายวิชาที่คณะฯ รับผิดชอบ และมี

คณะกรรมการทวนสอบระดับ

รายวิชา รวมทั้งมีการชวยเหลือ

นักศึกษาที่มีการวัดผลแลวไมผาน  

โดยการสอนซอมเสริมและสอบแก

เพ่ือเพ่ิมคะแนนผลการเรียนรู 

- จากการสัมภาษณตัวแทน

นักศึกษาพบวาตองการให

หลักสูตรฯ ทบทวนภาระงาน

ของนักศึกษาโดยภาพรวมของ

ทุกวิชารวมกันในแตละภาค

การศกึษา 
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8.4 Academic advice, 

co-curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

- หลักสูตรมีระบบและกลไกการ

ควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

โดยแตงตั้งคณะกรรมการงานให

คําปรึกษา การมีคูมืออาจารยท่ี

ปรึกษา ชองทางติดตอสื่อสาร 

- การเตรียมความพรอมนักศึกษา

ทั้งดานทางดานวิชาการและทักษะ

การเรียนรูรวมทั้งการใชชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่สําคัญ เชน  

: กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และผลงานสรางสรรค

ของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ

เปดบาน คณะพยาบาลศาสตร 

: โครงการปจฉิมนิเทศเพ่ือสงเสริม

นักศึกษาไดงานทํา เชน กิจกรรม

สรางเสริมบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 

สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม 

: การนําเสนองานวิจัยและไดรับ

รางวัลวิจัย นวัตกรรมและผลงงาน

สรางสรรคในระดับชาติ 

- กิจกรรมการเรียนการสอน

รวมกับคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

ของมหาวิทยาลัย UNSOED 

INDONESIA   

- การทําความรวมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัย FTH  ประเทศ

เยอรมันเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทาง

วิชาการทั้งอาจารยและนักศึกษา 

- 
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8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for 

education and research 

as well as personal 

well-being [5] 

- คณะฯ มีการสงเสริมสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู โดยการสํารวจความ

ตองการของอาจารยและนักศึกษา

ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

นําผลมาจัดเตรียมความพรอมใน

การสงเสริมการเรียนรูเชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ หอง

ออกกําลังกาย 

- การแสดงถึงการมีแนวทาง

หรือระบบและกลไกการสงเสริม

สิ่งแวดลอมที่เก้ือหนุนการ

เรียนรู การทําวิจัยครอบคลุมถึง

การสรางเสริมสุขภาวะตอ

ผูเรียนที่ชัดเจน 

9.Facilities 

and 

Infrastructure 

9.1 The teaching and 

learning facilities and 

equipment (lecture 

halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1] 

- ปการศกึษา 2563 นักศึกษามี

ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ

ดานการจัดบริการดานหองเรียน/

อาคาร  โดยภาพรวมมีคาคะแนน

เฉลี่ย 3.44  จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง   

- 

9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to 

support education and 

research [3,4] 

- ปการศกึษา 2563 คณะฯ ได

สํารวจความตองการหนังสือและ

ตําราจากอาจารยแตละสาขาวิชา

และไดดําเนินการซื้อหนังสือ

ทางการพยาบาลภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในโครงการจัดหา

พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- จากการสัมภาษณเจาหนาที่ 

พบวา คอมพิวเตอรในหองสมุด

คอนขางเกา 

9.3 The laboratories 

and equipment are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,2] 

- การพัฒนาดานสื่อการสอน ความ

ทันสมัยของอุปกรณพบวา คณะฯ 

ไดนํามาปรับปรุงโดยการพัฒนา

หองปฏิบัติการ จัดซื้อหุน

ปฏิบัติการเพ่ิมเติม ไดแก หุน

ผูสูงอายุขั้นสูงและหุนการพยาบาล

เด็กและทารกแรกเกิดข้ันสูง และ

พัฒนาใหอาจารยเขาอบรมการใช

หุน และการออกแบบการเรียนรู

- จากการสัมภาษณตัวแทน

อาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน พบวา ตองการใหมี

เพ่ิมเติมทรัพยากรเทคโนโลยี

การศกึษาในหองปฏิบัติการ

พยาบาลใหมีเพียงพอและ

ทันสมัยเพ่ือเก้ือหนุนการเรียน

ออนไลนจากการมีโรคระบาด

ไวรัสโควิค-19 
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และวัดผลเครื่องมือออนไลนในยุค 

