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คำนำ 

 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       
จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักด์ิ มะมม  (ประธานกรรมการ) 
2) รองศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ       (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตั้งอยูเลขท่ี 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร ทางหลักสูตรมีการกำหนด พันธกิจ 
4 ประการคือ 1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่กอปรดวยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึ่งประสงคตามมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ 2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในวิชาชีพและการศึกษา 3) เปน
ศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน และสังคม 4) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพ่ือธำรงไวซ่ึงเอกลักษณของไทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทยใหเปนผูท่ี
มีความเปนเลิศท้ังทางดานความรูความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง
อยางสม่ำเสมอ 2) สรางองคความรูใหมและผลิตผลงานทางวิชาการดวยการวิจัยท่ีมีคุณภาพ อันจะเปนประโยชนเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาทองถิ่น ชุมชม สังคม และประเทศชาติ 3) ใหบริการทางวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของทองถิ ่น ชุมชน และสังคม 4) สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือธำรงไวซ่ึงเอกลักษณของไทย โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดยีว และมีจำนวนอาจารยหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน จำแนกดังน้ี วุฒิปริญญา
โท 4 คน วุฒิปริญญาเอก 1 และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้น 
จำนวน 53 คน และในปการศึกษา2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 12 คน 

ปณิธาน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นในการถายทอดความรู
ควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่บูรณาการความรู
แบบองครวม มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล จรรโลงไวซ่ึงเอกลักษณและภูมิปญญาไทย 

วิสัยทัศน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงผลติและพัฒนาบัณฑติสตัว
แพทยใหมีความเปนเลิศ เปนศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 53.35/11=4.85 4.85 4.85 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
11/11x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.93 4.93 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/5x100=20 
20/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/5x100=20 

20/60x5=1.67 
1.67 1.67 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
4/5x100=80 
80/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.63 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.06 4.06 
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หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดตำแหนงทางวิชาการมีจำนวนนอย 
 2. ควรมีการวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และที่ลาศึกษาตอ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีระบบกำกับติดตามเพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแผนการขอตำแหนงวิชาการ 

2. ควรมีการกำกับสนับสนุนและติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. บัณฑิตไดงานทำรอยละ 100 และตรงสาขา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรเรงใหบัณฑิตสามรถสอบประเมินความรูเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

จากสัตวแพทยสภา  

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. จำนวนนิสิตที่รับเขาเปนไปตามแผนการรับนิสิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังขาดการประเมินผลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยนิสิต ทำใหไมสามารถปรับปรุง

กระบวนการในปตอไปใหดีข้ึนได 
2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูยังไมมีแนวโนมที่ดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาชองทางการรับนิสิตที่หลากหลายใหมากข้ึน 

2. ควรมีการประเมินผลโดยนิสิต และนำผลมาวิเคราะห เพื่อพัฒนาการเตรียมความพรอมของนิสิตกอน

เขาศึกษาในปตอไป 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีความมุงมั่น ต้ังใจในการถายทอดความรู และใหคำปรึกษานิสิต 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีระบบการบรหิารจัดการอาจารยเพือ่สรางแรงจงูใจใหอาจารยประจำเปนผูสอนในหลักสูตรคงอยู

กับหลักสูตร และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยสวนใหญยังอยูในระดับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ระดับชาติ  

และนานาชาติ 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. เน้ือหาของหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ และความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ือง  

3. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคม การวิจัยและอื่นๆ ที่หลากหลาย  

แนวทางเสริม 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนารูปแบบการประเมินซึง่มีผลลพัธการเรยีนรูรายป(year learning outcome) ที่ไดออกแบบ

ไว ใหมีความหลากหลาย และสามารถนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาผูเรียนได 

ขอเสนอแนะ 
- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอยางเพียงพอ และ

พรอมใชงาน 

แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาแหลงฝกงานทางวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 
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ภาพรวม 
จุดเดน  

1. หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรพิจารณากำหนดอัตลักษณของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผูเขาศึกษา และผูประกอบการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาบัณฑิตหลังการสำเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสราง

ความผูกพันกับสถาบัน รวมถึงมีการเชิดชูบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ และสรางช่ือเสียงใหแกสถาบนั 

