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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะสัตวแพทยศาสตร        ระหวางวันที่ 14- 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน  5 คน บุคลากร จํานวน  3 

คน นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน  5  คน  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  5  คน  ผูใชบัณฑิต  1 คน และศิษย

เกา 2 คน 

  ผลการประเมินฯ พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทั้ง 50 ตัวบงชี้   และมี   

ตัวบงชี้อัตลักษณของคณะ  2  ตัวบงชี้  รวม  52 ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 2.52 
อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.32 อยูในเกณฑดี 
 

รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คาคะแนน 
รายองคประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 2.00 1.50 พอใช ยังไมได

คุณภาพ 
2 การเรียนการสอน 14 2.21 

 
2.07 ดี ดี 

3 การพัฒนานิสิต 3 2.33 2.33 ดี ดี 
4 การวิจัย 10 2.40 

 
2.20 ดี ดี 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5 3.00 2.80 ดีมาก ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
7 การบริหารและจัดการ 9 2.78 2.78 ดีมาก ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ 2 3.00 1.00 ดีมาก ยังไมได

คุณภาพ 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 50 2.52 2.32 ดีมาก ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ และทมีบริหารใหความสําคัญกับระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ มกีารมอบหมายบุคลากร 

จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแล มีการจดัทําขอมูลทีเ่ปนระบบ สะดวกในการสืบคนและเปนปจจุบัน 

บุคลากรในหนวยงานมีความมุงมัน่ มีความรับผิดชอบและมีเจตคติทีดี่ยิ่งตอระบบการประกนัคุณภาพ 

อยางไรก็ตาม การนาํระบบ/ผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาองคกร ยงัอยูในระยะเริม่ตน มุงเนนการ

ปฏิบัติตามเกณฑ การพัฒนาและการสรางนวัตกรรมยงัไมเดนชัด 

2. คณะฯ ยงัรักษาระดับคุณภาพในองคประกอบที ่3 กิจการนิสิตนักศกึษา องคประกอบที่ 4 การวิจยั 

องคประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแกสังคม    องคประกอบที ่6 การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และองคประกอบที่  7 การบริหารและจัดการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคประกอบที ่4 และ 7 

มีผลการดําเนนิการที่ดีข้ึนกวาปการศึกษา 2551  

3. คณะฯ มทีรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพียงพอและ

หลากหลาย นิสิตไดมีโอกาสฝกปฏิบัติในสภาพการปฏิบัติงานจริง ซึง่นาเปนการเสริมสรางและพฒันา

ความรูความสามารถเพื่อไปปฏิบัติงาน เมื่อจบการศึกษาไดดวยความมั่นใจและเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชพี  อยางไรก็ตาม หากไดมีการเสรมิความรูและประสบการณเพื่อการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจใน

ชวงเวลาที่เหมาะสม จะชวยเสริมคุณภาพบัณฑิตใหเดนชัดยิ่งขึ้น 

4. คณะฯ มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถที่หลากหลาย มพีหุศักยภาพในการใหบริการครบทุกสาขา

ในศาสตร และครบวงจร เปนทีพ่ึ่งของผูมารับบริการทัง้ที่เปนรายบุคคล และหนวยงานหลากหลายตาม

รูปแบบของธุรกิจ มีคณาจารยซึ่งเปนผูปฏิบัติวิชาชีพกาํกับดูแลการจดัการเรียนการสอนในทกุรายวิชา 

ทุกชัน้ป ทําใหสามารถเชื่อมโยง และบูรณาการความรูไปสูการปฏิบัติวิชาชพีไดเปนอยางด ี

5. คณะฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน(นายสัตวแพทย) ประจาํโรงพยาบาลจํานวนมาก ซึง่ไดแสดงบทบาททั้ง

ในดานการสนบัสนุนการเรียนการสอน การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ รวมทั้งสรางงานวิจัย

ทางคลินิก เปนการเสริมความเขมแข็ง สรางและเผยแพรชื่อเสียงเกยีรติคุณของคณะ/สถาบันไดเปน

