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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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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 34 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 35 
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บทสรปุผูบริหาร 
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
อยางสมํ่าเสมอ 2) สรางองคความรูใหมและผลิตผลงานทางวิชาการดวยการวิจัยท่ีมีคุณภาพ อันจะเปนประโยชนเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาทองถิ่น ชุมชม สังคม และประเทศชาติ 3) ใหบริการทางวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม 4) สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือธํารงไวซ่ึงเอกลักษณของไทย โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และมีจํานวนอาจารยหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 5 คน จําแนก ดังน้ี วุฒิ
ปริญญาโท 4 คน วุฒิปริญญาเอก 1 ท้ังน้ีคณะมีนิสิตชั้นปท่ี 1 จํานวน 3 คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 3 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน  10 
คน ชั้นปท่ี 4 จํานวน 16 คน ชั้นปท่ี 5 จํานวน 5 คน ชั้นปท่ี 6 จํานวน 9 คน ชั้นปท่ี 7 จํานวน 1 คน ชั้นปท่ี 8 จํานวน 2 
คน ชั้นปท่ี 9 จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้นมีนิสิต จํานวน 50 คน และในปการศึกษา2560ยังไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

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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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
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 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 52.50/11=4.77 4.77 4.77 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
11/11x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.89 4.89 
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 

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 3 
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 
4.60/5x100=92 

92/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.11 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.47 3.47 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพในการสรางผลงานวิจัย  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนการสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ     
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. บัณฑิตไดงานทําในอัตราที่สูง แมสถาบันจะอยูระหวางการรับรองจากองคกรวิชาชีพ  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เรงรัดใหสถาบันไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ       
    

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

1. กิจกรรมการเตรียมความพรอมของนิสิต ครอบคลุมประเด็นปญหาที่พบในนิสิตแรกเขา  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการวิเคราะหติดตามและประเมินนิสิตที่เรียนรูไดชาหรือไดผลการเรียน
ไมผานเกณฑ และใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือนิสิต ใหสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรและควร
มีการวางแผนพัฒนาการเรียนในปตอไป 

2. ควรมีการวิเคราะหและประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรูของนิสิต 
3. อัตราการสําเร็จของนิสิตตามหลักสูตรยังนอย ควรมีการปรับปรุงโดยการวิเคราะห และกํากับติดตาม

เพื่อใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร 
4. ควรเรงแผนการพัฒนาการรับรองสถาบันของหลักสูตรเพื่อสรางความเช่ือมั่นผูจะเขาศึกษาและเพิ่ม

อัตราการคงอยูของนิสิต 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการเตรียมพรอมของอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเพื่อเขาสูอาจารยประจําหลักสูตร 
2. ควรสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI หรือในระดับนานาชาติมากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรขอทุนวิจัยจากสถาบันภายนอก    

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรประเมินความเช่ือมโยงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอทักษะและประสิทธิผลการเรียนรูที่เพิ่มข้ึน  
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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 2560 

ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2560 
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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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพืน้ฐาน/ผลการประเมินความพงึพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิม

ใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2552 13 13 13 13 13 4 2 2 1 
2553  16 16 16 16 16 16 3 2 
2554   1 1 1 1 1 1 1 
2555    9 9 9 9 9 9 
2556     7 7 6 5 5 

2557      24 24 19 16 

2558       21 10 10 

2559        14 3 

2560         3 

รวม 13 29 30 39 46 61 79 63 50 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิต

ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ี

ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา

การคงอยู 

(ท่ียังไมสําเร็จ

การศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 

2552 13 6 2 - - 8 1 61.54 7.69 

2553 16 - - 12 - 12 2 75.00 12.50 

2554 1 - - - - - 1 - 100.00 

2555 9 - - - - - 9 - 100.00 

2556 7 - - - - - 5 - 71.43 

2557 24 - - - - - 16 - 66.67 

2558 21 - - - - - 10 - 47.62 

2559 14 - - - - - 3 - 21.43 

2560 3 - - - - - 3 - 100.00 

รวม 108 6 2 12 - 20 50 21.29 52.03 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ที่ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จาํนวนขอ 
ที่ตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 

52.50 11 4.77 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 53.60 11 4.87 

  (2) ดานความรู 50.20 11 4.56 

  (3) ดานทักษะทางปญญา 53.00 11 4.81 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 53.60 11 4.87 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

51.20 11 4.65 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด) 53.40 11 4.85 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 12 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

11 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอย
ละ 20) 