เพื่อเปนแบบอยางใหแกนิสิตที่กำลังศึกษาอยู 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกันคุณภาพ ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม 
2. รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
3. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง 
4. นายวุฒชัิย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือ
เผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป

การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 1 1 

2553  16 16 16 16 16 16 3 2 2 1 

2554   1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2555    9 9 9 9 9 9 6 3 

2556     7 7 6 5 5 5 2 

2557      24 24 19 16 16 16 

2558       21 10 10 10 10 

2559        14 3 2 2 

2560         3 1 1 

2561          3 2 

2562           15 

รวม 13 29 30 39 46 61 79 63 50 46 53 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2552 13 6 2 - - - - 8 1 61.54 7.69 
2553 16 - - 12 - 1 - 13 1 81.25 6.25 
2554 1 - - 1 - - - 1 0 100 0.00 
2555 9 - - - - 5 3 8 3 88.88 11.11 
2556 7 - - - - 5 - 5 2 71.43 28.57 

2557 24 - - - - - 9 9 16 37.5 62.50 

2558 21 - - - - - - - 10 - 47.62 
2559 14 - - - - - - - 2 - 14.29 
2560 3 - - - - - - - 1 - 33.33 
2561 3 - - - - - - - 2 - 66..66 
2562 16 - - - - - - - 15 - 93.75 
รวม 127 6 6 13 0 11 12 44 53 34.65 39.37 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561  

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

คาเฉลีย่ 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 53.79 11 4.89 
  (2)ดานความรู 52.36 11 4.76 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 53.02 11 4.82 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 53.79 11 4.89 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

53.57 11 4.87 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 53.57 11 4.87 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 
คะแนน) 

53.35 11 4.85 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 11 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

11 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอย
รอยละ 20) 

11 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 11 100 
จำนวนบณัฑิตทีต่อบแบบสำรวจ 11 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

11 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 11 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 0 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 0 0 
จำนวนบัณฑิตทีศึ่กษาตอ 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 0 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 25,000 - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 11 100 

 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 17 
 

หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562 3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู วนอาจารยตอควบคุมอัตราส นิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.60 4.79 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.81 4.36 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.65 4.43 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.82 4.50 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

3.66 4.36 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.91 4.57 

รวมผลการประเมิน 3.91 4.50 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.61 4.36 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.30 4.43 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.83 4.50 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.63 4.79 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.00 4.57 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.68 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.00 4.50 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.91 4.50 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.00 4.50 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.96 4.50 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.44 4.46 4.53 
    1.2นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.23 4.28 4.33 

    1.3การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.40 4.44 4.49 
    1.4อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.34 4.38 4.43 

    1.5อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.80 3.92 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.30 4.36 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรกึษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตออาจารยที่
ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.40 4.46 

3.2.2อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต 4.20 4.23 

3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.40 4.46 
3.2.4การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.40 4.46 

3.2.5อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดาน
อ่ืนๆ 

4.60 4.62 

3.2.6การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.20 4.46 

3.2.7ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยทีป่รึกษา 4.40 4.46 
3.2.8การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษาการทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.40 4.46 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.45 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.20 4.23 
3.2.2บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.25 4.31 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.30 4.38 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลมุกิจกรรมการเสรมิสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปน
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.38 4.46 

3.2.5การจัดกจิกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.28 4.31 

3.2.6การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.40 4.46 

3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.40 4.46 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนาใหได
สาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.30 4.38 

3.2.9การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มา
ชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.20 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.36 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.38 4.42 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.30 4.36 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.34 4.39 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับ
อาจารยที่ปรึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน เรื่อง อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
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นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง อาจายที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต โดย
มีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ใชชองทางการติดตอสื่อสารทางอินเตอรเนตผานระบบไซเบอรยู(CyberU) เพื่อใหนิสิตไดสงขอความ 
หรือสงคำถามที่ตองการจะปรกึษาอาจารยที่ปรึกษาไดตลอดเวลา  

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น อาจารยที่ปรึกษา
วิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยสามารถรับทราบปญหาของนิสิต และโตตอบไดนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน  
2. ขอมูลถูกเกบ็ไวในระบบ (CyberU) ซึง่สามารถดึงขอมูลตาง ๆ มาใช เชน เทปบนัทึกการเรียนการสอน 

บันทึกคะแนนอื่น ๆ เชน รายงาน เปนตน นอกเหนือจากการโตตอบหรอืการใหคำปรกึษาผานหองเรียน  
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป

การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 1 1 

2553  16 16 16 16 16 16 3 2 2 1 

2554   1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2555    9 9 9 9 9 9 6 3 

2556     7 7 6 5 5 5 2 

2557      24 24 19 16 16 16 

2558       21 10 10 10 10 

2559        14 3 2 2 

2560         3 1 1 

2561          3 2 

2562           15 

รวม 13 29 30 39 46 61 79 63 50 46 53 

2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 
ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2552 13 1 7.69 12 
2553 16 1 6.25 15 
2554 1 0 0.00 1 
2555 9 3 33.33 6 
2556 7 2 28.57 5 
2557 24 16 66.67 8 
2558 21 10 47.61 11 

2559 14 2 14.29 12 

2560 3 1 33.33 2 

2561 3 2 66.67 1 

2562 16 15 93.75 1 

รวม 127 53 41.73 74 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.40 4.41 4.45 
    1.2ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.28 4.33 4.35 
    1.3ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.19 4.26 4.31 
    1.4คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.18 4.26 4.27 
    1.5วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.13 4.25 
    1.6ผลการจัดการขอรองเรียน 4.39 4.44 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.31 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.14 4.15 
    3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.28 4.31 
    3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.31 4.38 
    3.3.4นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.38 4.46 

    3.3.5มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.42 4.46 
    3.3.6ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.35 4.38 
    3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.31 
    3.3.8คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.26 4.31 
    3.3.9วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.23 
    3.3.10ผลการจัดการขอรองเรียน 4.32 4.38 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.34 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง การมีชองทางในการรองเรียนหลาย
ชองทางและ ผลการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง วิธีการจัดการ
ขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในสวนของชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง และ นิสิตมี
ความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและ
เผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง น้ันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มี
อัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คะแนน 

โดยหลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง อัตราการคงอยูของ
นิสิตในหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่อง วิธีการจัดการขอรองเรียน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1. เรงดำเนินการในเรื่องการประเมินสถาบันเพื่อใหผานการพิจารณาของสัตวแพทยสภา ซึ่งในปการศึกษา 2562 
คณะไดผานการตรวจประเมินสถาบันจึงทำใหอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตรมีจำนวนที่เพิ่มมากข้ึนอยากเปน
รูปธรรม  
2. นำปญหาของนิสิตที่สงเขามาในแตละชองทางเขาสูวาระการประชุมในทุกครั้ง  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการขอรองเรียนและ อัตราการคงอยูของนิสิตในหลกัสตูร ซึ่งมีผลมาจากการ
ผานตรวจประเมินสถาบันจากสัตวแพทยสภาโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1.มีอัตราการคงอยูของนิสิตที่เพิ่มมากข้ึน  
2.นิสิตใหมในปการศึกษา 2563 มีจำนวนเพิ่มข้ึน  
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.60 3.65 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.55 3.70 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.70 3.70 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.80 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.66 3.76 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.60 3.70 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.90 3.90 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.75 3.85 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.65 3.75 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.00 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.80 3.80 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 3.80 3.80 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.65 3.70 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 3.80 3.80 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.80 3.90 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.90 3.90 
รวมผลการประเมิน 3.79 3.82 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 3.95 4.00 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑติ 

3.95 4.00 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

3.85 3.90 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.75 3.80 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.80 3.80 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.75 3.80 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.65 3.70 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.80 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.81 3.85 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.66 3.76 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.79 3.82 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.81 3.85 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.73 3.81 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการดานระบบการรบัและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.77 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการสงเสรมิและ
พัฒนาอาจารย และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุง  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. การสงเสริมใหอาจารยภายในคณะฯ มีการศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก 
2. การผลักดันใหอาจารยภายในคณะฯ เตรียมความพรอมเพื่อย่ืนขอตำแหนงทางวิชาการ 
3. การสงเสริมใหอาจารยทกุทานเขารวมอบรมและประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพอาจารย เพิ่มพูนความรูทางวิชาชีพ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบการรบัแมละแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลกัสูตร ,

ดานระบบการบรหิารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นเรื่องการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยโดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยในคณะไดฝกทกัษะและพัฒนาองคความรูในดานวิชาชีพสัตวแพทย เพื่อพัฒนาการสอนของ
ตนเองใหใหมีความสอดคลองและทันสมัยตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

