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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  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 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) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยท่ีกอปรดวยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพ่ึงประสงคตามมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ 2) ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูในวิชาชีพและการศึกษา 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
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม 4) สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือธำรงไวซ่ึงเอกลักษณของไทย โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี วุฒิ
ปริญญาโท 4 คน วุฒิปริญญาเอก 1 ท้ังน้ีคณะรวมท้ังสิ้น จำนวน 46 คน และในปการศึกษา2561 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 4 คน 

ปณิธาน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงม่ันในการถายทอดความรู
ควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนท่ีบูรณาการความรู
แบบองครวม มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล จรรโลงไวซ่ึงเอกลักษณและภูมิปญญาไทย 

วิสัยทัศน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตว
แพทยใหมีความเปนเลิศ เปนศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค , Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2561 
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 N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 N/A N/A N/A 

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

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+0+5/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/5x100=20 
20/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/5x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
3/5x100=60 
60/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.78 3.78 
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 3.76 3.76 
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หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบางสวนยังไมมีตำแหนงทางวิชาการ 

2. ควรมีการเตรียมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่จะลาศึกษาตอ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาตำแหนงวิชาการ 

2. ควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อใหอาจารยที่มาทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหาร

หลักสูตรไดอยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในการประเมินโครงการสงเสริมพัฒนานิสิตยังไมมีผลลัพธที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

อยางชัดเจน 

2. จำนวนนิสิตที่รับเขายังไมเปนไปตามแผนที่กำหนด 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูยังไมมีแนวโนมที่ดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาแบบประเมินหรือวิธีการประเมินที่สะทอน ผลลัพธของโครงการไดอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน เพื่อใหไดจำนวนนิสิตเปนไปตาม

แผนที่กำหนด 

3. ควรวิเคราะหหาสาเหตุของการที่ทำใหนิสิตสำเร็จการศึกษาลาชา หรือการที่นิสิตลาออกระหวาง       

ปการศึกษา และวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดการเกิดปญหาดังกลาว 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีความมุงมั่นและต้ังใจในการถายทอดความรูและใหคำปรึกษานิสิต 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีระบบการบริหารจัดการอาจารยเพื่อสรางแรงจูงใจใหอาจารยคงอยูกับหลักสูตร และพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยยังไมกระจายไปสูสังคมวงกวาง 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสรมิใหอาจารยเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ระดับชาติ  

และนานาชาติ 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. เน้ือหาของหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพฯ และความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคม การวิจัยและอื่นๆ ที่หลากหลาย  

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการเก็บขอมูลจากผูประกอบการที่เปนแหลงฝกนิสิต หรือขอมูลปอนกลับจากภายนอก       

อยางตอเน่ือง เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ใหทันสมัย และสอดคลองกับ         

ความตองการของผูประกอบการ  

2. ควรมีการบูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับดานตางๆ อยางตอเน่ืองและกระจายการบูรณาการสู

รายวิชาอื่นๆ ใหมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ในหลักสูตรยังไมมีรายวิชาภาษาอังกฤษที่เนนเพื่อการใชงานในวิชาชีพ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานทางวิชาชีพ ในรูปแบบของวิชาเลือก หรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีความพรอมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอยาง

เพียงพอ 

แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณากิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตเพิ่มเติม อาทิเชน การศึกษาดูงานใน

หนวยงานตางๆ ทางวิชาชีพรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันการศึกษาอื่น 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรประเมินความเช่ือมโยงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอทักษะและประสิทธิผลการเรียนรูที่เพิ่มข้ึน  
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

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. นายวุฒิชัย 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 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

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 2561 

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/
คณาจารยมหาวิทยาลัย 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 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 1 

2553  16 16 16 16 16 16 3 2 2 

2554   1 1 1 1 1 1 1 0 

2555    9 9 9 9 9 9 6 

2556     7 7 6 5 5 5 

2557      24 24 19 16 16 

2558       21 10 10 10 

2559        14 3 2 

2560         3 1 

2561          3 

รวม 13 29 30 39 46 61 79 63 50 46 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวน

รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี

สำเร็จการศึกษา 

รอยละของ

ผูสำเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 

2552 13 6 2 1 - 0 9 69.23 

2553 16 - - 12 - 0 12 75.00 

2554 1 - - - - 1 1 100.00 

2555 9 - - - - 3 3 33.33 

2556 7 - - - - 0 0 00.00 

2557 24 - - - - 0 0 00.00 

2558 21 - - - - 0 0 00.00 

2559 14 - - - - 0 0 00.00 

2560 3 - - - - 0 0 00.00 

2561 3 - - - - 0 0 00.00 

รวม 111 6 2 13 0 4 25 22.52 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2560 ไมมีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนขอ 
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 

