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คำนำ 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว       
จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ มะมม  (ประธานกรรมการ) 
2) ผศ.นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ       (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ทางหลักสูตรมีการกำหนด พันธกิจ 
4 ประการคือ 1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่กอปรด้วยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึ่งประสง ค์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ 2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา 3) เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 4) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพื่อธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของไทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทย์ให้เปน็ผูท้ี่
มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ 2) สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานทางวิชาการด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชม สังคม และประเทศชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ ่น ชุมชน และสังคม 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของไทย โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดยีว และมีจำนวนอาจารย์หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 คน จำแนกดังน้ี วุฒิปริญญา
โท 4 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน และในปี
การศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 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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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 44.7/10=4.47 4.47 4.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 20 10/10x100=100 

100/100x5=5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.73 4.73 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 1/5x100=20 

20/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 1/5x100=20 

20/60x5=1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 15 1.40/5x100=28 
28/20x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.96 3.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.10 4.10 
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หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางส่วนยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และผลิตผลงาน

วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและบริหารหลักสูตร 
2. ควรมีการเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้พร้อมรองรับอาจารย์ที่ศึกษาต่อหรือลาออก 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเร่งหากลยุทธ์ที่ให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด และกำกับติดตาม

แก้ไขปัญหาในประเด่นที ่เป็นความเสี่ยงรวมถึงปรับปรุงแผนบริหารความเสี ่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะห์ปัจจัยเสี ่ยงที ่ทำให้นิสิตลาออกกลางคันตามรายชั ้นปี เพื ่อการบริหารความเสี่ยงที่
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. มีคณาจารย์หลายท่านที่อยู่กบัหลักสูตรมายาวนาน มีทัศนคติที่ดีต่อการพฒันาหลักสูตร และทุ่มเทกบัการ
จัดการเรียนรู้ให้กบันสิิตอย่างจรงิจัง 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรแสวงหาแนวทางในการส่งเสริม และกระตุ้นคณาจารย์ให้คงอยู่กับหลกัสูตรต่อไป 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณาจารย์ยังมีตำแหน่งทางวิชาการน้อย   
2. จำนวนอาจารยผ์ูส้อนทีเ่ป็นอาจารยป์ระจำยังมีน้อย เมื่อเทียบกับรายวิชาที่หลกัสูตรจัดการเรียนการสอน

เอง  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจำนวนอาจารยผ์ูส้อนทีเ่ป็นอาจารยป์ระจำมีความหลากหลายในสาขาทีเ่ช่ียวชาญทางรายวิชา 
และให้มสีัดส่วนที่เหมาะสม  

2. ควรส่งเสริม และสนับสนุนใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดบัชาติ และ
นานาชาติเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

3. ควรแสวงหากลยุทธ์เพิ่มเตมิในการการะตุ้นการพฒันาตำแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. มีการวางระบบผูส้อนที่ดี ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการหลกัสูตรได้ แม้มีคณาจารย์จำนวนไม่มาก เมื่อ
เทียบกับรายวิชาที่ต้องรบัผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ในกระบวนการทวนสอบรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ เช่น นิสิตสอบไม่ผ่านจำนวนมาก   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะหห์าสาเหตุให้มีความหลากหลายมิตมิากขึ้น เช่น  การสัมภาษณ์ผู้เรียน  การ observed การ

สอนของอาจารย์ การตรวจสอบความยากง่ายของเนื้อหารายวิชา เป็นต้น เพื่อให้สามารถระบปุัญหาได้
ถูกต้องและแก้ไขได้ตรงจุด 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีความพรอ้มในด้านทรพัยากรการเรียนรู้ และมีแนวปฏิบัติในการปรับปรงุและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติให้กบันิสิตด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์ความต้องการ และวางแผนด้านสิง่สนบัสนุนการเรียนรูจ้ากแนวโน้มทีม่ีนิสิตเพิ่มมากขึ้น 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม 
2. ผศ.นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี 
โรจน์วิริยะ 
3. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย์  

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปกีารศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 

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 ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ข้อมูลนิสิต 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่
เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 2556 

2557 2558 2559 
2560 2561 

2562 2563 2564 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 1 1 1 0 
2553  16 16 16 16 16 16 3 2 2 1 1 1 
2554   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
2555    9 9 9 9 9 9 6 3 3 1 
2556     7 7 6 5 5 5 2 2 2 
2557      24 24 19 16 16 16 7 4 
2558       21 10 10 10 10 9 2 
2559        14 3 2 2 2 2 