2. ดานตำแหนงทางวิชาการปการศึกษาน้ีมอีาจารย 1 ทาน คือ ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอาย ไดรับตำแหนง
ทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) 

3. อาจารยทานอื่น ๆ ในคณะที่ยังมีอายุงาน ย่ืนขอตำแหนงยังไมได ก็มีความต่ืนตัวในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูกระบวนการขอตำแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (2559) ช่ือ-นามสกุล (2560) ช่ือ-นามสกุล (2561) ช่ือ-นามสกุล (2562) 

1 อ.สพ.ญ.วรกาญจน บุญเหาะ อ.น.สพ.กัณวีร  สวางเนตร อ.น.สพ.กัณวีร  สวางเนตร อ.น.สพ.กัณวีร  สวางเนตร 

2 อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จันทะพันธ 

3 อ.น.สพ.กัณวีร  สวางเนตร อ.น.สพ.นิติพล  ศรีออนรอด อ.น.สพ.นิติพล  ศรีออนรอด อ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ 

4 อ.ดร.กฤษณะ  ตาอาย อ.ดร.กฤษณะ  ตาอาย อ.ดร.กฤษณะ  ตาอาย อ.ผศ.ดร.กฤษณะ  ตาอาย 

5 อ.จรีพร  บุญลอม อ.จรีพร  บุญลอม อ.จรีพร  บุญลอม อ.จรีพร  บุญลอม 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

4.20 4.20 4.40 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.60  4.60  4.60 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.40 4.40 4.40 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.40 4.60 4.60 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.20 4.40 4.40 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.00 4.20 4.20 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.60 4.60 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.40 4.50 4.60 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.20 4.20 4.20 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.60 4.60 4.60 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.40 4.60 4.60 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.20 4.40 4.40 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.40 4.40 4.40 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.40 4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.44 4.47 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.80 4.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.70 3.80 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.00 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.88 3.90 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.90 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความพึงพอใจของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร คาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องความพงึพอใจของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลกัสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งความพึงพอใจ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีสวนในการชวยคิดและบรหิารจัดการการเรยีนการสอนในหลักสูตร 
2. พิจารณาใหมจีำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อไมใหอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานทีห่นักจนเกินไป 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการบรหิารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น ความพึงพอใจของ
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลกัสูตร โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. การไดมาซึ่งอาจารยในสาขาที่ขาดแคลน ทำใหมกีารจัดสรรภาระงานทีเ่หมาะสมและไมหนักจนเกินไป 
2. อาจารยประจำหลักสูตร มีความพึงพอใจตอกระบวนการบรหิานจัดการหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น  ๆปการศึกษา 2562 ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร สัตวแพทยศาสตร
บัณฑติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.39 4.47 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.45 4.53 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.34 4.40 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.42 4.47 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.13 4.53 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.16 4.33 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.31 4.33 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.30 4.47 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.28 4.33 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.46 4.53 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.16 4.33 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.68 4.73 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.75 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.49 

จากผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆในปการศึกษา 2561 , มีคาระดับคะเนนเฉลี่ย
เทากับ 4.38 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องเน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความ
ตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลกัสตูร และผลลพัธการเรียนรูของผูเรียนตรงกบัผลลพัธการ
เรยีนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากบั 4.13 และ 4.16 คะแนน 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง
เน้ือหาทีก่ำหนดในรายวิชาใหไมมีความซ้ำซอน ตลอดจนกลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลกัสูตร และผลลพัธการเรียนรูของผูเรยีนตรงกบัผลลพัธการเรยีนรูที่กำหนดในรายวิชาและ
หลกัสูตรโดยนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
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1. มีการประชุมวิพากษ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา2562  ใหมี
ความตอเน่ืองกันโดยหัวขอการเรียนรูระดับปรีคลินิกจะเปนความรูพื้นฐานเพื่อนำไปใชและตอยอดในระดับคลินิก 
โดยไมมีความซ้ำซอนของเน้ือหาวิชา  

2. คณะฯ ไดดำเนินการวิพากษขอสอบตลอดจนเพิ่มวิธีวัดและประเมินผลใหหลากหลายเพิ่มข้ึน เพื่อที่จะ
ผลลพัธการเรียนรูของผูเรยีนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลกัสูตร เชน ขอสอบอัตนัย สอบปาก
เปลา สอบปฏิบัติ การสังเกตุพฤติกรรม การมสีวนรวมในหองเรียน การแสดงความคิดเห็น และงานมอบหมาย  