อยางด ี

6. คณะฯ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารจดัการ ทาํใหเกดิความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

และเปนปจจบัุน แมยังมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลอยูบาง  แตก็เปนเพยีงขอจํากดัรายบุคคล ซึง่

สามารถใชกระบวนการเสรมิได ยิ่งกวานัน้ คณะฯ ยงัมคีวามโดดเดนในเรื่องการจัดการความรูที่เปน

ระบบและสม่ําเสมอ  ไดรับการยกยองและเปนแบบอยางใหองคกรและหนวยงานอื่นนาํไปเปนแนว

ปฏิบัติ 
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     ขอสังเกตและขอเสนอแนะระดับคณะ 
1. คณะสัตวแพทยศาสตรอาจมีความจาํเปนตองทบทวนและสรางความเขาใจรวมกับภาควิชาและ

บุคลากรในสวนที่เกี่ยวของกบัตัวบงชี้ของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานซึ่งเปนผลมาจากการจัดทํา

แผน  รวมถงึกระบวนการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพนัธกจิและยุทธศาสตรของคณะฯไปยัง

ภาควิชา ความสอดคลองในการการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับคณะ

จนถงึบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนระบบ สามารถประเมินได และเกิดเปน

พลังขับเคลื่อนจากผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อนําไปสูเปาหมายตามกลยทุธทีก่ําหนดไว  

2. ไมพบวาไดมีการกําหนดอัตลักษณของคณะฯ ที่ชัดเจน จึงทําใหตัวบงชี้กระจัดกระจายและไมแสดง

ทิศทางและจดุเนนขององคกร อัตลักษณอาจพิจารณาจากสิง่ที่องคกรมีความสามารถพิเศษ(เฉพาะ) 

Core competencies  หรือองคประกอบสําคัญที่จะนาํไปสูความสาํเร็จตามวิสัยทัศนขององคกร  

3. การแสดงหลกัฐานในแตละองคประกอบไมสะทอนภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมเทาที่ควร 
ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลบางสวนของระบบและกลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวาคณะสัตว

แพทยศาสตร   มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการที่

ดําเนินงานแลวและอยูระหวางดําเนินการ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน  29  กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว   

26  กิจกรรม และยังไมไดดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ป 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ภาพรวม 29 โครงการ/กิจกรรม 26 กิจกรรม - 3 กิจกรรม 
1. คณะฯ ควรมีแผนทิศทางการพัฒนาที่

ชัดเจนตามวิสัยทัศนที่กําหนด โดยทําเปนแผน

ระยะยาวที่มีกรอบการดําเนินงานของคณะฯ 

ที่ชัดเจน และเปนองครวมทั้งคณะฯ ภาควิชา 

และโรงพยาบาลสัตว โดยที่การบริหาร

โรงพยาบาลสัตวควรทําแบบมืออาชีพมากขึ้น 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
   

2. คณะฯ ควรพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา

เอก และทิศทางการวิจัยใหเปนสหวิทยาการ

มากขึ้น 

2. การจัดทําหลักสูตรปริญญาเอกสาขา Vet. 

Biomedical  Sciences 

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

2.2  การเสนอขออนุมัติการจัดทําหลักสูตรใน

แผนดําเนินงานคณะ 

 
  

3. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดาน

กายภาพ สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยของ

คณะฯ และโรงพยาบาลสัตว (โดยเฉพาะที่

วิทยาเขตกําแพงแสน) และระบบอินเตอรเน็ต

ของคณะฯ ดังนั้นการดําเนินการที่เปนเชิงกล

ยุทธและมีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 

คณะฯ อาจจะใชการรณรงคดานกายภาพและ

สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยที่ดีเปน Core 

Values ของคณะฯ สําหรับระบบอินเตอรเน็ต

ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของการวิจัยและการเรียนการ

สอนในปจจุบัน คณะฯ อาจจะตองมีแนว

ทางการพัฒนาดวยตนเองเพิ่มเติมจาก

มหาวิทยาลัย 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการ

ขยะ 

4. โครงการดานสุขอนามัย ณ โรงพยาบาล

สัตว มก.บางเขน 

 
 