2560         3 1 1 1 1 

2561          3 2 2 0 

2562           16 14 13 

2563            28 23 

2564             35 

รวม 13 29 30 39 46 63 79 63 50 46 54 69 84 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตที่
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ที่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2552 13 6 2 1 - - - - 10 0 76.92 0.00 
2553 16   12 - 1 - - 13 1 81.25 0.00 
2554 1     1 - - 1 0 100.00 0.00 
2555 9     5 3 1 8 1 88.89 11.11 
2556 7     5 9 - 5 2 71.43 28.57 
2557 24       2 11 4 45.83 16.67 
2558 21       7 7 2 33.33 9.52 

2559 14        0 2 0.00 14.29 
2560 3        0 1 0.00 33.33 
2561 3        0 0 0.00 0.00 
2562 16        0 13 0.00 81.25 
2563 28        0 23 0.00 82.14 
2564 35        0 35 0.00 100.00 
รวม 190 6 2 13 0 12 12 10 55 84   
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 45.0 10 4.50 
  (2) ด้านความรู้ 44.0 10 4.40 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 43.6 10 4.36 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 45.8 10 4.58 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 44.8 10 4.48 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 45.0 10 4.50 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 44.7 10 4.47 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 10 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 10 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 10 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 10 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 10 100 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

10 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 10 100 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 0 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 0 0 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 22,500 - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 10 100 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลีย่ 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 

4.79 4.85 4.86 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.36 4.46 4.48 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.43 4.46 4.48 

    3.1.1.4 นิสิตที ่ร ับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.50 4.54 4.54 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลกัสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.36 4.38 4.40 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.57 4.62 4.64 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.55 4.57 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ต่อย์ารจาควบคุมอัตราส่วนอ นิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- 4.59 4.60 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

- 4.56 4.58 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรยีน 

- 4.70 4.72 

    3.1.1.4 นิสิตที ่ร ับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- 4.63 4.64 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

- 4.63 4.64 

รวมผลการประเมิน - 4.62 4.64 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 17 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรยีนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.36 4.54 4.55 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหค้วามรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.43 4.46 4.48 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

4.50 4.54 4.55 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.79 4.85 4.87 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน 4.57 4.62 4.64 
    3.1.2.6 หลกัสตูรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอ้มให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.36 4.46 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.58 4.60 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัตคิรบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

- 4.63 4.64 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

- 4.59 4.60 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

- 4.59 4.60 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

- 4.67 4.68 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน - 4.59 4.60 
3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

- 4.52 4.54 

รวมผลการประเมิน - 4.60 4.61 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.50 - 4.55 4.62 4.57 4.64 

3.1.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.50 - 4.58 4.60 4.60 4.61 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.50 - 4.57 4.61 4.59 4.63 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา - 4.69 4.8 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรยีน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

- 4.69 4.73 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ - 4.31 4.67 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 4.85 4.86 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

- 4.84 4.93 

รวมผลการประเมิน - 4.60 4.80 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแกน่ิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.53 4.58 4.60 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.33 4.6 4.80 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.49 4.46 4.60 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.43 4.52 4.80 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.00 4.48 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.52 4.68 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.46 4.54 4.67 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.23 4.46 4.53 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.46 4.54 4.60 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.62 4.85 4.87 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.46 4.54 4.73 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที ่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.46 4.54 4.60 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.46 4.54 4.74 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.46 4.62 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.58 4.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 21 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

- 4.52 4.66 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  - 4.50 4.56 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต - 4.50 4.61 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

- 4.48 4.69 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ    ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

- 4.44 4.68 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

- 4.42 4.58 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรกึษา - 4.54 4.73 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรกึษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

- 4.38 4.60 

รวมผลการประเมิน - 4.47 4.64 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.23 4.31 4.53 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.31 4.54 4.60 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.38 4.62 4.73 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.31 4.54 4.67 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.46 4.54 4.8 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.46 4.69 4.73 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.46 4.46 4.67 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.38 4.54 4.80 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.23 4.38 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.53 4.68 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม - 4.36 4.60 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสติ 

- 4.42 4.58 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร - 4.40 4.60 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

- 4.44 4.61 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

- 4.48 4.79 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน - 4.69 4.70 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด - 4.52 4.53 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- 4.48 4.75 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

- 4.44 4.48 

รวมผลการประเมิน - 4.47 4.63 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/์นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.45 - 4.58 4.47 4.68 
 

4.64 
 
 
 
 