3. เปดกลุมวิชาชีพเลือก (เตรียมสหกจิศึกษา) 
4.เปดรายวิชากลุมเสรีที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ (ฝกปฏิบัติภาคสนามดานสัตวบาล) 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาใหไมมีความ

ซ้ำซอน ตลอดจนกลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลกัสูตร และผลลพัธ
การเรียนรูของผูเรียนตรงกบัผลลพัธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาโดยจากผลการประเมินผลในปการศึกษา 2562 
เรื่องเน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกบัระดับ
การศึกษาของหลักสูตร จากเดิมไดระดับคะแนนความพงึพอใจที่ 4.13 เพิม่ข้ึนเปน 4.53และจากผลการประเมิน
ของสถานประกอบการนิสิตที่ออกไปฝกปฏิบัติการพบวามีคาระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนตลอดจนจากผลการ
ประเมินนิสิตของอาจารยระดับคลินิกศึกษาพบวานิสิตมีทกัษะพื้นฐานทางดานสัตวบาลเพิ่มข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.47 4.67 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.83 4.40 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.43 4.67 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.63 4.73 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

3.98 4.53 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.16 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.59 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.63 4.67 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 3.77 4.13 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.54 4.60 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.37 4.60 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.55 4.67 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.33 4.60 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.03 4.33 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.63 4.67 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.63 4.67 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.58 4.73 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.58 4.67 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

3.83 4.40 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.88 4.33 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

4.19 4.73 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.23 4.40 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

4.02 4.67 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี) 4.24 4..60 
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 4.22 4.40 
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.03 4.27 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.29 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.29 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.25 4.59 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.28 4.29 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.27 4.44 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง การกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจาก
ผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมโีอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรอืความคิดจากผูสอนหลากหลาย
ความรูและประสบการณ และ การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ทีพ่ัฒนาทกัษะการเรียนรูของนิสิต 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83, 3.77 คะแนน ตามลำดับ 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนสอน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่องกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจาก
ผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมโีอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรอืความคิดจากผูสอนหลากหลาย
ความรูและประสบการณ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดหาอาจารยพิเศษทีม่ีความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชามาสอน 
2. วิพากษ มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยมุงเนนเรือ่งกจิกรรมการเรียนที่หลากหลายและสอดคลองกบั

มาตรฐานการเรียนของรายวิชา 
3. แตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยง สำหรบัอาจารยที่ไมมีประสบการณการสอน 
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ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการกำหนด
ผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพฒันามุมมองหรือความคิด
จากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ และ การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ โดยมผีลการ
ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1. จากผลการประเมินในปการศึกษา2562 เรื่องการวางระบบผูสอนและดานกระบวนจัดการเรียนการ
สอนเพิม่ข้ึนจากเดิมไดระดับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.27 เพิ่มข้ึนเปน 4.44 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.17 4.40 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.21 4.53 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานทีม่อบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.02 4.60 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.27 4.67 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.29 4.53 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.19 4.67 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.64 4.73 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.50 4.53 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.08 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
ประเมินผลการเรียนรูของโดยนิสิตใชการประเมนิตามสภาพจริง และ การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และ 4.08 คะแนน 
ตามลำดับ 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู
ของโดยนิสิตใชการประเมินตามสภาพจรงิ และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินหลกัสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 
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1. มีการวิพากษ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาของหลักสตูรโดยมุงเนนการประเมินผลใหนิสิตมสีวนรวม
ในการประเมินตนเองในแตละรายวิชาใหสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูของแตละรายวิชา ตลอดจนมกีารวัด
และประเมินผลทีห่ลากหลายใหสอดคลองกบัผลลพัธการเรยีนรูของแตละรายวิชา 

2. มีการวิพากษ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชาของหลักสตูร  
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการประเมินผลผูเรียน โดยมผีลการดำเนินงานที่

เปนรปูธรรมดังน้ี 
1. จากการดำเนินการดานการประเมินผูเรียนในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน 4.58 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ 
3. สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ 
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอาย 
5.   อาจารยจรีพร  บุญลอม 

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

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา2552โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส เทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
6/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่  -17 เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2562    