 

  

4. คณะฯ ควรบริหารจัดการดานวิชาการและ

บริการแบบบูรณาการ จะทําใหคณะฯ 

สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนด 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานโดย

คณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะสัตวแพทยศาสตร 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ป 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1     
1. คณะฯ ควรมีแผนทิศทางการพัฒนา 

ที่ชัดเจนตามวิสัยทัศนที่กําหนด โดยทําเปน

แผนระยะยาวที่มีกรอบการดําเนิน 

งานของคณะฯ ที่ชัดเจน และเปน 

องครวมทั้งคณะฯ ภาควิชา และโรงพยาบาล

สัตว โดยที่การบริหารโรงพยาบาลสัตวควรทํา

แบบมืออาชีพมากขึ้น 

6. ประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 

  

องคประกอบที่ 2     
1. หลายหลักสูตรมีการเปดสอน/ปรับปรุง

มาแลวเกิน 5 ป ควรมีการวางแผนปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมยั และใหทันเปดสอนในแต

ละปการศึกษา รวมทั้งควรมีการวางแผนการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรดวย 

7.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละ

ภาควิชาจัดประชุมสัมมนา/โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสพบ./วทบ. ตามแบบที่สกอ.กําหนด 

   

2. สัดสวนคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจําตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานของสกอ. ควรมีมาตรการการรับ

และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑมาตรฐาน 

8. มีงบประมาณสนับสนุนจํานวน 1  

ลานบาท/ป จากกองทุนพฒันาคณะฯ 

9. โครงการเพิ่มคุณวุฒิโดยกองทุนพฒันา

คณะฯ 

10. เงินสนับสนุนแรงจูงใจการทํางานวิจัยเพื่อ

เพิ่มผลงาน 

 
 
 

 
 

  

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีสาขา

หลากหลายมากเกินไป และแตละหลักสูตรมี

จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอย ทําใหไม

สามารถชูจุดเดนบัณฑิตศึกษา ทางคณะฯ 

ควรมีการทบทวนการจัดหลักสูตรโดยอาจยุบ

รวมบางสาขา หรือจัดหลักสูตรบูรณาการที่

ทันสมัย 

11. จัดทําหลักสูตรสหวิทยาการ 

12. ต้ังหนวยบัณฑติศึกษา 
 
 

  

4. ควรมีการต้ังเปาหมายการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาโดยคํานึงถึงจุดคุมทุนใน

การเปดสอนและมีการประชาสัมพันธเชิงรุก

เพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา

เรียน 

13. โครงการประชาสัมพันธการรับ

บัณฑิตศึกษา 

14. ต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหเปน

ที่นาสนใจของตลาด 

 
 

 

  

5. ควรมีการแยกคณะกรรมการการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ออกเปน 2 ชุด เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ 

15.มีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับงานดาน

บัณฑิตศึกษา 
   

6. ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผล และ 16.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป   
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ป 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

ตามวงจร PDCA 

องคประกอบที่ 3     
1. คณะฯ ควรมีการติดตามประเมินผลใหครบ

ทุกกิจกรรม/โครงการ เพื่อนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

17.โครงการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

แกผูนํากิจกรรมนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร 
   

องคประกอบที่ 4     
1. คณะฯ ควรสงเสริมการหาทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

18.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา

โครงการวิจัยโดย 

18.1 การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ในการจัดทําโครงการวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของแหลงทุนวิจัย 

18.2 กระตุนใหมีการประชุมภายในกลุมวิจัย

เพื่อใหไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็น

และประสบการณดานวิจัย 

 
  

2. คณะฯ ควรสงเสริมใหอาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัยไดรับทุนวิจัยในสัดสวนที่สูงขึ้น 

โดยกําหนดเปาหมายของรอยละผูไดรับทุนให

สูงขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย) 

19.โครงการเพิ่มนักวิจัยจากสายงานตางๆ ใน

คณะ เพื่อรองรับการไดรับทุนมากขึ้นจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย การขยายแหลงทุนวิจัย