  (2) ดานความรู N/A N/A N/A 

  (3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) N/A N/A N/A 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอย
ละ 20) 

N/A 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด - - 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ - - 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) - - 

- ตรงสาขาทีเ่รียน - - 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป - - 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน 
และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไป
ตามเกณฑ 

4.60 4.61 4.60 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่ เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปดสอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA 
ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.80 3.82 3.81 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูล
ที่ใชในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่
สมัครเขาเรียน 

3.60 3.70 3.65 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ ห ลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้ งความรูพื้ นฐานหรือ
ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพยีงพอ 

3.80 3.84 3.82 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตรที่ มีสภาวิชาชีพ  / 
หลักสูตรทั่วไป มีความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่ มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

3.60 3.72 3.66 

รวม 3.88 3.94 3.91 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และ
มีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับ
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สำเร็จการศึกษา 

3.60 3.62 3.61 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต
การอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.20 4.40 4.30 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจนมี 

3.80 3.85 3.83 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.60 4.65 4.63 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่อง
ตางๆ ในการเรียน 

3.80 4.20 4.00 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมให
นิสิต ไดอยางเหมาะสม 

3.60 3.75 3.68 

รวม 3.93 4.07 4.00 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.91 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.00 

ภาพรวม 3.96 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.10 4.38 4.44 4.46 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.59 4.00 4.23 4.28 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.98 4.36 4.40 4.44 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.90 4.07 4.34 4.38 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอด
ประสบการณอื่น  ๆแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.36 3.75 3.80 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.79 4.12 4.24 4.30 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิต
ตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.33 4.39 4.40 

3.2.2อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต 4.24 4.32 4.20 
3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพ
ของนิสิต 

4.26 4.34 4.40 

3.2.4การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอน
เพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.32 4.36 4.40 

3.2.5อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.38 4.44 4.60 

3.2.6การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.15 4.23 4.20 

3.2.7ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.32 4.38 4.40 
3.2.8การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.23 4.27 4.40 

รวม 4.28 4.34 4.38 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม 

4.15 4.25 4.20 

3.2.2บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

4.22 4.28 4.25 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.25 4.35 4.30 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพัน
กับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ฯลฯ 

4.22 4.44 4.38 

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

4.27 4.29 4.28 

3.2.6การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.33 4.47 4.40 
3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.30 4.50 4.40 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับ
การพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.25 4.35 4.30 

3.2.9การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียน
เรียนรูในตางประเทศ 

4.20 4.20 4.20 

รวม 4.24 4.33 4.30 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.31 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.29 

ภาพรวม 4.30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 21 
 

ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป

การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 1 

2553  16 16 16 16 16 16 3 2 2 

2554   1 1 1 1 1 1 1 0 

2555    9 9 9 9 9 9 6 

2556     7 7 6 5 5 5 

2557      24 24 19 16 16 

2558       21 10 10 10 

2559        14 3 2 

2560         3 1 

2561          3 

รวม 13 29 30 39 46 61 79 63 50 46 

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

2552 13 1 7.69 12 
2553 16 2 12.50 14 
2554 1 0 0.00 1 
2555 9 6 66.67 3 
2556 7 5 71.43 2 
2557 24 19 79.16 5 
2558 21 10 47.61 11 
2559 14 14 100.00 0 
2560 3 1 33.33 2 
2561 3 3 100.00 0 
รวม 111 46 41.44 65 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลีย่ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.52 3.79 4.36 4.40 4.41 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอ
รองเรียน 

3.66 3.80 3.96 
4.28 4.33 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.87 4.14 4.19 4.26 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 3.61 3.76 3.98 4.18 4.26 

5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.79 3.86 3.95 4.13 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 3.64 3.81 4.32 4.39 4.44 

คาเฉลีย่แตละดาน 3.59 3.80 4.10 4.23 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจขออาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.3ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู 
การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นิสิต) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.3.1มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.11 4.17 4.14 
3.3.2มีอัตราการสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.24 4.32 4.28 
3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตตอหลกัสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.26 4.36 4.31 
3.3.4นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.35 4.41 4.38 