 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

4.36 - 4.53 4.47 4.68 4.63 
 
 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.39 - 4.57 4.50 4.68 4.64 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการจัด
งบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.53 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพฒันา
นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการใหเ้วลาในการให้
คำปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เนตผ่านระบบแอพลิเคช่ันต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้เข้าถึงระบบ 
และสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลา และในกรณีเร่งด้วย นิสิตสามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือการโทรศัพท์เพื่อติดต่อได้โดยตรง นอกจากนี้ ระบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยยังมีระบบการฝากข้อความ  เพื่อให้นิสิตได้ส่งข้อความ หรือส่งคำถามที่ต้องการจะปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษา
และการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น อาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้  

2. อาจารย์สามารถรับทราบปัญหาของนิสิต และโต้ตอบได้นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน  
3. ข้อมลูถูกเกบ็ไว้ในระบบหอ้งเรียนออนไลนข์องมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดงึข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ เช่น เทป

บนัทึกการเรียนการสอน บันทึกคะแนนอื่น ๆ เช่น รายงาน เป็นต้น นอกเหนือจากการโต้ตอบหรือการให้คำปรึกษา
ผ่านห้องเรียน ทั้งนีส้ามารถพฒันาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและทีป่รกึษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ได ้ 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
1. ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแตล่ะปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557 24 21 19 16 16 16 7 4 

2558  21 10 10 10 10 9 2 

2559   14 3 2 2 2 2 

2560    3 1 1 1 1 

2561     3 2 2 0 

2562      16 14 13 

2563       28 23 

2564        35 

รวม        80 

 
2.  อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 24 4 16.66 20 
2558 21 2 9.52 19 
2559 14 2 14.29 12 
2560 3 1 33.33 2 
2561 3 0 0.00 3 
2562 16 13 81.25 3 
2563 28 23 82.14 3 
2564 35 35 100.00 0 
รวม 144 80 55.56 62 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง - 4.69 4.73 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน - 4.62 4.67 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 
- 4.31 

4.40 
 

    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน - 4.38 4.53 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรยีน - 4.46 4.47 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน - 4.62 4.86 

รวมผลการประเมิน - 4.51 4.61 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.45 4.50 4.61 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.35 4.44 4.56 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.46 4.51 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.27 4.48 4.50 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.38 4.44 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.48 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.45 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.15 4.54 4.60 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.31 4.38 4.53 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.38 4.38 4.47 

    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.46 
 

4.54 
 

4.67 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.46 4.46 4.73 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.38 4.46 4.60 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.53 4.60 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.46 4.73 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.23 4.31 4.53 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.38 4.46 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.45 4.67 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 25634  
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร - 4.56 4.71 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร - 4.38 4.58 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต - 4.46 4.50 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

- 
4.54 4.56 

 
    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง - 4.46 4.48 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน - 4.46 4.51 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน - 4.53 4.63 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน - 4.46 4.60 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน - 4.38 4.47 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน - 4.46 4.53 

รวมผลการประเมิน - 4.47 4.56 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลท่ีเกิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ และ ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

- 4.35 4.51 4.45 4.61 4.51 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.34 - 4.45 4.47 4.67 4.56 
 
 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.34 4.35 4.48 4.46 4.64 4.53 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรือ่งมีช่องทางในการรอ้งเรียนหลาย

ช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.71 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
วิธีการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน 

หลกัสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องวิธีการจัดการข้อร้องเรียน  
โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี ้

1.นำปัญหาของนิสิตที่สง่เข้ามาในแต่ละช่องทางเข้าการประชุมสโมสรนสิิตฯ เพื่อให้นิสิตได้มสี่วนร่วมใน
การแสดงความเห็น และมสี่วนร่วมในการจัดการปัญหาเบื้องต้น ก่อนจะนำเรื่องเสนอเข้าสูก่ารประชุมคณะ และ
คณบดีต่อไป 

2.มีการนัดประชุมกับนสิิตนอกวาระในกรณีเร่งด่วนผ่านแอพพลิเคช่ันการประชุมออนไลน์เพือ่ให้ปญัหา
ของนิสิตได้รบัการแก้ไขอย่างรวดเร็วมาทีสุ่ด  

ทั้งนี้สามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นการจัดการข้อร้องเรียนโดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดงันี ้

1. นิสิตมีการนำเสนอและนัดประชุมเพือ่แก้ไขปัญหามากข้ึน และมีการใช้แอพพลิเคช่ันในการประชุม 
ออนไลน์ในการจัดการข้อร้องเรียน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.65 3.70 3.72 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  3.70 3.75 3.77 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 3.75 3.77 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.00 4.05 4.07 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.81 3.83 

 จากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีค่าระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.81 และมีข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด คือ 
การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนอยู่ที่ 3.70 
คณะกรรมการบริหารได้มีการวางแผน ปรับปรุงพัฒนา กำกับติดตาม ด้านอัตรากำลังให้เป็นไปตามแผน และ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยมีการโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ การเตรียม
ความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  มีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ และสนับสนุนงบประมาณด้าน
การวิจัย และมีการวางแผนเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พี่ผ่านการคัดสรรเข้ามาร่วมศึกษาดงูาน
ก่อนที่จะรับตำแหน่ง และปีการศึกษา 2564 มีรายงานการประเมินของความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูง เท่ากับ 3.83 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3.70 3.75 3.76 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.90 3.95 3.96 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.85 3.90 3.92 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

3.75 3.80 3.82 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.05 4.07 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.80 3.85 3.85 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 3.80 3.85 3.86 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.70 3.75 3.77 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 3.80 3.85 3.87 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.90 3.95 3.95 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.90 3.95 3.97 

รวมผลการประเมิน 3.82 3.88 3.89 
จากรายผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.88 คะแนน  พบว่า ด้านการจัดสรรหรือจดัหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณวุฒิตำแหน่ง
ทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด และระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.75 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ในหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ได้มีแนวทางในการสร้างผลงานทางวิชาการ จนนำไปสู่การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยมีการปรับข้ึน
เงินเดือนตามเกณฑ์ KPI (Key Performance Indicator) และมีเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และเสนอ
รายช่ืออาจารย์ที่มีผลงานทางด้านการวิจัย เพื่อเข้าพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย (คสพ.4.1-15 คสพ.
4.1-16 คสพ.4.1-17) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลกัสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.00 4.05 4.07 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.00 4.05 4.07 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 

3.90 3.95 3.97 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 3.80 3.85 3.87 
    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 3.80 3.85 3.86 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

3.80 3.85 3.87 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

3.70 3.75 3.76 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

3.80 3.85 3.86 

รวมผลการประเมิน 3.85 3.90 3.92 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

3.80 3.85 3.87 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 3.82 3.85 3.87 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 3.70 3.75 3.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.77 3.82 3.85 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื ่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจำหลกัสตูร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการสง่เสรมิและ
พัฒนาอาจารย์ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุง  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ภายในคณะฯ มีการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
2. การผลักดันให้อาจารย์ภายในคณะฯ เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
3. การส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมและประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสตูร 

ด้านระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. อาจารย์ในคณะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อ
พัฒนาการสอนของตนเองให้ให้มีความสอดคล้องและทันสมัย  

2. อาจารย์ภายในคณะที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการภายใต้แนวปฏิบัติที่
ถูกต้องสำหรับการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งอาจารย์ที่อายุงานยังไม่ถึงตามเกณฑ์กำหนด จะได้ทราบและ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในลำดับต่อไป 

3. อาจารย์ในคณะฯ ได้ส่งผลงานวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในระดับชาติ 11 เรื่อง 
และนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง ในฐานข้อมูล Scopus และมีค่า Impact Factor  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
 ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีป่ฏิบตัิงานจรงิ จำนวน 5  คน มีวุฒิปรญิญาโท
จำนวน 4  คน วุฒิปรญิญาเอก จำนวน 1 คน  ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ จำนวน 1 คน และมผีลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล ISI/Scopus จำนวน 1 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒฺปรญิญาเอก  

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาโท รอ้ยละ 80 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 = 20 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 = 5 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 √ 5 คะแนน ร้อยละ 20 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 33 

 

(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 4 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ - 
รวมอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 1 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 20 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 = 20 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 = 1.67 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ 1.67 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 
2 0.40 ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
   

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
   

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
   

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

   

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40    
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 
   

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
   

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั ่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

   

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

   

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 
   

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 
 

0.80 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข ้อม ูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  1.00 

1 
 
 

1.00 
 

 

ตารางที่ 4.2.-2 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

   

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00    
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที ่ได้รับการประเมินผ่านการประเ มิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
   

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00    
5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 
   

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
   

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 
   

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
   

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40    
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60    
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
   

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
   

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 3  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.40 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 24 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร - 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร ่

ค่า
น้ำหนัก 

1 ผศ.ดร.กฤษณะ                        
ตาอ้าย 

(วิจัย) New insights into 
antimalarial chemopreventive 
activity of antifolates 

Antimicrobial 
Agents 

Chemotherapy 

20 Dec 
2021 

1.00 

2 ผศ.ดร.กฤษณะ  
ตาอ้าย 

(วิจัย) การศึกษาความชุกของพยาธิ
ในระบบทางเดินอาหารของแพะ ใน
ตำบลศรมีงคล อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ี

การประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 
19 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เรื่อง 

“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลง

ของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” 

(Proceeding), 
วันที่ 27-28 

พฤศจิกายน 2564 
ณ อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น อำเภอลำลูก
กา จังหวัด
ปทุมธานี, 

(พฤศจิกายน) หน้า 
1-13. 