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 91 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 78 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ  78 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 13 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 91 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 78 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 78  วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 13 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา
2562 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 23 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 91 วิชา คิดเปนรอยละ 25.27 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนา
อาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน1 คน และอาจารยใหมไดเขารับ การ
ปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมี
อาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารย
ใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 14 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.ดร.กฤษณะ  
ตาอาย 

โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม                         
รุนที่ 1 

2-6 
กันยายน 
2562 

สำนักงานการวิจัย
แหงชาติ รวมกับ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

นำไปใชในการเรียน
การสอนรายวิชา
ระเบียบวิวิจัยทาง
สัตวแพทย  

2 อ.สพ.ญ.กฤติกา 
จันทะพันธ 
 

ประชุมวิชาทางสัตว
แพทยศาสตร มทม. ครั้งที่ 11 
“กัญชาสูการการใชประโยชน
ทางเลือกสัตวแพทยไทย” 

22 
พฤศจิกายน 

2562 

คณะสัตว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

นำไปในการเรียนการ
สอนรายวิชาเภสัช
วิทยาทางสัตวแพทย 

3 อ.สพ.ญ.
จุฑามาศ  

เภสัชวิทยาและการบำบัดโรค
ทางสัตวแพทย ครั้งที่ 1 (The 
1st Veterinary 

3 กุมภาพันธ 
2562 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

นำไปในการเรียนการ
สอนรายวิชาเภสัช
วิทยาทางสัตวแพทย 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ประภาพรรณ
พงศ 

Pharmacology and 
Therapeutics Conference 
2020) 

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

4 อ.สพ.ญ.กฤติกา 
จันทะพันธ 

เภสัชวิทยาและการบำบัดโรค
ทางสัตวแพทย ครั้งที่ 1 (The 
1st Veterinary 
Pharmacology and 
Therapeutics Conference 
2020) 

3 กุมภาพันธ 
2562 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

นำไปในการเรียนการ
สอนรายวิชาเภสัช
วิทยาทางสัตวแพทย 

5 อาจารยทุกทาน อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

18 มีนาคม 
2563 

Cyber-U 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

นำไปในการจัดการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาในชวงสถาน
การการโควิค-19 
ระบาด 

6 อาจารยทุกทาน อบรมวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ในชวง 
Covid-19 

23 มีนาคม
2563 

Cyber-U 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

นำไปในการจัดการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาในชวงสถาน
การการโควิค-19 
ระบาด 

7 อาจารยทุกทาน อบรมวิธีการใชโปรแกรมในการ
บรรยายสด 

27 มีนาคม
2563 

Cyber-U 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

นำไปในการจัดการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาในชวงสถาน
การการโควิค-19 
ระบาด 

8 อาจารยทุกทาน อบรมการใช E-office 18 
กุมภาพันธ 

2563 

Cyber-U 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

นำไปในการจัดการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาในชวงสถาน
การการโควิค-19 
ระบาด 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา14 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 14 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา 12 คน   คิดเปนรอยละ 100 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 นางสาวโสภา หงษ
เวียงจันทร     

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

2 นายชัชวาล  จันทร
กิตติสิน 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

3 นายเจษฏา  
ชัยสิทธดำรง 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

4 นางสาววรัญญา  
ภูทัยกุล 
 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

5 นางสาวสุดา   
จายหลวง 
 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

6 นายสาโรจน   
แรเพชร 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

7 นางสาวนิลินดา  
สุกใส 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

8 นายวันชัย  พรหม
พิทักษ 
 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ 
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

9 นางสาวจันทิมา  
คงควร 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

10 นางสาวสุธดิา  
ดอนพรหมมะ 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

11 นายบัณฑิต  
หาวหาญ 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

12 นายอลงกรณ 
ใจเดช 

E-Office เดือนละ 1 
คร้ังทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล การบันทึก
ขอมูล และการรับสงขอมูลโดย
ระบบ  
E-Office 

  อบรมการจัดการศึกษาผาน
สารสนเทศ ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลผาน ระบบเครือขาย 

เดือนมีนาคม มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

นำไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในชวงสถานการ
การโควิค-19 ระบาด 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา  12 

คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 12 คน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 11  คน คิดเปน

รอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.38 เม่ือแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 50 11 4.55 ดีมาก 