3.3.5มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.36 4.48 4.42 
3.3.6ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.40 4.35 
3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.29 4.27 
3.3.8คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.29 4.26 
3.3.9วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.16 4.24 4.20 
3.3.10ผลการจัดการขอรองเรียน 4.28 4.36 4.32 

รวม 4.25 4.33 4.29 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและ
แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.60 3.60 3.60 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญ  

3.50 3.60 3.55 

    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมี
ความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความ
ชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.70 3.70 3.70 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทาง
วิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.80 3.80 3.80 

รวม 3.65 3.68 3.66 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมี
คุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด 

3.60 3.60 3.60 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร
ตองมีการวางแผนระยะยาวดานอตัรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดย
การมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.90 3.90 3.90 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
อาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยาย
งาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหา
และรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

3.70 3.80 3.75 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.60 3.70 3.65 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน 
กรณีมีอาจารย   ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมี
อาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.00 4.00 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำ
หลักสูตรอยางชัดเจน 

3.80 3.80 3.80 

    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณ 

3.80 3.80 3.80 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.60 3.70 3.65 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลกัสูตร 3.80 3.80 3.80 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.80 3.80 3.80 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.90 3.90 3.90 

รวม 3.77 3.80 3.79 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ
กระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทกุคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

3.90 4.00 3.95 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไป
ตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.90 4.00 3.95 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสราง
ผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

3.80 3.90 3.85 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและ
ระหวางหลักสูตร 

3.70 3.80 3.75 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.80 3.80 3.80 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริม
พัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.70 3.80 3.75 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ
กระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการ
ถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.60 3.70 3.65 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมี
คุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
อาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานการสอน 

3.80 3.80 3.80 

รวม 3.78 3.85 3.81 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลีย่ 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสตูร(ระบบการรับอาจารยใหม) 3.66 
4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย 3.78 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.81 

ภาพรวม 3.75 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (2559) ชื่อ-นามสกุล (2560) ชื่อ-นามสกุล (2561) 

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

2 อ.สพ.ญ.กฤติกา  จนัทะพันธ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จนัทะพันธ อ.สพ.ญ.กฤติกา  จนัทะพันธ 

3 อ.น.สพ.กัณวีร  สวางเนตร อ.น.สพ.นิติพล  ศรีออนรอด อ.น.สพ.นิติพล  ศรีออนรอด 

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

5 อ.จรพีร  บุญลอม อ.จรพีร  บุญลอม อ.จรพีร  บุญลอม 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมให
นิสิตมีความพรอม และสำเร็จการศึกษา 

3.49 4.07 4.20 4.20 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.90 4.56 4.60  4.60 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรู
ตามโครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

3.64 4.22 4.40 4.40 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 3.70 4.33 4.40 4.60 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้น
ฐานความรูและสามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

3.59 4.11 4.20 4.40 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับใน
หลักสูตร 

3.80 3.96 4.00 4.20 

    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

3.74 4.41 4.60 4.60 

    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

3.55 4.44 4.40 4.50 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.56 4.19 4.20 4.20 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.72 4.37 4.60 4.60 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียน
การสอน 

3.50 4.22 4.40 4.60 

    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร
สรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

3.53 4.04 4.20 4.40 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.70 4.11 4.40 4.40 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

3.60 3.96 4.40 4.50 

รวมผลการประเมิน 3.64 4.21 4.36 4.44 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 4.3 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจ ของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.60 4.00 3.80 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

3.60 3.80 3.70 

     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.00 4.00 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.00 4.00 4.00 

รวม 3.80 3.90 3.88 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมยัตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาส
ในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 4.78 4.39 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.40 4.50 4.45 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ ชัด เจน ทันสมัย สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.00 4.67 4.34 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปน
จุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการ
เรียนรู 

4.40 4.43 4.42 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ือง
สัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.60 4.65 4.13 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.60 4.72 4.16 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถวน 

4.00 4.63 4.31 

    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูใน
การเรียนวิชาตอยอด 

4.20 4.57 4.30 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.20 4.46 4.28 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน 

4.20 4.72 4.46 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมาย
การเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.80 4.52 4.16 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสู
โลกแหงการดำรงชีวิต 

4.70 4.65 4.68 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมี
การเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.85 4.65 4.75 

รวม 4.15 4.61 4.38 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
การกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.2.1.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและ
ความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ
ทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.40 4.54 4.47 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความ
ชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิด
จากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิต
ควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.60 4.07 3.83 