New Normal  

- การเพ่ิมหองศึกษาดวยตนเอง

ใหแกนักศึกษา 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

- คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน 40 เครื่อง ในหอง

คอมพิวเตอรและหองสมุดจํานวน 

4 เครื่อง มีการติดตั้งระบบ 

wireless รวมทั้งมีการบริการ

ฐานขอมูลดานการวิจัยที่นักศึกษา

สามารถขาไปสืบคนได 

- 

9.5 The standards for 

environment, health 

and safety; and access 

for people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

- คณะฯ มีการจัดสิ่งแวดลอม เชน 

ไฟฟาสองทางสวางภายในและ

นอกอาคาร ทางลาดผูพิการ มี

ลิฟตสําหรับขึ้นลงอาคาร 

- การระบุถึงมาตรฐานการดูแล

ดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ ความ

ปลอดภัยที่เปนลายลักษณ

อักษรแกผูที่ตองการการดูแล

พิเศษเพ่ือผูที่เก่ียวของจะได

นําไปปฏิบัติได 

10. Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and development 

[1] 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ไดปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 โดยมีระบบการรับฟงผูมี

สวนไดสวนเสียในกลุมอาจารย

ผูสอน ผูใชบัณฑติ ไดแก ผูบริหาร

โรงพยาบาล ผูบริหารทางการ

พยาบาล ศษิยเกา บัณฑิต และ

นักศึกษา โดยใชขอมูลความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่

สอดคลองกันมาวิเคราะหสรุป

ความสอดคลอง ไดแก การพัฒนา

ดานการเสริมทักษะ ดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลิกภาพเชิง

วิชาชีพ วิจัย นวตักรรมและการ

เขาสูการเปนผูประกอบการดาน

สุขภาพ สื่อสารภาษาอังกฤษ/

มลายู/อาหรับ/จีน  

- 
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10.2 The curriculum 

design and 

development process 

is established and 

subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

- ในการบริหารหลักสูตร ป 2559 

คณะฯ มีการกําหนดแผนการ

พัฒนาหลักสูตรในรอบการศึกษา 4 

ป เพ่ือการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรระยะยาวเม่ือครบ 5 ป 

โดยระบุไวใน มคอ. 2 หนา 10-11  

-ปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการ

ปรับปรุงโดยใชแนวทางของ OBE 

- 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to 

ensure their relevance 

and alignment [3] 

- คณะกรรมการหลักสูตร มีการ

ทบทวน ELOs และ  CLOs  ทุก

ภาคการศึกษาโดยมีการวิพากษ 

มคอ. 3-4-5-6 และมีการสรุปผล

การวิพากษ ซึ่งพบวาบางรายวิชา 

CLOs ไมสอดคลองกับ TQF  และ

จัดกิจกรรมไมสอดคลองกับ CLOs 

คณะกรรมการฯ จึงไดให

ขอเสนอแนะเพ่ือใหนําไปปรับปรุง 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมทวน

สอบหลังสิ้นสุดการศึกษา โดยมี

การแตงตั้งกรรมการทวนสอบ จัด

ทวนสอบและรายงานผลไปยัง

กรรมการประจําคณะ ตลอดจนนํา

ผลการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ.