จากภายในประเทศ ออกไปยังตางประเทศ

เพื่อใหมีโอกาสไดรับทุนจากตางประเทศ 

 
  

3. คณะฯ ควรสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่

มีคุณภาพสูงเพิ่มขึน้ เพิ่มสัดสวนของ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

20.สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ และเครื่องมือ

วิจัยใหมากขึ้น เพื่อใหมีการพัฒนาในการทํา

วิจัยในขั้นสูงหรือลึกซ่ึงมากขึ้นเพื่อใหสามารถ

แขงขันกับตางประเทศไดในระดับกลาง 

 
  

4. คณะฯ ควรปรับทิศทางการทําวิจัยของ

อาจารยประจํา/บุคลากรวิจัยไปเปนการทํา

วิจัยเปนชุดโครงการที่สอดคลองกับแผนการ

จัดตั้งกลุมงานวิจัย (Cluster of Research) ที่

กําหนดไว 

21.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยของ

คณะฯ เพื่อใหเกิดการกระตุนการทําวิจัยให

มากขึ้น และตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร

นานาชาติมากขึ้น 

   

องคประกอบที่ 5     
1. คณะฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลใน

เร่ืองการหารายไดแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับ

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

22. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 

โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว และ

หนวยงาน 

 
  

2. คณะฯ ควรมีการวิเคราะหตนทุนในการ

ใหบริการทุกเรื่อง รวมทั้งการบริการที่ใหเปลา

กับผูรับบริการ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ป 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 

การแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

องคประกอบที่ 6     
1. คณะฯ ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผน

ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ใหครบถวน 

23. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  

องคประกอบที่ 7     
1. คณะฯ ควรจัดทําระบบและกลไก การ
บริหารจัดการที่มีเปาหมายชัดเจน และมี
การวิเคราะหผลการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา ใหครบตามวงจร 
PDCA 

24. มีการรายงานผลการดําเนินงานของรอง

คณบดี/คณะกรรมการแตละชุดในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ  และจัดทํา

รายงานประจําปของคณะกรรมการแตละชุด 

 
  

2. คณะฯ ควรมีการจัดทําแผนบรหิาร
จัดการอัตรากําลงัที่สอดรับกับวิสัยทัศน
ของคณะ 

25. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ   
 

องคประกอบที่ 8     
1. คณะฯ ควรมีแผนกลยุทธ ระบบและกลไก 

ในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน 

ซ่ึงไมใชแผนการใชเงิน (งบประมาณ) รวมถึง

ระบบการวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ

ความมั่นคงของคณะฯ อยางตอเนื่องเพื่อการ

ตัดสินใจในการดําเนินงาน 

26.จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิเคราะหทาง

การเงินเชิงนโยบาย 

  
 

องคประกอบที่ 9     
1. คณะฯ ควรพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลดาน

การประกันคุณภาพ (QA-IS) ที่ใชฐานขอมูล

ของคณะและสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูล

กลางของมหาวิทยาลัย 

27. จัดซ้ือโปรแกรม FIS เพื่อเปนฐานขอมูล

สําหรับการประกันคุณภาพ 

และ ประชุมภาควิชา/หนวยงานเพื่อซักซอม

ความเขาใจในการจัดเก็บขอมูล 

 
  

2. คณะฯ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับในเรื่องประกันคุณภาพ

เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพใหเปน

วัฒนธรรมขององคกร 

28.โครงการสัมมนาสรางความเขาใจในระบบ

ประกันคุณภาพ 

29.โครงการประกวดผลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพของหนวยงานภายในคณะ 
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ขอมูลขอมูลการประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพของคณะคณะ  

คณะสัตวแพทยศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแลว 9 คร้ัง  ซึ่งผลการประเมินในรอบป 2553  คือ   

คร้ังที่ 10  มีการประเมินคุณภาพภายในตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 

2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2553   พบวา คณะสัตวแพทยศาสตรมีผลการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  9 องคประกอบและมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ครบทั้ง  

50  ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว  โดยคณะสัตวแพทยศาสตรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 อยูในเกณฑดีมาก    

เปรียบเทียบกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ใหคะแนนเฉลี่ย  2.32  อยูในเกณฑดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่

ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิกําหนดการประเมินน  
 

วันที่ 14  กรกฎาคม  2553  
08.00 – 09.00  น.         -  คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ณ หองสัมมนาวิทยานิพนธ 2  

     ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

09.00 – 09.15 น.  -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร 

 ณ  หองสัมมนาวิทยานิพนธ 1 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร 

     วิทยาเขตบางเขน 

 - ประธานคณะกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการฯ พรอมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทาง 

    การประเมินคุณภาพภายใน  ประจําป 2553 

09.15 – 13.00 น.   -  ผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552  

                ซึ่งประกอบดวย  

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนีประเมิน

คุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองดานการ

บริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา   

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

   -   คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 

10.30 – 12.00 น.   -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ตรวจเอกสาร หลักฐานและวิเคราะหการ      

    ติดตามแผนพัฒนา ปรับปรุงตามขอเสนอแนะในรอบปที่ผานมา 

12.00 – 13.00 น.           - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.   -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหนวยงาน ไดแก หองการเรียนการสอน / หอง Lab         

           โครงการหุนจําลองยางพารา และโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

14.30 – 16.00 น.  -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ ณ  หองสัมมนาวิทยานิพนธ 1 และ 2  ชั้น 6   

                อาคารเรียนและปฏิบัติการ    ดังนี้ 

      กลุมที่ 1 กลุมอาจารย ไดแก  อาจารย/พนักงาน สาย ก.(ที่ไมใชผูบริหาร)  จํานวน 5 คน 

      กลุมที่ 2 กลุมนิสิตระดับปริญญาตรี ป 1-6    จํานวน    5 คน  

             กลุมที่ 3   กลุมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (คละชั้นป/ภาควิชา)   จํานวน    5 คน 

     กลุมที่ 4 กลุมบุคลากร ไดแก  ขาราชการ พนักงาน สาย ข.   จํานวน   1 คน   

       ขาราชการ พนักงาน สาย ค.   จํานวน  1 คน  

       ลูกจางประจํา    จํานวน  1 คน  

       ลูกจางชั่วคราว    จํานวน    1 คน 
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     กลุมที่ 4 กลุมศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต ไดแก    ศิษยเกา    จํานวน  2 คน  

      ผูใชบัณฑิต   จํานวน  1 คน 

      ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว จํานวน  2 คน 
 

16.00 – 16.30 น.   -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ สรุปผลการประเมินเบื้องตน 

 

วันที่  15  กรกฎาคม  2553    
07.00 น.  -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เดินทางไปคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

09.00- 10.30 น.  -    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร  

                                    วิทยาเขตกําแพงแสน   ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก    

                         -    ผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลาวตอนรับ และรายงานผล 

 ดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 ในสวนของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

 -  คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 

10.30 - 11.10 น. -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหนวยงาน  ไดแก หนวยงานชันสูตรโรคสัตว 

กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

11.30 – 12.30 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. -  เดินทางกลับคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

14.30 – 18.00 น. -  ตรวจเอกสาร หลักฐาน (ตอ) 

 

 

วันที่ 16  กรกฎาคม  2553  
08.00 – 09.30 น.                -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ รวมกันวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน     

 คุณภาพภายใน  ณ  หองสัมมนาวิทยานิพนธ 1 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  

    คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

09.30 – 11.00 น. -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

    คณะสัตวแพทยศาสตร ตามตัวบงชี้ประเมินคุณภาพ และรายงานการวิเคราะห จุดแข็ง  

  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

11.00 – 11..45 น. -  คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติมคณบดี ผูบริหาร และบุคลากรของคณะฯ ซักถามเพิ่มเติม 

11.45 – 12..00 น. -  คณบดีกลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ

สัตวแพทยศาสตร   ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

 

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ  

 คณะสัตวแพทยศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมี

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.52  อยูในเกณฑดีมาก   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  2.32  อยูในเกณฑดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแต

ละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 อยูในเกณฑดี    ดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย   2.27 อยูในเกณฑดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย  2.44 อยูในเกณฑดี   รายละเอียดสรุปได

ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ  (ป 2) 

องคประกอบคณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

    2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.50 พอใช ยังไมได

คุณภาพ 

2 การเรียนการสอน 1.25 1.25 2.40 2.00 2.80 2.80 2.21 2.07 ดี ดี 

3 การพัฒนานิสิต     2.33 2.33     2.33 2.33 ดี ดี 

4 การวจิัย 3.00 3.00 3.00 2.00 1.80 1.80 2.40 2.20 ดี ดี 

5 การบรกิารทางวิชาการแก
สังคม 

3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.80 ดีมาก ดีมาก 

6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ 2.50 2.50 3.00 3.00 2.67 2.67 2.78 2.78 ดีมาก ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ     3.00 1.00     3.00 1.00 ดีมาก ยังไมได

คุณภาพ 

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

    3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมทุกองคประกอบ 2.20 2.20 2.73 2.27 2.44 2.44 2.52 2.32   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร  ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานในรายองคประกอบคุณภาพได  ดังนี้ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และ

แผนงาน ของคณะสัตวแพทยศาสตรซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถงึการดําเนนิงานตามปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงคทีห่นวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทัง้แสดงให

เห็นถึงการติดตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จาํนวน  2  ตัวบงชี ้พบวา คณะ

สัตวแพทยศาสตรมีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.00  อยูระดับพอใช   สวนผลการประเมนิของคณะ

กรรมการฯ เทากบั1.50   อยูในระดบัยงัไมไดคุณภาพ   รายละเอยีดดังตารางที ่2 
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ตารางที ่2  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 

ตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   1.5 1 2 1.50 2 1 2 1 

1.1  มีการกําหนดปรัชญา 

หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงาน และ

มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ

วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

4 4 5 4 5  1 1 2 1 / x / x 

1.2  รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

83 87.37

% 

122 66.30 

% 

165 88.71 

% 

165 
88.71

% 
75 
%  2 1 2 2 / / / / 95 184 186 186

 

 คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนนิงานในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  
  
จุดแข็ง  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และตัวชี้วดัตาง ๆ ของหนวยงานยงัไมมีความสอดคลองในมิติของ

การถายทอดจากผูบริหารสูหนวยงานและบุคคลในหนวยงาน 

2. การบงชีถ้ึงความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดควรชัดเจนมากกวานี ้สวนใหญจะเปนการดู
ตามผลปฏิบัติ ไมไดดูเชิงปริมาณ 

3. การอางอิงเอกสารที่เกีย่วของ ทําใหผูตรวจประเมินระดับตาง ๆ ไดยาก 

4. ควรมีการจัดทาํแผนงานในฝายตาง ๆ นอกเหนือจากแผนงานที่สอดคลองกับยทุธศาสตร 
 
ขอเสนอแนะ 

1. คณะและมหาวิทยาลัยควรหารือรวมกนัถึงแนวทางการจดัทํานโยบายและแผนตอไปในอนาคต 

2. คณะฯ ควรกาํหนดแผนกลยทุธระยะสั้น ระยะยาว ระยะปานกลาง ใหครบทุกพนัธกจิ และถอดเปน

แผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม จากผูบริหารถายทอดไปยงัภาควิชา/หนวยงานและบคุลากรทุกคน  

โดยโครงการ/กิจกรรม ควรระบุถึงการตอบสนองตอปรัชญา  ปณิธาน  และวิสัยทัศนของคณะฯ  

ดัชนีตัวชี้วัดตามแผนงานเพือ่บงชี้ความสําเร็จควรเปนแบบองครวมมากขึ้น  และควรมีตัวบงชี้เชงิ
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ปริมาณ เปนสวนใหญ  เพื่อดูการพัฒนา และเทียบเคียงกับคณะสัตวแพทยศาสตรที่อ่ืนๆ  ดัชนชีีว้ัด

ในปงบประมาณ  2552  ยังมีลักษณะเปนโครงการยอยๆ  และมีตัวบงชี้เชิงคุณภาพ รวมถึงการวัด