91.67 

 
ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 12 100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 11 91.67 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 11 100.00 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 10 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 1 9.09 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 1 9.09 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - - 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 

จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 11 100 

 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 3 นิสิต 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา - 4.10 4.38 4.44 
    1.2 นิสิตไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกาํหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

- 3.59 4.00 4.23 

    1.3 การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ - 3.98 4.36 4.40 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 3.90 4.07 4.34 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอด
ประสบการณอื่น  ๆแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 3.36 3.75 3.80 

รวมผลการประเมิน - 3.79 4.12 4.24 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตน 

ปการศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2552 13 1 7.69 12 
2553 16 2 12.50 14 
2554 1 1 100 0 
2555 9 9 100 0 
2556 7 5 71.43 2 
2557 24 16 66.67 8 

2558 21 10 47.62 11 
2559 14 3 21.43 11 
2560 3 3 100 0 
รวม 108 50 46.30 58 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.52 3.79 4.36 4.40 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 3.66 3.80 3.96 4.28 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.53 3.87 4.14 4.19 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 3.61 3.76 3.98 4.18 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.79 3.86 3.95 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 3.64 3.81 4.32 4.39 

คาเฉลี่ยแตละดาน 3.59 3.80 4.10 4.23 
หมวดท่ี 4 อาจารย  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 5 5 100.00 

2557 5 5 100.00 

2558 5 5 100.00 
2559 5 5 100.00 

2560 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมให
นิสิตมีความพรอม และสําเร็จการศึกษา 

 3.49 4.07 4.20 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร  3.90 4.56 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 

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

 3.59 4.11 4.20 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับใน
หลักสูตร 

 3.80 3.96 4.00 

    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

 3.74 4.41 4.60 

    1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

 3.55 4.44 4.40 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

 3.56 4.19 4.20 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ  3.72 4.37 4.60 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

 3.50 4.22 4.40 

    1.12 บรรยากาศการทํางานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร
สรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

 3.53 4.04 4.20 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร  3.70 4.11 4.40 
    1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

 3.60 3.96 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.59 3.64 4.21 4.36 

 
หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

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

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (จํานวน 6 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 6 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํ

หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จํานวน

ผูเขารวม

ประชุม 

รอยละ 

1. น.สพ.กัณวีร สวางเนตร 

2. สพ.ญ กฤติกา จันทะพันธ 

3. น.สพ.นิติพล ศรีออนรอด 

4. อ.ดร.กฤษณะ ตาอาย 

5.   อ.จรีพร บุญลอม 

1 (10/มิ.ย./60) 5 คน 100 

2 (5/ส.ค./60) 5 คน 100 

3 (23/ธ.ค./61) 5 คน 100 

4 (12/พ.ค./61) 5 คน 100 

5 (23/มิ.ย./61) 5 คน 100 

6 (31/ก.ค./61) 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ1.3   

√  

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

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
        หลักสูตรใหม            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา - โดยผานการรับรอง/รับทราบตาม
เกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร
นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2559 และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาชีพ เม่ือ วันที่  20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และอยูระหวาง
ดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและการให
ความเห็นชอบ  

√  

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

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 จํานวน82 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 67 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ 9 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 67 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

4) จัด ทํ าร าย งาน ผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า 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   ทุกรายวิชาที่เปดสอน
และจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 82 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 66 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 66 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 16 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป 
และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

√  

5) จัด ทํ าร าย งาน ผลการ
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 2560 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดทํา มคอ.7  
สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนําเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

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
เ ป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผู สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู 
(learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการ
ทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จํานวนทั้งส้ิน 21 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2560 
จํานวน 21 วิชา คิดเปนรอยละ 25.6  
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√  

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

1. ปการศึกษา2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู 
วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่ มี การปรับปรุง C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผล
การดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารยใหม  (ถ ามี ) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยจํานวน
อาจารยใหม มีจํานวน 1 คน และอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและ
การแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม 
ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกํากับดูการดําเนินการและ
ประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารย
ใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยป ละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการ

เรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/

เดือน/ป 
จัดโดย 

หัวขอที่

นําไปใชใน 

การเรียน

การสอน 

1 อ.จรีพร 

บุญลอม 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที1่4 
ตามรอยพระยุคลบาท

เกษตรศาสตร

กําแพงแสน  

6.8/12/

60 

มหาวิท

ยาลัยเก

ษตรศา

สตร

วิทยา

เขต

กําแพง

แสน 

ความรูที่ได
จากการ

ประชุม

วิชาการ 

สามารถ

นํามาสอน
ไดใน

รายวิชา 

หลักการ

ผลิตสัตว  

 รายวิชา 
การจัดการ

สุขภาพและ

ผลผลิตใน

ฟารมโค

และกระบือ 
และ

รายวิชา 

การจัดการ

สุขภาพและ

ผลผลิตใน
ฟารมสัตว

ปกและสุกร 

เปนตน 

2 อ.ดร.