3-4 ในปการศึกษาถัดไป รวมทั้ง

การมีโครงการประเมินสมรรถนะ

นักศึกษาแตละชั้นปที่ทําใหมั่นใจ

ไดวานักศึกษาบรรลุผลตาม ELOs 

ของหลักสูตรครบถวน 

- พบวามีการสรุปผลการทวน

สอบ 2 ครั้ง มีประเด็นปญหาท่ี

คลายกัน จึงควรมีการทบทวน

หรือออกแบบพัฒนา/กํากับให

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผลมีความ

สอดคลองและบรรลุตาม ELOs 

ของหลักสูตร 

 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning 

[4] 

- หลักสูตรสนับสนุนและสงเสริมให

อาจารยนําผลการวิจัยมาใชในการ

เรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ  เชน 

-การพยาบาลเด็กและวัยรุน ใน

หัวขอ การพยาบาลทารกและการ

พยาบาลผูปวยเด็ก 

- 
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- การพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

ในหัวขอการพยาบาลผูปวยความ

ดันโลหิตสูง 

- วิชาประเด็นและแนวโนมทางการ

พยาบาล 

- วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารกและผดุงครรภ 2 

10.5 Quality of support 

services and facilities 

(at the library, 

laboratory, IT facility 

and student services) is 

subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

- หลักสูตรใหนักศึกษามีสวนในการ

ประเมินความตองการและประเมิน

การใชทรัพยากรทุกปการศึกษา ป

การศกึษาละ 3 ครั้ง และแจงให

ผูบริหาร เจาหนาที่รับผิดชอบ

ทราบผล ซึ่งคณะฯไดนําผลมา

ประเมินการปรับปรุงในการจัด

ปรับปรุง ในการจัดหา ไดแก 

- พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทางหองปฏิบัติการพยาบาล   

-โครงการจัดหาพัฒนาสื่อและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทางหองสมุด 

- การจัดสถานที่ที่หองเรียน

ออนไลนในโครงกรพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

ตัดสินใจ 

- การสํารวจประเมินความพึง

พอใจตอคุณภาพการบริการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูของอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to 

evaluation and 

enhancement [6] 

หลักสูตรใชแผนการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกป 

ดังนี้ 

- ความคิดเห็นของผูปกครอง : วัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงใน

แหลงฝก: กอนและหลงัฝกปฏิบัติ

ภาคปฎิบัติ 

- ความคิดเห็นของผูเรียนและ

ขอเสนอแนะของทีมผูสอน หลัง

สิ้นสุดการจัดกาเรียนการสอนทุก

- 
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รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

- ความคิดเห็นของนายจาง/ผูใช

บัณฑิตหลังทํางาน 1 ป 

- นอกจากนี้ ปการศึกษา 2564 ใน

การปรับปรุงหลักสูตร คณะฯ ใช

ระบบและกลไกในการไดมาซึ่ง

ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

การปรับปรุงหลักสูตร  โดยการ

สํารวจ 2 ประเด็น 

1) ประเมินหลักสูตรเดิมโดยรับฟง

ความคิดเห็นจาก 

-อาจารยพ่ีเลี้ยงในแหลง 

ฝกเพ่ือใชปรับปรุงแนวทางการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

-นักศึกษาจากการประเมิน 

รายวิชา 

-อาจารยจากกิจกรรมทวน 

สอบ 

2) ประเมินผลความตองการและ

ความคาดหวังของหลักสูตรใหม 

โดยสอบถามตัวแทนนักศึกษา 

ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง 

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการ

สุขภาพทุกระดับ อาจารยในและ

นอกคณะ บุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือนํามาวิเคราะหประเด็นสําคัญ 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูล

และเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิต 

ไดแก อัตราการสอบผาน อัตรา

การตกออก ระยะเวลาใน

การศกึษา การไดงานทํา ผลพบวา 

2 ปการศึกษา (2562-2563) มผีล

การดําเนินงานมากกวาคูเทียบ 

(คณะพยาบาลศาสตร มอ. 

