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คำนำ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลวจึง
นำเสนอรายงานนี้ตอคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และผล
การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

    1) ผูชวยศาสตราจารย ธงชัย สิทธิกรณ  (ประธานกรรมการ) 
2) รองศาสตราจารย ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (กรรมการ) 

    3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง     (กรรมการและเลขานุการ) 
4) นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ   (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  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตั้งอยูเลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร ทางหลักสูตรมีการกำหนด พันธกิจ 4 
ประการคือ 1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่กอปรดวยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึ่งประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ 2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในวิชาชีพและการศึกษา 3) เปนศูนยกลางการ
ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคม 4) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อ
ธำรงไวซึ่งเอกลักษณของไทย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทยใหเปนผูที่
มีความเปนเลิศทั้งทางดานความรูความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง
อยางสม่ำเสมอ 2) สรางองคความรูใหมและผลิตผลงานทางวิชาการดวยการวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะเปนประโยชนเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชม สังคม และประเทศชาติ 3) ใหบริการทางวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม 4) สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อธำรงไวซึ่งเอกลักษณของไทย โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตเพียงหลักสูตรเดยีว และมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาตรี 3 
คน วุฒิปริญญาโท 11 คน วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน ทั้งนี้คณะมี
นิสิตชั้นปที่ 1 จำนวน 3 คน ชั้นปที่ 2 จำนวน 1 คน ชั้นปที่ 3 จำนวน  2 คน ชั้นปที่ 4 จำนวน 10 คน ชั้นปที่ 5 จำนวน 
16 คน ชั้นปที่ 6 จำนวน 5 คน ชั้นปที่ 7 จำนวน 6 คน ชั้นปที่ 8 จำนวน 0 คน ชั้นปที่ 9 จำนวน 2 คน ชั้นปที่ 10 จำนวน 
1 คน รวมทั้งสิ้นมีนิสิต จำนวน 46 คน และในปการศึกษา2561 ยังไมมีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ปณิธาน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นในการถายทอดความรู
ควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตใหเปนปญญาชนที่บูรณาการความรู
แบบองครวม มีวิสัยทัศนที่กวางไกล จรรโลงไวซึ่งเอกลักษณและภูมิปญญาไทย 

วิสัยทัศน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาที่มุงผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตว
แพทยใหมีความเปนเลิศ เปนศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย เวส เทิ รน  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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คณะสัตวแพทยศาสตร ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) ≥3.50 3.76/1 3.76 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจำคณะ 15 คน  มีวุฒิป.เอก 1 คน  

รอยละ 30 1/15x100=6.66 
6.66/40x5=0.83 

0.83 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 15 คน ไมมีอาจารยดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

รอยละ 60 0/12x100=0 
0/60x5=00 

0.00 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 
(รอยละ) มีนิสิตเรียน 46 คน คา SCH= 1257 และFTES= 2.33 
คะแนท่ีไดจากการคำนวนรอยละตามสตูร -70.90 

1:8 1:2.33 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.27 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 
ภายใน= 750,000 บาท  ภายนอก= - บาท 
รวมท้ังสิ้น = 750,000 บาท 

50,000 750,000/15 
=50,000 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจยั (รอยละ) 
(งานวิจัย 25 เรื่องแบงเปน 0.2=23 , 1.00=2)  
ผลรวมถวงน้ำหนัก= 6.60 

รอยละ 30 6.60/15x100=44 
44/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6  
6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 
ไมไดขอ 4,7  

7 ขอ 5 ขอ 4 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ1,2,4,6 
ไมไดขอ 5 

6 ขอ 5 ขอ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 5 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.05 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
และมีตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยไดตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลวารสารวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติใหมากข้ึน 

2. คณาจารยควรมีการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหเพ่ิมข้ึน 
3. ควรสรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือใชในการวิจัย 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

1. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน เพ่ือกำหนดโครงการการบริการวิชาการสูชุมชน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวางแผนการบริการวิชาการ ท่ีสามารถกำหนดผลลัพธท่ีนำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนใหกับองคกรและชุมชน ท่ีสอดคลองกับบริบทตามลำดับความเชี่ยวชาญในอัตลักษณและ
เอกลักษณของคณะวิชา 

 
องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของของแผนดานการทำนุ 

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือนำผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมตอไป 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก พรอมท้ังมีการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยง

ให 

ลดนอยลง ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การใหนิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผน 
2. ควรมีการหาแนวปฎิบัติท่ีดีในประเด็นของการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และดำเนินการตาม 

กระบวนการของการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2561 

คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 

1. ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1. ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ  

2. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจยั (รอยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ 

2. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ
  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. รศ.ดร.สายพิณ 
เกษมกิจวัฒนา 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 10 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 11 
 

 