กฤษณะ 

ตาอาย 

 

International 

conference on 

precision 

medicine from 

discovery to 

public health   

19-

20/7/61 

Resear

ch 

affairs 

faculty 

of 

medici

ne 

chulal

ongkor

n 

univer

sity 

ความรูที่

ไดรับจาก

การอบรม

สามารถ

นํามา

ประยุกต

สอนไดใน

วิชา

อายุรศาสต

รและวิชา

ฝกปฏิบัติ

ทางคลินิก

ตางๆ 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

3 อ.น.สพ.
นิติพล ศรี

ออนรอด 

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่10 

NPRU national 

academic 

conference  

29-

30/3/6

1 

สถาบัน

วิจัย

และ

พัฒนา 

มหาวิท

ยาลัย

ราชภัฏ

นครปฐ 

พัฒนาการ

เรียนการ

สอนในกลุม

รายวิชา

อายุรศาสต

ร 

4 อ.สพ.ญ.
กฤติกา  

จันทะพันธ 

ผูขอรับใบอนุญาตใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร คร้ังที ่6  

15-

16/8/6

0 

สถาบัน

พัฒนา

การ

ดําเนิน

การตอ

สัตว

เพ่ือ

งาน

ทาง

วิทยาศ

าสตร 

พัฒนาการ

เรียนการ

สอนในกลุม

รายวิชา 

เภสัชวิทยา

ทางสัตว

แพทย และ

สรีรวิทยา 

5 อ.น.สพ.

กัญณวีร  

สวางเนตร 

ประชุมสัมมนาเชิง

วิชาการระดับ

นานาชาติ คร้ังที ่19 

4-

5/4/61 

คณะ

สัตว

แพทยศ

าสตร 

มหาวิท

ยาลัยข

อนแกน 

พัฒนาการ

เรียนการ

สอนในกลุม

รายวิชา 

กายวิภาค

ศาสตร 

และ

อายุรศาสต

รสัตวน้ํา 

 สรุปผล จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการ

พัฒนา 5 คน 

 จํานวน

อาจารย

ประจํารวม 

5คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

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

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 12 คน    
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการหรือ

หัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/

เดือน/ป 

จัด

โดย 

หัวขอที่นําไปใช

สนับสนุน 

การจัดการเรียน

การสอน 

1 นางสาว

โสภา หงษ

เวียงจันทร     

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

2 นาย

ชัชวาล  

จันทรกิตติ

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

สิน  

 

เทิรน ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

3 นายภรัณยู 

ลีละสิริ 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน
การเรียน

ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน
การ 

วิจัย 

4

. 

นาย

เจษฏา ชัย

สิทธดํารง 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ
เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน
ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ
นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

5

. 

นางสาว

วรัญญา  

ภูทัยกุล 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

 เทิรน ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

  ผูขอรับใบอนุญาต

ใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวทิยาศาสตร  

21-

25/12/

60 

สถาบั

น

พัฒนา

การ

ดําเนิ

นการ

ตอ

สัตว

เพ่ือ

งาน

ทาง

วิทยา

ศาสต

ร 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 
วิจัย และ

สัตวทดลอง 

6

. 

นางสาว

สุดา  จาย

หลวง 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

 เทิรน ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

  ผูขอรับใบอนุญาต

ใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวทิยาศาสตร  

21-

25/12/

60 

สถาบั

น

พัฒนา

การ

ดําเนิ

นการ

ตอ

สัตว

เพ่ือ

งาน

ทาง

วิทยา

ศาสต

ร 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 
วิจัย และ

สัตวทดลอง 

  ประชุมสัมมนา

เชิงวิชาการระดับ

นานาชาติ คร้ังที ่

4-

5/4/61 

คณะ

สัตว

แพทย

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน
การ 

วิจัย และ
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

19 ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยขอน

แกน 

หองปฏิบัติการ 

7

. 

นางสาว

ปาณิสา 

เรืองเกษม 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/1 มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน
ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่
มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 
วิจัย 

8

. 

นาย

สาโรจน  

แรเพชร 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ
นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

เทิรน 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

9

. 