    5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัด
และประเมินผลเหมาะสม 

4.40 4.46 4.43 

    5.2.1.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอน
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให
ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.60 4.65 4.63 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล 
ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
มีโอกาสที่จะมีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยทีป่รกึษาเทาเทียมกนั 

3.80 4.15 3.98 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหมี  TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการ
ฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.00 4.33 4.16 

รวม 4.13 4.37 4.25 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอ
กระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มหีลายกลุมเรียนใหได
มาตรฐานเดียวกัน 

4.60 4.65 4.63 

    5.2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พฒันาทักษะการ
เรียนรูของนิสิต 

3.60 3.93 3.77 

    5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบติั  
การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.80 4.28 4.54 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอ
กระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรยีนแกนิสิต  
(เชน ความรูพื้นฐานทีจ่ำเปนตองมกีอนเขาโปรแกรมภาษาองักฤษ ฯลฯ) 

4.20 4.54 4.37 

    5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพฒันาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.60 4.50 4.55 

   5.2.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอือ้ตอการทำงาน 
(ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT 
ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีสือ่สาร (เครอืขายทางสังคม online learning) 

4.00 4.65 4.33 

    5.2.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ 
(กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

3.40 4.65 4.03 

    5.2.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 

4.60 4.65 4.63 

    5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.60 4.65 4.63 
    5.2.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพฒันานิสิตของอาจารย (ประเมิน
จากจำนวนอาจารยทีม่ีการทำวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) 

4.60 4.57 4.58 

    5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการ
สงเสริมพฒันาความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.60 4.57 4.58 

    5.2.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการ
ถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.80 3.87 3.83 

    5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนิสิต 

3.80 3.96 3.88 

    5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.40 4.48 4.44 

    5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต  

4.20 4.17 4.19 

    5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ใน
กระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.20 4.26 4.23 

    5.2.2.17 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) 
เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถาม)ี 

4.00 4.04 4.02 

    5.2.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior 
project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

4.20 4.28 4.24 

    5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

4.20 4.24 4.22 

    5.2.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.00 4.07 4.03 

รวม 4.22 4.35 4.29 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา/ 
ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมสีวนรวม 4.09 4.00 4.04 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของ
รายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.07 4.00 4.03 

    5.3.3 การประเมนิผลการเรียนรูของโดยใชการประเมนิตาสภาพจรงิ 
(เครื่องมอืประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสงัเกตพฤติกรรมนิสิต การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครือ่งมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจรงิ
ในการประกอบอาชีพ 

3.74 3.60 3.67 

    5.3.4 การกำกับใหมกีารพฒันาและตรวจสอบเครื่องมอืประเมินนิสติที่
เหมาะสมกบัวิชาและผลลัพธการเรียนรู 

4.11 4.00 4.05 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครื่องมือที่ใช
ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรบัปรุงขอสอบ  สราง
ขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถ
วัดความรูและการคิดข้ันสงูไดเครือ่งมอืประเมินสะทอนความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดจรงิในโลกแหงการทำงาน) 

3.98 4.00 3.99 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มหีลายกลุมเรยีนให
ไดมาตรฐานเดียวกัน 

4.07 3.80 3.93 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการ
ประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกบัที่เกณฑที่นิสิตมสีวนรวม หรือ
รับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมลูหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการ
การตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิ
ของนิสิตและลกัษณะของรายวิชา) 

4.33 4.60 4.46 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.20 4.40 4.30 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตาม
รายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .7 

3.89 3.60 3.75 

รวม 4.05 4.00 4.03 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพือ่การวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 6 ครั้ง) ปรากฏ
หลักฐานดงัรายการประชุม 6 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

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

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

6 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา2552 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส เทิร
นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2559 และอยูระหวางดำเนินการรอสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและเห็นชอบหลักสูตร  

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ละ รายละ เอี ย ด ขอ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 
 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 88 วิชา มีรายละเอียด
ดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 68 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ 68 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 13 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จัด ท ำราย งานผลก าร
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
มคอ.5 - 6  
จำนวน  81 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 68 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 68 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 13 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และ
หลักฐาน มคอ.5 และ มคอ.6  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 

5) จัด ท ำราย งานผลก าร
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณพิตมีการจัดทำ มคอ.7  สงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา
ถัดไป 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย 
เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่
กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 23 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2561 จำนวน 81 วิชา คิดเปนรอยละ28.40 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประ เมินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 

