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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

วันที่ 4-5 กันยายน 2560 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจําปการศึกษา 2559 ใน 6 องคประกอบตามกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ.2557-2561)

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ

ดําเนินการเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดวยการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต เยี่ยมชมหองปฏิบัติการ 

หองเรียน หองทํางานผูบริหารและอาจารย เพ่ือศึกษาความสอดคลองและเช่ือมโยงความถูกตองของขอมูล 

ปการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรครั้งน้ีประเมินจากขอมูลระหวางชวงเวลา  

 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรองคประกอบที่ 1 ผานเกณฑ 

องคประกอบที่ 2 คะแนนเฉล่ีย  4.55 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่  4 ,5 และ 6 คะแนนเฉล่ีย 4.00, 

3.75 และ 4.00 อยูในระดับดี องคประกอบที่ 3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในระดับปานกลาง ผลการประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.78 อยูในระดับดี 
 

จุดเดน  

 1. อาจารยมีความตั้งใจ เสียสละ ทุมเทในการเรียนการสอนมากโดยเฉพาะอยางยิง่การสอน

ภาคปฏิบัติในคลินิก 

 2. หลักสูตรฯ 

- มีการออกแบบ รายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพคนเมืองสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย นกัศึกษาไดเรียนรูการดูแลสุขภาพคนเมืองจากสถานการณจริงดวยการบูรณาการการเรียน

การสอนกับโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง  

- มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการพยาบาลที่มีหุนสามารถฝก

ปฏิบตัิการพยาบาลเสมือนจริง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หอพักที่สะดวก ปลอดภัย ไมไกลจากแหลงฝก



 
 

ประสบการณวิชาชีพซ่ึงอยูในสังกัดเดียวกันและพยาบาลสวนใหญเปนศิษยเกาฯ ใหความรวมมือสนับสนุน

และสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 

ทั้งในดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การทําแผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ควรตั้งเปาหมายของการปฏิบัติงาน กําหนดตัวบงช้ีระดับ

แผนและโครงการ ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีทั้งระดับโครงการและระดับแผน การนําผลการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ สรุปผลการปรับปรงุ/พัฒนาที่มีขอมูลเชิงประจักษแสดงความสัมพันธ

ของการนําผลการประเมินไปพัฒนา 

2. กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหชัดเจน และสงเสริม สนับสนุนให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําหนาที่และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง มีการบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ ควรมี

การสรุปวิถีสุขภาพคนเมือง ผานกระบวนการจัดการความรู สรางองคความรูการดูแลสุขภาพคนเมือง 

พัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

2. บทนํา 

 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการณุย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งอยู ณ เลขที่ 131/5 ถนนขาว 

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 บนพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร 2 งาน ประกอบดวยอาคาร

เรียนทั้งหมด 5 อาคาร โดยมี รองศาสตราจารย นพ.อนันต มโนมัยพิบูลย เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย และ  

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ทองประทีป เปนคณบดี เปดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) จัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ค2 

ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะที่เนนระดับปริญญาตรี ไดดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ 

ไดแก  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 ปการศึกษา 2559 มีนกัศึกษาพยาบาล ช้ันปที่ 1 ถึง ช้ันปที่ 4 จํานวนทั้งส้ิน 847 คน  จํานวน

อาจารยประจํา 76 คน อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 66 คน  ลาศึกษาตอระดับ ปริญญาเอก จํานวน  

10 คน บุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน 43 คน และเปนพนักงานทั่วไป จํานวน 67 คน (ขอมูล 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

 

 



 
 

3. วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการไดวางแผนการประเมินรวมกัน การตรวจเยี่ยมใหความสําคัญตอการประเมินภายใต

หลักฐานทั้งเอกสาร การสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกาและผูใช

บัณฑิต การตรวจเยี่ยมสถานที ่และแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ รวมกับขอมูลรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของคณะฯ และพิจารณาความสอดคลอง เช่ือมโยงของขอมูล เพ่ือใหไดขอมูล

ที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานระดับหลักสูตรที่มีความนาเช่ือถือ รวมกันสรุปผลการประเมินตาม

หลักการพิชญพิจารณ และนําเสนอขอมูลตอคณะฯ 
 

 คณะกรรมการผูประเมินประกอบดวย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ  ประธาน 

รองศาสตราจารย ดร. อุษาพร  เสวกวิ  กรรมการ  

อาจารย ดร. ปนนเรศ  กาศอุดม   กรรมการ  

อาจารยกาญจนา กิริยางาม  เลขานุการ  

 



 
 

4. ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนด โดย สกอ. 

ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

ผาน 

เกณฑ 5 ขอ 

ผาน - - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมี

บทบาท หนาที่ใหชัดเจนในการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน  

- ควรกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงาน

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใชระบบ IT 

ชวยใหการดําเนินงานเปนระบบและติดตาม

ไดอยางตอเนื่อง 

- การจัดทํา มคอ.7 ควรรายงานผลการดําเนินง

ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให

ขอคิดเห็นและการนําเสนอมหาวิทยาลัย ตามร 

- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 5 ป ควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจน

ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร โดยการทํา 

Flow chart เพ่ือใหเห็นกระบวนการที่ชัดเจน 

- การเขียนผลการดําเนินการใหครอบคลุม

เกณฑ 5 ขอ 



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

2. บัณฑิต 

 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.10 4.10 - - ตรวจสอบขอมูลคุณภาพบัณฑิต ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติใหถูกตอง 

- ควรนําคุณลักษณะพิเศษที่หลักสูตร

ตองการพัฒนาที่กําหนดไวใน มคอ. 2 มาเปน

ขอคําถามในแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

จากผูใชบัณฑิตดวยเพ่ือเปนขอมูลแสดงได

ทางหนึ่งวาบัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่

หลักสูตรกําหนดหรือไม เชน จิตสาธารณะ 

2.2 การไดงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

5 5 - ควรเปนจํานวนผูจบการศึกษาป 2558 

เชนเดียวกันกับตัวบงช้ีที่ 2.1 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 

 

 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

- - การรับนักศึกษามีกระบวนการรับนักศึกษา

ที่ชัดเจน   

- ไมมีผลจากการปรับปรุงที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะในดานการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

 ไมเห็นกระบวนการที่ชัดเจน โดยเฉพาะใน

ดานวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษ 

- การจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนา

จริยธรรม สําหรับนกัศึกษาใหม เปน

กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา ที่ชวยใหนักศึกษาไดตระหนักถึง

คุณคาในตนเอง คุณคาวิชาชีพ เกิดความ

มุงมั่นสูวิชาชีพ แตยังไมมีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแล

การใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษา

ปริญญาตร ี

 

 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

- - เขียนระบบและกลไกการดําเนินงานใน

สงเสริมและพัฒนานกัศึกษามีการควบคุม

กํากับและพัฒนาตามหลัก P-D-C-A และ

พัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

ไมมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม เชน ปญหาที่พบของนักศึกษาสวน



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

- การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

ใหญคืออะไร แกปญหาเหลานั้นอยางไร  

ผลการดําเนินการเปนอยางไร เพ่ือใหได

ขอมูลในการพัฒนาตอไป 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ไมมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

3.3 ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 

- การคงอยู 

- การสําเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจตอ 

ตัวบงช้ี 3.1, 3.2 และ 

ผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา 

 

 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

- - ควรแสดงผลการดําเนินงานที่โดดเดนของ

คณะฯ เทียบเคียงกบัหลักสูตรเดียวกันใน

สถาบันกลุมเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ 

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนในบาง

เรื่องคือ ผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา  สวน การคงอยู และ การสําเร็จ

การศึกษาแนวโนมผลการดําเนินงานไมดีข้ึน 



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

- ระบบการรับและ

แตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ระบบการบริหาร

อาจารย 

- ระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย 

 

 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

- - ควรวางระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนาอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่เปน

รูปธรรม/เปนลายลักษณอักษรใหทุกคนใน

องคกรทราบเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันที่

แสดงถึงคุณภาพ ระบบการคัดเลือกอาจารย

ประจําหลักสูตร รวมทั้งจัดทําแผนการ

พัฒนาอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมี

คุณสมบัติตามเกณฑ โดยเฉพาะคุณวุฒิและ

ผลงานวิชาการ 

- ควรมีแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจน พรอมทั้งมี

การบันทึกในฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจ และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เพ่ือใหมีคุณสมบัติฯ และการคงอยู 

อยางนอยครบวงรอบหลักสูตร 

 

 



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- รอยละของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

5 5 - - 

4.3 ผลที่เกิดข้ึนกับ

อาจารย 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของ

อาจารย 

 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

4 คะแนน 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

4 คะแนน 

- - ไมมีผลแนวโนมผลการดําเนินการในเรื่อง 

ความพึงพอใจของอาจารย 

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนใน 

บางเรื่อง 

 



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

5. หลักสูตร  

การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตร

สาขานั้น ๆ 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

4 คะแนน 

 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน

4 คะแนน 

- - มีการออกแบบ รายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพ

คนเมืองสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย นักศึกษาไดเรียนรู

การดูแลสุขภาพคนเมืองจากสถานการณจริงดวย

การบูรณาการการเรียนการสอนกับ

โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพคน

เมือง 

 

5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) และการ

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

4 คะแนน 

 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

 

- - ไมมีผลจากการปรับปรุงที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- ควรเขียนระบบและกลไกการกําหนด

ผูสอน การกํากับติดตามการจัดการเรียน

การสอนและตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

แตละรายวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 ใหชัดเจน 

เชน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

จัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี

ที่มีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

จัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ มคอ.4)  

การกํากับ ติดตาม อยางไร โดยใคร ผลการ

ดําเนินการเปนอยางไร 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกับการวิจัยฯ ควรเขียนให