มิถุนายน 
2565 

0.20 

3 อ.สุดา จายหลวง 
และ น.สพ.กัณวีร์ 
สว่างเนตร 

สถานการณ์โรค AFS จังหวัก
กาญจนบุร ี

การประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 
19 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เรื่อง 

“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลง

ของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” 

(Proceeding), 
วันที่ 27-28 

พฤศจิกายน 2564 
ณ อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น อำเภอลำลูก
กา จังหวัด
ปทุมธานี, 

(พฤศจิกายน)  

มิถุนายน 
2565 

0.20 
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สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.40 

X 100 = 28 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได ้= 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
28 

X 5 = 7 
20 

 
 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 28 √ 5 คะแนน ร้อยละ 25 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ.2) ชื่อ-นามสกุล (2562) ชื่อ-นามสกุล (2563) ชื่อ-นามสกุล (2564)  
1 อ.สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ อ.น.สพ.กัณวีร์  สว่างเนตร อ.น.สพ.กัณวีร์  สว่างเนตร อ.น.สพ.กัณวีร์  สว่างเนตร  
2 อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ์ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ์ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ์ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ์  
3 อ.น.สพ.กัณวีร์  สว่างเนตร อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร อ.สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร  
4 ผศ.ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผศ.ดร.กฤษณะ  ตาอ้าย ผศ.ดร.กฤษณะ  ตาอ้าย ผศ.ดร.กฤษณะ  ตาอ้าย  
5 อ.ดร.กฤษณะ  ตาอ้าย อ.จรีพร  บุญล้อม อ.จรีพร  บุญล้อม อ.จรีพร  บุญล้อม  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.00 4.05 4.05 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 3.80 3.85 3.87 
     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.05 4.07 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.00 4.05 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.00 4.01 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน และ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรต่อการบรหิารจดัการหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเทา่กบั 
3.87 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อการบริหารจัดการหลกัสตูร และนำผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี ้

1. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนในการช่วยคิดและบริหารจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. พิจารณาให้มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เพื่อไม่ให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานที่หนักจนเกินไป 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็น ความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1. การได้มาซึ่งอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน ทำให้มีการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมและไม่หนักจนเกินไป 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตร มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 ดา้นสาระของรายวิชาในหลกัสูตรฯ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ช่วยสร้ าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.47 4.62 4.67 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.53 4.62 4.67 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนรู ้ที ่ช ัดเจน  ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.40 4.54 4.60 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.47 4.54 4.60 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.53 4.62 4.60 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.33 4.62 4.67 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

4.33 4.46 4.47 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.47 4.92 4.93 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.33 4.62 4.67 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.53 4.69 4.73 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.33 4.62 4.67 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิต
ออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

4.73 4.77 4.73 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้อง
มีการเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

4.80 4.85 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.65 4.76 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ในปีการศึกษา 2563 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1) จัดให้มีการประชุมวิพากษ์ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2564 โดยเน้นในเรื่องของหัวข้อแผนการสอน ตลอดจนแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

2) มีการดำเนินการกำกับติดตามการเรียนการสอน ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 
2564 

3) มีการประชุมวิพากษ์ข้อสอบปลายภาค และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิต 
 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็น เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนให้

ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา โดยจากผลการประเมินในปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อนี้
พบว่ามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนเท่ากับ 4.47 ซึ่งเพิ่มข้ึนได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้
การจัดการเรียนการสอนอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากข้อจำกัดของเรียนการสอนทั้งในภาคบรรยายซึ่งต้อง
เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติการซึ่งการแพร่ระบาดขของโรคโค
วิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในรายวิชาฝึก
ปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2564 
ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบัปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.67 4.69 4.73 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รบัการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่
ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.40 4.54 4.53 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.67 4.77 4.80 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.73 4.77 4.80 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.53 4.54 4.80 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.53 4.54 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.65 4.72 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.67 4.69 4.73 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.13 4.54 4.53 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.20 4.38 4.47 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.60 4.77 4.80 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.67 4.69 4.69 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

4.60 4.62 4.60 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.33 4.69 4.67 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.67 4.77 4.80 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.67 4.69 4.67 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.73 4.77 4.80 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.67 4.69 4.67 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.40 4.62 4.67 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.33 4.54 4.53 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.73 4.85 4.87 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  4.40 4.54 4.53 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.67 4.77 4.80 