8) อาจารย ใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา2561 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารยใหม โดยทาง
มหาวิทยาลัยได มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย ใหมตามกรอบอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 3 คน และอาจารยใหมไดเขารับ การ
ปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม 
ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผล
และมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

9) อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 15 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอท่ี
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 อ.น.สพ.สกนธ  จันทร
อัมพร 

สัมมนา เรื่อง การ
ฝกอบรมสัตวแพทยผู
ควบคุมฟารมสุกรข้ัน
สูง (TSVA) Advance 
Training Program 
รุน 1 

25-
27/9/2561 

ศูนยการ 
ศึกษา 
ตอเองทาง
สัตวแพทย 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา
อายุร 
ศาสตรสุกร 

2 อ.สพ.ญ.กฤติกา  จัน
ทะพันธ 
อ.น.สพ.นิติพล  ศรี
ออนรอด 

ประชุมวิชาการสุขภาพ
สัตวภาคเหนือ 
ประจำป 2561 

11-
12/12/2561
1 

คณะสัตว
แพทย 
ศาสตร 
มหาวิท 
ยาลัย
เชียงใหม 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา
อายุร 
ศาสตรมา 
รายวิชา
ระเบียบวิธี
วิจัย และ
เภสัชวิทยา
ทางสัตว
แพทย 

3 อ.สุภาพ  มีโชค 
อ.จรีพร  บุญลอม 
อ.สพ.ญ.กฤติกา  จัน
ทะพันธ 

อบรมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ
สหกิจศึกษา หลกัสูตร 
คณาจารยนิเทศสหกจิ
ศึกษา รุนที่ 11 

8-
10/4/2562 

ศูนยพัฒนา
และบริการ
วิชาการสู
สังคม มหา
วิท 
ยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
รัตนโกสินท
ร 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชาสห
กิจศึกษา 

4 อ.สุภาพ  มีโชค 
อ.จรีพร  บุญลอม 
 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 15 
ตามรอยพระยุคลบาท 
เกษตรศาสตร
กำแพงแสน 

6-
7/12/2561 

มหาวิท 
ยาลัย
เกษตร 
ศาสตร 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชาการ
จัดสุขภาพ
ผลผลิตใน
ฟารมสกุร
และสัตวปก 

5 อ.สพ.ญ.กฤติกา  จัน
ทะพันธ 
อ.น.สพ.นิติพล  ศรี
ออนรอด 

อบรมสัมมนา เรื่อง 
ครบเครื่องเรือ่งหัวใจ 
วินิจฉัยใหชัด จัดการ
ใหเหมาะสม 

21/12/2561 ศูนยการ 
ศึกษาตอ
เองทางสัตว
แพทย 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา
อายุร 
ศาสตรทั่วไป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

รายวิชา
สรีรวิทยา
ทางสัตว
แพทย  

6 อ.สพ.ญ.ณภัทรชญาน  
เตชะอติวัฒนกุล 

สัมมนาวิชาการสัตว
และสัตวแพทย 

4/12/2561 มหาวิท 
ยาลัย
เกษตร 
ศาสตร 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา
อายุร 
ศาสตรสัตว 
เลี้ยง 

7 อ.ทุกทาน อบรม เรื่อง การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 
21  

21/6/2562 คณะสัตว
แพทยศาส
ตร  มหา
วิท 
ยาลัย 
เวสเทิรน 

นำองค
ความรูไปใช
ในบูรณาการ
เรียนการ
สอนใน
รายวิชาทุก
รายวิชาที่
ไดรับ
มอบหมายใน
การสอนป
การศึกษา 
2561 
 

8 อ.ทุกทาน อบรมโครงการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

30/5/62 คณะสัตว
แพทย 
ศาสตร 
รวมกับ
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิท 
ยาลัย 
เวสเทิรน 

นำองค
ความรูไปใช
ในเตรียมการ
ในการขอ
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

9 อ.ทกุทาน อบรมความรูทางสัตว
แพทย นาโนเทคโนโลยี
ทางสัตวแพทย 

1/6/62 คณะสัตว
แพทย 
ศาสตร 
มหาวิท 
ยาลัย 
เวสเทิรน 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอน
รายวิชา
เภสัชวิทยา 

 อ.ณัฐกานต ทพิมอม อบรมเชิงปฏบิัติการ
วิเคราะหสารพิษจาก
เช้ือรา 

26-28/6/62 คณะสัตว
แพทย มหา
วิท 
ยาลัย
เกษตร 
ศาสตร 

นำองค
ความรูไปใช
ในการเรียน
การสอนวิชา
กิณวิทยา
ทางสัตว
แพทย 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับการ

