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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2557 

มีผลต่อไปนี ้

การประเมินผลการด าเนินงานการก ากับตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีผลการการประเมินผ่านในทุกเกณฑ์การประเมิน โดยผล

การประเมินในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี หากพิจารณาการ

วิเคราะหค์ุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตรมผีลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ระดับคุณภาพรายองคป์ระกอบ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผา่น 

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ ผลการประเมิน 4.72 ระดับคุณภาพดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลการประเมิน 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ผลการประเมิน 3.60 ระดับคุณภาพดี 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

  ผลการประเมิน 3.50 ระดับคุณภาพดี 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  ผลการประเมิน  3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

2. ระบบคุณภาพจ าแนกรายด้าน 

 ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการประเมิน 3.26 ระดับคุณภาพดี 

 ด้านกระบวนการ ผลการประเมิน   3.50 ระดับคุณภาพดี 

 ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมิน   4.72 ระดับคุณภาพดีมาก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพในระดับดี จุดเด่นที่พบ คือ 

คุณภาพของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี และได้รับคะแนนความพึงพอใจ ใน

ระดับสูงจากผู้ใช้บัณฑิต มีแนวปฏิบัติที่ดีที่พบ คือ มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เข้มงวดที่พิจารณาจาก

คุณสมบัตินักศึกษา ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ (เกรดเฉลี่ย) บุคลิกภาพ และทักษะภาษาอังกฤษ  แต่

หลักสูตรควรมีการบริหารความเสี่ยงดา้นการคงอยู่ของนักศึกษา 

การปฏิบัติงานในภาพรวมของหลักสูตร มีกระบวนการท างาน มีการน าลงสู่การปฏิบัติ และ

ประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน แต่เขียนรายงานให้เป็นระบบและกลไกการด าเนินงานยังไม่ให้ชัดเจน 

ส่วนด้านคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีกระบวนการเร่งรัดการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 การที่ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจ านวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบการ

สาธารณสุขและภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐใน

การผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล 

ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

หน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบาย

ของประเทศ ในปีพ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ

ด าเนนิโครงการจัดตัง้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 

27 กันยายน พ.ศ. 2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 

และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 

2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550   

เป็นปีแรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการรั บรอง

สถาบันจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกที่

ส าเร็จการศกึษาจ านวน 75 คน  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ข้อ 15 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 03/2554 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสภา

วิชาการพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และสภาการ

พยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2558 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตยังไม่มีผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ

ประเมินปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีการศึกษา 2557 เป็นการประเมนิหลักสูตรในปีแรก 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผลการประเมิน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมิน ผ่าน   

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ (5 ขอ้แรก) 

ผลการประเมิน ผ่าน 

 

 

 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ม ีส่วนรว่มในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนนิงานหลกัสูตร 

ผลการประเมิน ผ่าน 
 

 

 2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

(ถา้มี) 

 

ผลการประเมิน ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

 3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยกอ่นเปิดภาคการสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผลการประเมิน ผ่าน 

 

 

 4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินงานของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน ผ่าน 

 

 

 5) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศึกษา 

ผลการประเมิน ผ่าน 
 

 

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 4 ขอ้ ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 524.50 คะแนนเฉลี่ย 

4.44 

4.44  

118  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 223 รอ้ยละ 100 5.00  

223  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ผ่าน 4.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ผ่าน 2.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ผ่าน 3.00 
ควรมีการบริหาร

ความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ผ่าน 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 รอ้ยละ 50 5.00  

6 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1 รอ้ยละ 16.67 1.39  

6  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.80 รอ้ยละ 46.67 5.00  

6  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.80  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ผ่าน 4.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ผ่าน 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่าน 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ผ่าน 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 80 

ม ี  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังสิน้สดุปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

มีการด าเนนิการ ม ี  



11 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 92.85 

ม ี  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.61 

ม ี  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.52 

ม ี  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 12 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ผ่าน 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.56 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหห้ลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืน 

- 

การปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เข้มงวด โดยพิจารณาจากคุณสมบัตนิักศึกษา ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ (เกรดเฉลีย่) บุคลิกภาพ และทักษะภาษาอังกฤษ 

 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

บัณฑติมีคุณภาพ 

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 

- 

3. การปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

- 

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 

1) ควรมีการบริหารความเสีย่งด้านการคงอยู่ของนักศึกษา 

2) เขียนรายงานการประเมินตนเองให้เป็นระบบและกลไกการด าเนินงานให้ชัดเจน 

3. การปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 

 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์
 

1.จุดแข็ง/ประเดน็ที่ช่ืนชม 

- 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

ควรมีกระบวนการเร่งรัดการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

3.การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

มีแผนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ชัดเจนตอ่การปฏิบัติ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

- 

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 

เขียนรายงานการประเมินตนเองให้เปน็ระบบและกลไกการด าเนินงานให้ชัดเจน 

3.การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

1.จุดแข็ง/ประเดน็ที่ช่ืนชม 

- 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

- 

3.การปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.72 4.72 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.60 - - 3.60 ระดับคุณภาพด ี

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 13 3.26 3.50 4.72 3.56 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี

มาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 

 

ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
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