    5.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถ้ามี) 

4.60 4.77 4.80 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์
ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

4.40 4.62 4.60 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.27 4.54 4.53 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.33 4.62 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.66 4.67 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.59 4.65 4.72 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.50 4.66 4.67 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.55 4.66 4.70 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนสอน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยกำหนดให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  นอกจากนี้ยังเพิ่มรูปแบบการเรยีนการ
สอนทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการให้มีความน่าสนใจและมีความทันสมัยสอดคล้องกับการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. จัดหาอาจารย์พิเศษทีม่ีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชามาสอนเพิ่มมากขึ้น 
2. จัดอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถพฒันาการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. วิพากษ์ มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยมุ่งเน้นเรื่องกลยุทธ์การเรียนสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

(Lecture) การใช้สื่อการสอน (Teaching Aid Media) การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory study) 
การสัมมนา/อภิปรายกลุ่ม (Seminar/Group discussion) การมอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุม่ (Individual or 
Group Assignment work) การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง (Self-directed learning) การฝึกทำโครงการ/วิจัย
ย่อย/ปัญหาพิเศษ (Project/Mini research/Special problem) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based 
Learning หรือ PBL)  การฝึกปฏิบัติกับสัตว์ทดลองในสถานการณ์จำลอง (Simulated situation in Laboratory 
animals) การฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับสัตว์ป่วย (Clinical practice) การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/ฟาร์มสัตว์ 
(Field/Farm practice) การศึกษาดูงานนอกสถานที่/การฝึกแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564 
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.40 4.46 4.47 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.53 4.54 4.53 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.60 4.69 4.67 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.67 4.69 4.67 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.53 4.62 4.53 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.67 4.77 4.80 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.73 4.77 4.80 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.53 4.69 4.73 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.53 4.62 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.58 4.65 4.69 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
กำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้นสิิตมสี่วนร่วม  และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรือ่ง การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7  โดยมีวิธีการดำเนนิงานดังนี ้

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมสี่วนร่วมอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชา 

2. มีการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาของหลักสตูรโดยมุ่งเน้นการประเมินผลให้นสิิตมสี่วนร่วมใน
การประเมินตนเองในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ตลอดจนมกีารวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายใหส้อดคล้องกบัผลลัพธ์การเรียนรูข้องแต่ละรายวิชา 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้

1. จากผลการทำแบบสอบถามความความพึงพอใจของนสิิตช้ันปสีุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
พบว่า ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF ทั้ง 6 ด้าน คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดมีาก (คสพ 5.3-
27) 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม
5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1.น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร 
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. อาจารย์จรีพร บุญล้อม 

1 5 คน 100 
2 5 คน 100 
3 5 คน 100 
4 5 คน 100 
5 5 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ  
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา2552โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส เทิร์นอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  17 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562    

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 72 รายวิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 59 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ13 วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 47 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 72  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 59 วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 13 วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณพิตมี การจัดทำ มคอ.7  มีส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรยีนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น  18 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 72 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธ ีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน 
4 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการ
และประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 15 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 อ.สพ.ญ.ปาณิศา 
หนูอุไร 

โครงการเรียนรู้เทคนคิ
การสอนและการ
ประเมินผลการเรียน
การสอน 

14/6/2565 มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

ประโยชน์ด้านการ
เลือกเทคนิคการสอน
ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสุงสุด
แก่ผู้เรียน รวมถึง
วิธีการประเมินผล
การเรียนการสอน 

2 อ.สพ.ญ.กฤติกา จัน
ทะพันธ ์

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาตดิ้านสารพษิ
จากเชื้อรา 
สาธารณสุข 
(Veterinary Public 
Health)  
 

15/12/ 2564 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์
วิชาชีพสัตว
แพทย ์

Update 
สถานการณ์การ
ระบาดของสารพิษ
จากเช้ือรา ในหัวข้อ 
อุบัติการณ์ของ
สารพิษจากเช้ือราใน
สถานการณ์โควิด-19 
โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์สู่คน  

3 อ.สพ.ญ.มุกดาศจี 
มหากนก 

-การสัมมนา One day 
CE-VPAT โรคระบบ
ประสาทสัตว์เล้ียง 
-โครงการเรียนรู้เทคนคิ
การสอนและการ
ประเมินผลการเรียน
การสอน 
-Assessment and 
Implementation of 
OIE Day-1 
Competencies 
Training Workshop. 