นางสาวนิ

ลินดา  

สุกใส 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน
การเรียน

ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ
วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

24/3/61

  

คณะ

สัตว

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน
การ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

วิจัย 

1

0

. 

นายเอก

พันธุ  เอก

แกววง

ลอม 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ

เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน
ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน
การเรียน

ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ
วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน
การ 

วิจัย 

1

1
. 

นายวันชัย  

พรหม

พิทักษ 

 

E-Office เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

การจัดเก็บ
เอกสารเพ่ือ
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

ยเวส

เทิรน 

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

23/05/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การสืบคน

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 
แหลงงานวิจัยเพ่ือ

นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน
หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย   

  สัมมนาวิชาการ 

เร่ือง ความคุมคา

ในการใช

โปรแกรมการ

เหนี่ยวนําการเปน

สัดและเทคโนโลยี

ในการสืบพันธุ 

9/7/61 โรงพย

าบาล 

ปศุ

สัตว

ศูนย

ฝก

นิสิต 

จ.

นครป

ฐม 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 
วิจัย และ

ปฏิบัติการดาน

ผสมเทียม  

1

2
. 

นางสาว

วิไลพร   

กมลวิบูลย

นันท 

 

E-Office 

 

เดือนละ 

1 คร้ังทุก

เดือน 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

และการรับสง

ขอมูลโดยระบบ 

E-Office 

  ประชุมเชิงปฏิบัติ

เร่ืองประกัน

คุณภาพ

การศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร 

31/03/6

1 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

การจัดเก็บ
เอกสารเพ่ือ

นําไปใชในงาน

ประกันคุณภาพ 

  การอบรมการ 23/05/6 มหาวิ การสืบคน
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพ

เผยแพร  

1 ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

ฐานขอมูล เพ่ือ

นํามาสนับสนุน

การเรียน

ปฏิบัติการ 

แหลงงานวิจัยเพ่ือ
นําวิธีการทดลอง

มาประยุกตใชกับ

วัสดุ – อุปกรณที่

มีใน

หองปฏิบัติการ 

  อบรมโครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ

อาจารย เร่ืองการ

ใชสถิติขั้นสูงเพ่ือ

งานวิจัย 

24/3/61

  

คณะ

สัตว

แพทย

ศาสต

ร 

มหาวิ

ทยาลั

ยเวส

เทิรน 

เพ่ือนํามา

สนับสนุนงานดาน

การ 

วิจัย 

 สรุปผล จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา 12 คน 

จํานวนบุคลากรสนับสนุน

ประจํารวม. 12 คน 
 

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

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจํานวน 9 คน มี
ผูตอบแบบประเมินจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ100  ไดคะแนนความพึง
พอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.48 เม่ือแยก
เปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 

ผลสํารวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม

คะแนน 

จํานวนผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 41 9 4.56 ดีมาก 

2 ดานความรู 38 9 4.22 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 39 9 4.33 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 

42 9 4.67 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

41 9 4.56 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 41 9 4.56 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 40.33 9 4.48 ดีมาก 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอบัณฑิตใหม  (ป
การศึกษา 2559) ทั้งส้ินจํานวน 12 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 91.67 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความ
พึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.77 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 

ผลสํารวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม

คะแนน 

จํานวนผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 53.60 11 4.87 ดีมาก 

2 ดานความรู 50.20 11 4.56 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 53.00 11 4.81 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 
53.60 11 4.87 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
51.20 11 4.65 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 53.40 11 4.85 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 52.50 11 4.77 ดีมาก  

√  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี   

จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการไมผาน 1, 2, 3, 4, และ5) 

  

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน 12 ตัวบงช้ี    

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
นี้ (มีตัวบงช้ีจํานวน 12 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.70 4.39 4.46 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.90 4.08 4.26 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.76 4.30 4.33 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.86 4.22 4.34 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.90 4.43 4.47 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.65 4.09 4.17 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 3.82 4.11 4.23 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.62 4.20 4.25 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.79 4.40 4.43 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  4.02 3.99 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.80 4.22 4.31 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

1. น.สพ.พิชเยศร สุขนิคม 
2. รศ. ไพบูลย 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  
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A 4.40 4.75 4.77 

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

N/A 5 5 5 

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

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 2 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+1.67+0/

3=2.22 
5+0+4/3 

=3 
5+1.67+5/3

=3.89 
5+0+5/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

1.67 0 1.67 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 0 4 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  
 

 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 2.74 2.67 3.29 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 2 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 2 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 2 4 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 2 4 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.02 3.03 3.51 3.47 

 


