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คำนำ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
นำเสนอรายงานนี้ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผล
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

    1) รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา (ประธานกรรมการ) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ   (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ทางหลักสูตรมีการกำหนด พันธกิจ 4 
ประการคือ 1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่กอปรด้วยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึ่งประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ 2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา 3) เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 4) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อ
ธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของไทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทยใ์ห้เปน็ผูท้ี่
มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ 2) สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานทางวิชาการด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชม สังคม และประเทศชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ ่น ชุมชน และสังคม 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของไทย โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาตรี 3 
คน วุฒิปริญญาโท 9 คน วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 คน ทั้งน้ีคณะมี
นิสิต จำนวน 70 คน และในปีการศึกษา2563 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 คน 

ปณิธาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้
ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่บูรณาการความรู้
แบบองค์รวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จรรโลงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑติสตัว
แพทย์ให้มีความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) ≥3.50 4.06/1 4.06 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)  
อ.ประจำคณะ 13 คน  มีวุฒิป.เอก 1 คน  

ร้อยละ 30 
1/13x100=7.69 
7.69/40x5=0.96 

0.96 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 13 คน ผศ=1 

ร้อยละ 60 
1/13x100=7.69 
7.69/60x5=0.64 

0.64 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ร้อยละ)  

1:8 48:14 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.44 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 
ภายใน= 709,267 บาท  ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งสิ้น = 709,267 บาท 

50,000 
709,267/13 

=54,559 
5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 
(งานวิจัย 16 เรื่องแบ่งเป็น 0.2=15 1.0=1)  
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 4 

ร้อยละ 30 
4/13x100=30.77 
30.77/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) ได้ข้อ1,2,3,4,5,6  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ)  
ไม่ได้ช้อ 7 

7 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 3 5 
 

6 ข้อ 4 ข้อ 4 
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การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.50 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้ 4.20 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น:  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา:  

1.คณะควรส่งเสริมและสนบัสนุนพร้อมทั้งกำกับติดตามให้อาจารย์ทกุคนเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนและตำแหน่งสูงข้ึน 
2.คณะควรส่งเสริมให้อาจารยม์ีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสาขาวิชาสูงข้ึน 

   
องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย): 
จุดเด่น: 
 1.คณะมีจัดสรรและสนับสนุนแหล่งทุนภายในให้คณาจารย์ในสัดส่วนทีสู่ง  (54,559.00 บาท/คน) 
 2. คณะมีสิง่สนบัสนุนที่เอื้อต่อการทำวิจัย ฐานข้อมลูการบรหิารจัดการงานวิจัย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล ระบบการตรวจสอบความซ้ำซอ้น และมรีะบบกลไกลเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ และมีการดำเนินการจน
ได้รับการจดสิทธิบัตร 
จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. คณะควรส่งเสรมิ และสนับสนุนให้อาจารยห์าแหล่งทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากองค์กรภายนอกเพิ่มข้ึน 
2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีผลงานตพีิมพเ์ผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ  
องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ):  
จุดเด่น: 

1. การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมตามความเช่ียวชาญของคณะอย่างต่อเนือ่ง 
2. คณะมีการจัดทำแผนการสำรวจความต้องการของชุมชน เพือ่ให้โครงการบรกิารวิชาการใหส้อดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน 
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จุดท่ีควรพัฒนา:  
1. ควรจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมเชิงพาณิชย์เพือ่เสริมรายได้ให้คณะเพิ่มเตมิ  
2. ควรประเมินความสำเรจ็ด้านบริการวิชาการแก่สงัคมให้ครบถ้วนตามช้ีวัดและนำผลการประเมินมา

พัฒนาปรับปรงุในปีต่อไป 
องค์ประกอบที่ 4 (การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม):  
จุดเด่น: 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. ควรจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ 
ดำเนินการได้ตามแผน  

2. ควรประเมินความสำเรจ็ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใหค้รบถ้วนตามช้ีวัดและนำผลการประเมินมา 
ปรับปรงุใหเ้ป็นรูปธรรม  
องค์ประกอบที่ 5 (การบริการจัดการ):  
จุดเด่น: 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลมุช่วงเวลาของการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะหห์าแนวทางการปรบัปรุงเพื่อให้ความเสี่ยง
ลดลง 

2. แนวปฏิบัติที่ได้จากการการจัดการความรู้นั้น หลงัจากการเผยแพร่ควรส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบัติที่ดี และได้รบัการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
คณะควรมีการกำกบัติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนให้เป็นไป    

ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 

2. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกจิวัฒนา 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ

2. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกจิวัฒนา 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ
  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกจิวัฒนา 

2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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