-18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 
 
-14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 
 
 
-17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 

-สมาคมสัตว
แพทย์
ผู้ประกอบกา
รบำบัดโรค
สัตว์แห่ง
ประเทศไทย 
(VPAT) 
-
มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 
-คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

-Update ความรู้
เก่ียวกับการตรวจ
วินิจฉัยโรคและการ
รักษาโรคทางระบบ
ประสาทในสัตว์เล้ียง 
-ประโยชน์ด้านการ
เลือกเทคนิคการสอน
ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสุงสุด
แก่ผู้เรียน รวมถึง
วิธีการประเมินผล
การเรียนการสอน 
-การประเมินผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน 
(Learning 
Outcome) ของ
หลักสูตรฯ ที่
เก่ียวข้องกับ OIE 
Day1 competency 

4 ผศ.ดร.กฤษณะ ตา
อ้าย 

เข้าร่วมการจัดงาน
ประชุมวิชาการและ

27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

เข้าร่วมการจัดงาน
ประชุมวิชาการและ

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครัง้ที่ 19 
เร่ือง “การบูรณาการ
งานวิจัยภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน” 

นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิ

5 อ.จรีพร บุญล้อม -แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
EdPEx รุ่นที่ 8 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ในปี 2565 

-17 พฤศจิกายน 
2564 
-1,22,29 
เมษายน / 6 
พฤษภาคม 
2565 

-สำนกังาน
ปลัดกระทรว
งการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
-สำนักงาน
ปลัดกระทรว
งการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

-เพ่ือปรับปรุงการทำ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระเบียบวิธี

วิจัยทางสตัวแพทย ์

-เตรียมความพร้อม

เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

 

6 อ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ 
ศิริอาชาวัฒนา 

-Humanizing the 
drug discovery and 
development 
-Novel Bispecific 
CAR-T calls Against 
Hematological 
Cancers  
-หลักการเขียนข้อเสนอ
การวิจัยและการใช้
ระบบ NRIIS 
-Unleashing the 
Power of Single-Cell 
Multi-omics Analysis 
to Advance 
Precision Medicine 
-INTRA - AND 
INTERSPECIES 
CHIMERAS USING 
NAIVE PLUPIPOTENT 
STEM CELLS: 
STAKES & HURDLES 
IN PRIMATES 

-9 มีนาคม 

2565 
-07 เมษายน 

2565 
-25 พฤษภาคม 

2565 
-24 พฤษภาคม 

2565 
-27 พฤษภาคม 

2565 
-14 มิถุนายน 
2565 

-Gen 
Agilent 
-มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่
บ้านจอมบึง 
-RT 
Technology 
-จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-บริษัท โรช 
ไดแอกโน
สติกส์ 
ประเทศไทย 
จำกัด 

-ติดตาม

ความก้าวหน้าของ

การพัฒนายา 

-Update ข้อมูล

ความรู้การรักษา

มะเร็งด้วย T cells 

-เรียนรู้และ

เตรียมการเขียน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

-ติดตาม

ความก้าวหน้าของ

การพัฒนายา 

-ติดตาม

ความก้าวหน้าของ

เซลล์บำบัด 

-ติดตามโรคใน
ปัจจุบัน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

-ล้วงลึก เจาะประเด็น 
"ฝีดาษลิง" ด้วยการ
ตรวจหาเช้ือแบบ PCR 

7 อาจารย์ทุกท่าน -โครงการอบรมความรู้
ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ 
Eyes & Exotic Pets 
Talk 
 

-14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 
 
 
 

-คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 
 

ประโยชน์ในด้านการ
ทบทวนความรู้
เก่ียวกับตรวจวินิจฉัย
และรักษาทางด้าน
จักษุวิทยาทางสัตว
แพทย์ รวมถึงการใช้
ยาในสัตว์เล้ียงกลุ่ม 
exotic  

8 อาจารย์ทุกท่าน -อบรมออนไลน์การ
ทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์อภิมาน และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน (Systematic 
review, Mata-
analysis and 
Publication 
guidelines) 

-29 มกราคม 
พ.ศ. 2565 

คณะเทคนิค
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์
อภิมาน และแนวทาง
การเผยแพร่ผลงาน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 

15 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 15 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวข้อ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ปี 

จัดโดย 
หัวข้อที่นำไปใช้ใน 

ปฏิบัติงาน 

1 น.ส.โสภา หงษ์ เวียง
จันทร ์

-E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 

-เดือนละ 1 
ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 

-มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

-การจดัท าขอ้มูล การ 
บนัทึกขอ้มูล และการ 
รับส่งขอ้มูลโดยระบบ E-
Office 

-นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   
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--การธำรงรักษา
และยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