พัฒนา 15 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 15 คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 15 คน    
คิดเปนรอยละ100  
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย 
หัวขอท่ีนำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 นางสาวโสภา 
หงษเวียงจันทร     

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

2 นายชัชวาล  
จันทรกิตติสิน 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

3 นายเจษฏา ชัย
สิทธดำรง 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

4 นางสาววรัญญา  
ภูทัยกุล 
 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยาลยัเว
สเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

5 นางสาวสุดา  
จายหลวง 
 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

6 นายสาโรจน  
แรเพชร 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

7 นางสาวนิลินดา  
สุกใส 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  การประชุมการจุล
ชีววิทยาคลินิกยุกต
ใหมความทาทาย
และแนวทางการ
แกปญหาเพื่อผลรบั
ที่ดีและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

28/04/62 มหาวิทยา 
ลัยรังสิต 

การเตรียมการสอน
ในรายวิชาเภสัช
วิทยาพื้นฐานทาง
สัตวแพทย  

8 นายวันชัย  
พรหมพทิักษ 
 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ 
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ 31/03/62 มหาวิทยา การจัดเกบ็เอกสาร
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

ลัยเวสเทิรน เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

9 นางสาวจันทิมา 
คงควร 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

10 นางสาวสุธิดา 
ดอนพรหมมะ 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  การประชุมการจุล
ชีววิทยาคลินิกยุกต
ใหมความทาทาย
และแนวทางการ
แกปญหาเพื่อผลรบั
ที่ดีและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

28/04/62 มหาวิทยา 
ลัยรังสิต 

การเตรียมการสอน
ในรายวิชาสุขศาสตร  

11 นายบัณฑิต หาว
หาญ 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

12 นายนนทวัฒน 
กลอมเกลี้ย 

E-Office เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดทำขอมูล 
การบันทึกขอมูล 
และการรบัสงขอมูล
โดยระบบ  
E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ
เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะสัตว
แพทยศาสตร 

31/03/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การจัดเกบ็เอกสาร
เพื่อนำไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

  โครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง
การขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

30/05/62 มหาวิทยา 
ลัยเวสเทิรน 

การขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีไดรับ

การพัฒนา  12 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

12 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉ ล่ีย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 6 คน มีผูตอบแบบ
ประเมินจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.45 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คา 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 27 6 4.50 ดี 

2 ดานความรู 27 6 4.50 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 26 6 4.33 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

28 6 4.67 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

27 6 4.50 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

25 6 4.17 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 160 - 4.45 ดี 
 

√ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2559) 
ทั้งส้ินจำนวน - คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน - คน คิดเปนรอยละ - ไดคะแนนความ
พึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ - เม่ือแยกเปนรายดาน
ไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม - - - - 
2 ดานความรู - - - - 
3 ดานทักษะทางปญญา - - - - 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
- - - - 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ - - - - 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต - - - - 

 

N/A 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 11 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน

เฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 
มีจำนวน 11 ตัวบงช้ี 

(ตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5 
 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่
ดำเนินการผาน  

มีการดำเนินการผานจำนวน 11 ตัวบงช้ี 
 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 11 ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2559 2560 2561 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.39 4.46 4.50 
1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

4.08 4.26 4.35 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

4.30 4.33 4.48 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.22 4.34 4.41 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 4.43 4.47 4.50 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.09 4.17 4.24 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.11 4.23 4.28 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.20 4.25 4.33 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.40 4.43 4.48 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.99 4.15 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.22 4.31 4.38 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 6.1 ดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.00 4.65 4.33 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 

4.17 4.20 4.19 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.20 4.54 4.37 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.40 4.54 4.47 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.40 4.54 4.47 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 
เพียงพอและทันสมัย 

4.00 4.65 4.33 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.20 4.54 4.37 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยน
สนทนาหรือทำงานรวมกัน 

4.40 4.48 4.44 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.20 4.28 4.24 
รวม 4.22 4.49 4.36 
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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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 44 
 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2558-2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

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 

4.40 4.75 4.77 N/A 

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

5 5 5 N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.70 4.87 4.89 N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 3 3 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+4/3 

=3 
5+1.67+5/3

=3.89 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 1.67 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 4 5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

 
 

  

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 2.67 3.29 3.11 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

2 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 2 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3 3.25 3.50 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 2 4 3 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 2 4 3 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.03 3.51 3.47 3.76 

 