- 
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ปตตานี) พรอมกับวิเคราะห

ผลลัพธที่ผานมา 

11.2 The average time 

to graduate is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูล

และเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิต

เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา 

พบวาในป 2561-2563 สามารถ

จบการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

กําหนด(รอยละ 95) และมีคาสูง

กวาคูเทียบพรอมกับมีการ

วิเคราะหผลลัพธที่ผานมา 

- 

11.3 Employability of 

graduates is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- หลักสูตรมีการเก็บขอมูล โดย

ตั้งเปาหมายคือ นักศึกษามีงานทํา 

รอยละ 100  และมีรายไดไมต่ํา

กวา 15,000 บาทตอเดือน ในป 

2561-2563 พบวามีงานทํานอย

กวาเปาหมาย (98, 87, และ 89% 

ตามลําดับ) และมีรายไดโดยเฉลี่ย 

20,240 บาท ซึ่งหลักสูตร

วิเคราะหวา ปจจัยที่มีผลตอการ

ทํางาน คือ การสอบใบประกอบ

วิชาชีพ และเมื่อเทียบเคยีงกับคู

เทียบแลวพบวามีคาต่ํากวา 

(83.14 %)  คณะพยาบาลศาสตร 

ม.ราชภัฎ  สุราษฎรธานี (90.2 %) 

ในป พ.ศ. 2562  ซึ่งหลักสูตรได

วิเคราะหวางแผนการปรับรูปแบบ

การเตรียมความพรอมเพื่อสอบ

ประกอบวิชาชีพ 

- การแสดงขอมูลการ

เทียบเคียงการไดงานทํากับคู

เทียบ  

 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

- หลักสูตรฯ มีการเก็บขอมูล และ

เทียบเคียงโดยมีรายวิชาวิจัย

ทางการพยาบาลที่สงเสริมให

นักศึกษาคนควาผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรม ผลการศึกษาพบวามี

ปริมาณงานวิจัยของผูเรียน 10 

- 
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improvement [2] เรื่อง และผลงานนวัตกรรมของ

นักศึกษาและนําเสนอในเวที

นําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และผลงานสรางสรรคในเครือขาย

ภาคใต ผลพบวาไดรับรางวัล 3 

ผลงาน นอกจากนี้มีการเทียบเคียง

กับสถาบันอื่น (คณะพยาบาล

ศาสตร ม.ราชภัฎ สุราษฎรธาน ี

และ มอ.ปตตาน)ี พบวามีผลงาน

เทียบเคียงสูงกวาคูเทียบ พรอมมี

การวิเคราะหวางแผนพัฒนาในป

ถัดไป 

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

- หลักสูตรมีการรวบรวมขอมูล

ปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ผูเรียน อาจารย ศิษยเกา 

บุคลากรสายสนับสนุนและผูใช

บัณฑิต) โดยใชแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ และการศึกษาแบบ

เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุม      -

ในชวง 3 ปที่ผานมา มีการ

นําเสนอผลพบวาคะแนนความพึง

พอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิตมีแนวโนมความพึงพอใจ

สูงข้ึน แตมีคานอยกวาคูเทียบ 

(คณะพยาบาลศาสตร มอ. 

ปตตานี) ซึ่งหลักสูตรมีการ

วางแผนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา

ตอไป 

- การเพ่ิมเติมขอมูลความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมอ่ืน (ศิษยเกา) พรอมนําผล

ขอคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงให

ดีขึ้น 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 – 17.00 น. 

ณ หองประชุมดอกปบ และ ZOOM Meeting 

 

      เวลา    กิจกรรม 

08.45 - 09.00 น.  คณบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการ 

09.00 – 10.00 น. หลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงาน 

10.00 – 10.30 น. สัมภาษณผูบริหารคณะ 

10.30 – 11.40 น. สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

11.40 – 12.15 น. สัมภาษณอาจารยผูสอน จํานวน 6 คน (ทาง ZOOM Meeting) 

12.20 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.20 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต จํานวน 2 คน (ทางโทรศัพท) 

13.20 – 13.50 น. สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน จํานวน 4 คน (ทาง ZOOM Meeting) 

13.50 – 14.20 น. สัมภาษณศิษยเกา จํานวน 2 คน (ทาง ZOOM Meeting) 

14.20 – 14.40 น.  สัมภาษณเจาหนาที่สายสนับสนุน จํานวน 4 คน (ทาง ZOOM Meeting) 

14.40 – 16.00 น. คณะกรรมการประชุมเพ่ือจัดทําสรุปผลการประเมิน 

16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมิน 
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