 
-23 พ.ย.
2564 

 

2 น.ส.วาริศา อินทรโชต ิ
 

-E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย 
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 

-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 

นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

3 น.ส.สุดา จายหลวง -E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มนีาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับส่งข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

4 นาย คมกริช ประทุมสูต ิ -E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รงัสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การ์โควิค-19 ระบาด 

5 น.ส.พจมาน  แสงนา
ฝาย 

-E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
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ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

6 น.ส.สุธิดา ดอนพรหม
มะ 

-E-Office 

-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

7 น.ส.นิลินดา สุกใส -E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

8 นายปฐมพงษ์ ใครครวญ 
 

-E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครอืข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 
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9 นายเอกชัย  นาคเขียน --E-Office 
-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครั้งทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

 10 นายสุวิทย ์เพ็ชรแอ -E-Office 

-อบรมการจัด
การศึกษาผ่าน 
สารสนเทศ ดว้ย
ระบบ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ระบบ
เครือข่าย 
-การธำรงรักษาและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี 

-เดือนละ 1 

ครัง้ทุก
เดือน 
 
-เดือน
มีนาคม 
 
 
 
-23 พ.ย.
2564 

 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

การจัดทำข้อมูล การ 

บันทึกข้อมูล และการ 

รับสง่ข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 
นำไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุก 
รายวิชาในช่วงสถาน 
การโ์ควิค-19 ระบาด 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 10  คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ 

รวม 10 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.46  เม่ือแยกเป็นรายด้านไดด้ังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านหลักสูตร 20.25 5 4.05 ดีมาก 
2 ด้านอาจารย์ผูส้อน 21.50 5 4.30 ดี 
3 ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 18.50 5 3.7 ดี 
4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 20.40 5 4.08 ดีมาก 
5 ด้านการวัดผลประเมินผล 22 5 4.40 ดีมาก 
6 ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะ

ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ(ิIQA 5.4 ข้)
อ 11) 

22.27 5 4.45 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 35.67 5 4.46  
 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ทั้งสิ้นจำนวน 10  คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 45.0 10 4.50 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 44.0 10 4.40 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 43.6 10 4.36 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 45.8 10 4.58 ดีมาก 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 44.8 10 4.48 ดีมาก 
6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 45 10 4.50 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 44.7 10 4.47  
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.50 4.50 4.50 
    1.2 ทรพัยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.50 4.50 4.50 

    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.50 4.50 4.50 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.58 4.58 4.58 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.58 4.58 4.58 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.42 4.42 4.42 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.30 4.58 4.60 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสติ 4.35 4.45 4.47 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.50 4.50 4.50 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.23 4.33 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.49 4.50 
  
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.04 4.62 4.64 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.23 4.25 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.21 4.54 4.56 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.45 4.50 4.50 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.42 4.56 4.56 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.02 4.66 4.68 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.20 4.50 4.51 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 

4.38 4.49 4.50 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.17 4.32 4.32 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์
และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

- - 4.50 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. น.สพ.พิชเยศร์ สุขนิคม 
2. รศ. ไพบลูย์ ยุติศร ี
3. น.สพ.ปวิช สรษาดานันท ์
4. น.สพ.จินต์ภาณี ณ นคร 
5. น.สพ.ต่อพงษ์ วงศ์ข้าหลวง 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. น.สพ.พิชเยศร์ สุขนิคม 
2. น.สพ.สุภาพ มีโชค 
3. น.สพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข 
4. สพ.ญ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช 
5. น.สพ.ปวิช สรษาดานันท ์

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
4. ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. ผศ.ดร.เบญจวรรณ ตื้นตัน 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด         
4. ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. อ.จรีพร บุญลอ้ม  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. น.สพ.นิติพล ศรีอ่อนรอด         
4. ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. อ.จรีพร บุญลอ้ม  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์       
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. อ.จรีพร บุญลอ้ม  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. สพ.ญ.ปาณิสา หนูอุไร       
4. ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 
5. อ.จรีพร บุญลอ้ม  

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. น.สพ.กัณวีร์ สว่างเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ 
3. สพ.ญ.ปาณิสา หนูอุไร       
4. ดร.กฤษณะ ตาอ้าย 

          5. อ.จรีพร บุญลอ้ม  
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A 4.85 4.87 4.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี N/A 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A 4.93 4.94 4.74 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.67 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5+0+5/3 
=3.33 

5+1.67+5/3
=3.89 

5+1.67+5/3
=3.89 

5+1.67+5/3
=3.89 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0 1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
   

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 3 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.78 3.96 3.96 3.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.47 3.76 4.06 4.10 

 


