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เรื่องแจ้งทราบจากคณะพยาบาลศาสตร์
1. ผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
ภาพรวม (ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564)
ผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ ภาพรวม (ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564) พบว่า ในภาพรวม มีผู้สอบผ่าน ร้อยละ 93.85 เมื่อ
จาแนกตามวิทยาลัย พบว่า วิทยาลัยที่สอบผ่านทุกคน (ร้อยละ 100) จานวน 1 แห่ง ได้แก่ วพบ.พะเยา
รองลงมาได้แ ก่ วพบ.กรุ ง เทพ (ร้ อ ยละ 98.59) วพบ.ชัยนาท (ร้อ ยละ 97.89) วพบ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์
(ร้อยละ 97.14) และที่เหลือร้อยละ 80 มีจานวน 3 แห่ง ได้แก่ วพบ.จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 89.20) วพบ.
ราชบุรี (ร้อยละ 85.19) และ วพบ.ยะลา (ร้อยละ 84.62) ตามเอกสารแนบ
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2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (พยาบาลศาสตร์) ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ประเมิน คุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ และเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน คุ ณภาพภายในระดับ คณะ ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาจานวน 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพพบว่า บรรลุเป้าหมายจานวน 11 ตัวบ่งชี้ จาก 13
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริห ารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาราย
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 หลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบ
คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.52 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3.96 (ดี)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00 (ดีมาก)
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.54 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลรวมเฉลี่ยของค่าคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
จานวนทั้งสิ้น 30 หลักสูตร เท่ากับ 4.02 วิทยาลัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.27 ได้แก่ วพบ.พุทธชินราช
รองลงมา ได้แก่ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.26) และ วพบ.จักรีรัช (ค่าเฉลี่ย 4.25)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 24.60 วิทยาลัยที่มีอาจารย์ปริญญาเอกสาขา
การพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ได้แก่ วพบ.พุทธชินราช (ร้อยละ 50.94 ) รองลงมาได้แก่ วพบ.
กรุงเทพ (ร้อยละ 38.33 ) และ วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 37.78 )
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (50,000 บาท/คน) มีจานวน 6 วิทยาลัย (ร้อยละ 20) ได้แก่
1) วพบ.ขอนแกน 2) วพบ. ตรัง 3) วพบ.นครศรีธรรมราช 4) วพบ.พระพุทธบาท 5) วพบ.พะเยา และ 6) วพบ.
สรรพสิทธิประสงค
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วิทยาลัยที่มีงบประมาณภายนอกสูงสุด 5 อันดับแรก 1) วพบ.พระพุทธบาท 2) วพบ.พะเยา 3)
วพบ.ขอนแก่น 4) วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 5) วพบ.นครศรีธรรมราช
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
วิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 5 อันดับแรก 1) วพบ.ขอนแก่น 2) วพบ.ลาปาง 3)
วพบ.พุทธชินราช 4) วพบ. อุดรธานี 5) วพบ.เชียงใหม่
ผลการประเมินตามปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ภาพรวมของผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.54 โดยด้านปัจจัยนาเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 ด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และด้าน
ผลลัพธ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (ตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

1

6

2
3
4
5

3
1
1
2

รวม

13
ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

1.2=3.07
1.3=5.00
1.4=5.00
2.2=3.89
4
4.24(ดี)

P

O

1.5=5.00
1.6=5.00

1.1=4.02

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงาน
คะแน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
นเฉลี่ย 1.51 – 2.50 การดาเนินงาน
ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงาน
ระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงาน
ระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
4.52 ระดับคุณภาพดีมาก

2.1=3.00
3.1=5.00
4.1=5.00
5.1=5.00
5.2=5.00
7
4.71(ดี
มาก)

2.3=5.00
-

3.96
5.00
5.00
5.00

2
4.51(ดี
มาก)

4.54

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

ระดับคุณภาพดีมาก
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