2 ดานความรู 46 11 4.18 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 47 11 4.27 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 50 11 4.55 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 47 11 4.27 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 49 11 4.45 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 289 11 4.38 ดี 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน 11  คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 100 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 53.79 11 4.89  

2 ดานความรู 52.36 11 4.76  

3 ดานทักษะทางปญญา 53.02 11 4.82  

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 53.79 11 4.89  

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 53.57 11 4.87  

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 53.57 11 4.87  

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 53.35 11 4.85  
 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.46 4.50 4.50 

1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด 

ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 
4.26 4.35 4.50 

1.3  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัย 
4.33 4.48 4.50 

1.4  มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.34 4.41 4.58 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.47 4.50 4.58 

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.17 4.24 4.42 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.23 4.28 4.30 

1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.25 4.33 4.35 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.43 4.48 4.50 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.15 4.20 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.31 4.38 4.45 

 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไดสำรวจความพึงพอใจตอการจัดการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
นิสิตและอาจารย จากผลจากการประเมินฯ พบวานิสติและอาจารยมีความพึงพอใจตอความพรอมของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูตาง ๆ การบริการดานสาธารณูปโภค
พื้นฐาน รวมทั้งการทำนุบำรุงและปรับปรุงซอมแซม มีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยูที่ 4.45 ซึ่งเพิ่มข้ึนกวาปการศึกษา 
2560 และปการศึกษา 2561 ถือวาอยูในเกณฑระดับดี (รายละเอียดดังแสดงในตารางขางตน) อยางไรก็ตาม ทาง
หลักสูตรฯรวมกับคณะยังคงดำเนินการจัดหา พัฒนาและปรับปรุง และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิแกนิสิตและคณาจารยในการเรียนการสอนใหไดมากที่สุด 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อให
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.04 4.62 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.23 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.21 4.54 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.45 4.50 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.42 4.56 

    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.02 4.66 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.20 4.50 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

4.38 4.49 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.17 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.49 

จากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตของปการศึกษา 2562 พบวาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
อยูที่ 4.49 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี ในทุกดาน คือมีหองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ-อุปกรณ และเครื่องมือ แหลง
สืบคนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพยีงพอตอการเรียนการสอน และทำใหนิสิตไดเรียนรูและฝกทักษะให
มีความชำนาญภายในคณะฯ กอนออกไปฝกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งทางสาขาวิชารวมกับคณะ ไดเตรียมความพรอม 
โดยทำการจัดหาสื่อการสอน และเตรียมความพรอมของหองเรียน ปฏิบัติการ เครื่องมือที่ทันสมัย วัสดุ-อุปกรณ
และสารเคมี รวมทั้งปรับปรุงซอมแซม กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อพรอมใชสำหรับการเรียนการของแตละภาค
การศึกษาอยางตอเน่ือง  
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

1. น.สพ.พิชเยศร สุขนิคม 
2. รศ. ไพบลูย ยุติศร ี
3. น.สพ.ปวิช สรษาดานันท 
4. น.สพ.จินตภาณี ณ นคร 
5. น.สพ.ตอพงษ วงศขาหลวง 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. น.สพ.พิชเยศร สุขนิคม 
2. น.สพ.สุภาพ มีโชค 
3. น.สพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข 
4. สพ.ญ.ภรภัค อรรถปณยวนิช 
5. น.สพ.ปวิช สรษาดานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. สพ.ญ.วรกาญจน บุญเหาะ 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ 
3. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 
4. ดร.กฤษณะ ตาอาย 
5. ผศ.ดร.เบญจวรรณ ต้ืนตัน 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ 
3. น.สพ.นิติพล ศรีออนรอด         
4. ดร.กฤษณะ ตาอาย 
5. อ.จรีพร บุญลอม  

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ 
3. น.สพ.นิติพล ศรีออนรอด         
4. ดร.กฤษณะ ตาอาย 
5. อ.จรีพร บุญลอม  

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 
2. สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ 
3. สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ       
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ตาอาย 
5. อ.จรีพร บุญลอม  
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.75 4.77 N/A 4.85 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรอืเผยแพร 

5 5 N/A 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.87 4.89 N/A 4.93 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 3 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+1.67+5/

3=3.89 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
5+1.67+5/3

=3.89 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.67 0 0 1.67 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

 
  

 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.29 3.11 3.78 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.25 3.50 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.51 3.47 3.76 4.06 