ชัดเจน เชน ช่ือการวิจัย...บูรณาการกับ 

จัดการเรียนการสอนวิชา...ผลการดําเนินการ

เปนอยางไรเกิดผลการเรียนรูตามที่กําหนด

หรือไม 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- การประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษา 

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

5 คะแนน 

 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

3 คะแนน 

 

ไมพบขอมูลที่สัมพันธกัน

และแนวทางปฏิบติัที่ดีใน

การนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงพัฒนาเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- ไมมีผลจากการปรับปรุงที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- การประเมินผลการเรียนรูควรออกแบบ

การประเมินเพ่ือใหไดคําตอบวาการจัดการ

เรียนการสอนแตละรายวิชาเกิดผลการ

เรียนรูตามกําหนดใน มคอ . 2-3-4 หรือไม 

มีประเด็นปญหาอะไร ปรับปรุงอยางไร  

 



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

- การกํากับการประเมิน

การจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5  มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

 

 

 

- ควรกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบ

ตามหลักการเพ่ือใหไดผลตามเปาหมายของ

การทวนสอบ 

 - มีหลักฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์(เกรด)

ของผูเรียน แตขาดขอมูลเชิงประจักษการ

บรรลุผลการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละ

รายวิชา ควรสรุปการเกิดผลการเรียนรู ใน 

มคอ. 5 6 และ 7 วาเกิดผลการเรียนรูตามที่

กําหนดไวใน มคอ. 2 หรือไม 

5.4 ผลการดําเนินงาน

หลักสูตร ตามกรอบ 

TQF 

5 5 - - 

6. ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

- ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา /คณะ /

สถาบันโดยมีสวนรวม

ตรงตาม

เกณฑการให

คะแนน 

4 คะแนน 

 

ตรงตาม

เกณฑการ

ใหคะแนน 

4 คะแนน 

 

- - ไมมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- การสํารวจความพึงพอใจในความพรอม

ของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรูโดยกําหนดระบบ

ใหชัดเจนในการสํารวจ เชน ระยะเวลาการ



 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑ/เหตุผลที่ผล

การประเมิน 

มีความตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุง

ตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอ            

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

สํารวจ จํานวน ประเภท คุณภาพและการ

พรอมใชของทรัพยากรที่มีอยูสอดคลองกับ

ความตองการใชของแตละรายวิชาหรือไม  

มีการนําผลการสํารวจมาปรับปรุงพัฒนา

อยางไร เพ่ือนําไปทําแผนการจัดหา  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 

- ควรใชประโยชนจากการใช ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู เชน หุน SimMan ในการจัดการ

เรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา

คุมทุน โดยการทําตาราง หรือสถิติการใชหุน 

ในการจัดการเรียนการสอน ที่แสดงถึงการใชง

อยางสม่ําเสมอ 
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5. การวิเคราะหผลคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที ่

คะแนน

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00   ระดับคุณภาพปานกล   

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี    

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน   

2 4.55 2 . . 9.10 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3.00 3 9 . . 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 4.00 3 12 . .  4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 3.75 4 4 11 . 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 4.00 1 . 4 . 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3.57 3.75 4.55 3.78 ระดับคุณภาพดี 
 

จุดเดน  

1. การดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มีผลผลิต/

บัณฑิตที่ประสิทธิผลสูง บัณฑิตมีงานทําทุกคน และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก (ปการศึกษา

2558 มีคาเฉล่ีย 4. 10) นักศึกษาปจจุบันมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ  

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู มีแหลงฝกประสบการณที่หลากหลายและบุคลากรใหความรวมมือดีมากในการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 2. อาจารยมีความรัก ตั้งใจ เสียสละ ทุมเทในการเรียนการสอนมากโดยเฉพาะการสอนภาคปฏิบัติ

ในคลินิก 

 3. คณะฯมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการพยาบาลที่มีหุนสามารถ

ฝกปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หอพักที่สะดวก ปลอดภัย ไมไกลจากแหลง

ฝกประสบการณวิชาชีพ รวมถึงแหลงฝกและบุคลากรเอ้ือตอการเรียนรู 

 4. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ทั้งในดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. การทําแผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ควรตั้งเปาหมายของการปฏิบัติงาน กําหนดตัวบงช้ีระดับ 

แผนและโครงการ ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีทั้งระดับโครงการและระดับแผน การนําผลการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ สรุปผลการปรับปรงุ/พัฒนาที่มีขอมูลเชิงประจักษแสดงความสัมพันธของ

การนําผลการประเมินไปพัฒนา 

2. กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหชัดเจน และสงเสริม สนับสนุน 

ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําหนาที่และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

3. หลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง มีการบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ ควรมี 

การสรุปวิถีสุขภาพคนเมือง ผานกระบวนการจัดการความรูสรางองคความรูการดูแลสุขภาพคนเมือง 

พัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
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