ความสาํเร็จจากการปฏิบัติ / ไมปฏิบัติตาม 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ของคณะสัตวแพทย 

ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความ

สอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ

ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก

มีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการ

สนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวย

สงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิง

วิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

สัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.21 อยูระดับดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ

เทากับ 2.07 อยูระดับดี   รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน)

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน   2.23 1.75* 2.21 2.07 6 6 6 5 

2.1 มีระบบและ

กลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

5 5 7 2 5  2 2 3 1 / x / x 

2.2 มีกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

7 7 7 7 7  3 3 3 3 / / / / 

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการ

สอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 

4 3 3 3 4  2 1 1 1 x x x x 
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ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน)

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

2.4 จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

644.44 
5.97 

581.62 
5.24 

570.67 
5.28 

565.91 5.2
4 

5.24  1 1 1 1 / / x x 

108 111 108 108 

-2.03 -25.41 

% 

-2.76 -34.50 

% 

-2.72 -33.95 

% 

-2.76 -34.50 
% 8 8 8 8. 

2.5 สัดสวนของ

อาจารยประจําท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

44 
32.59 

% 

46 
33.58 

% 

0 
0.00 

% 

0 
0.00 
% 

45 
%  1 1 2 2 / / / / 

135 137 134 134 

59 
43.70%

61 
44.53%

65 
48.51

% 

65 
48.51 

% 135 137 134 134 

2.6 สัดสวนของ

อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

79 
58.52 

% 

70 
51.09 

% 

68 
50.75

% 

68 
50.75 

% 
52  1 1 1 1 x x x x 

135 137 134 134 

39 28.89 

% 

31 22.63 

% 

29 21.64 

% 

29 21.64 
% 135 137 134 130

2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของ

คณาจารย 

NA NA 4 4 3  NA NA 3 3 - - - - 

2.8 มีระบบและ

กลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทํา

การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

5 5 4 4 5  3 3 2 2 X X X X 

2.9 รอยละของ

บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 

ป 

85 

97.70 

% 

107 

95.54 

% 

105 

97.22 

% 

105 

97.22 

% 
96.33

%  3 3 3 3 / / / / 

87 112 108 108

2.10  รอยละของ

บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดรับ

เงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

85 

100 

% 

107 
100

% 

105 

100 

% 

105 

100 

% 
80 
  3 

 
3 
 

3 
 

3 
 - - - - 

85 105 105
107 
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ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน)

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

2.11 ระดับความพึง

พอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต 

NA NA 3.72 3.72 2.5 4.00 NA NA NA 3 - - - - 

2.12 รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกาท่ี

สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปท่ีผานมาที่

ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และ

ดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

3 
0.222 

% 

4 
0.311 

% 

1 
0.08 

% 

1.00 
0.08 
% 

0.315  3 3 2 2 x x x x 

1354 1,288 1243 1243

3 
5.556 

% 

3 
4.412 

% 

1 
1.471 

 % 

0.00 

0.00 
% 

54 68 68 68.00

2.13 รอยละของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธท่ี

ทําหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

33 

47.83 

% 

24 

60.00 

% 

30 

58.82 

% 

43 

54.43 
% 63  0 1 1 1 x x x x 

69 40 51 79 

2.14 ระดับความพึง

พอใจของนิสิตตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียน 

4.30 4.23 4.33 4.36 4.25  3 3 3 3 / / / / 

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  2.7, 2.10  และ  2.11   เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนนิงานในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณะฯ จัดใหมีหลักสูตรวทิยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (ปริญญาโท นานาชาติ) มีความรวมมือกับ

มหาวิทยาลยัในประเทศฝรัง่เศส (Montpelier2) จัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวทิยาลัยใน

ตางประเทศ Nippon Veterinary and Life Science University, University of Tokyo, Utrecht 

University(Netherlands) และ  Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward 

Island(Canada) เพื่อมุงไปสูวิสัยทัศนทีก่าํหนดไวในการเปน สถาบนัสัตวแพทยชั้นนํา  1 ใน 5 ในเอเชีย 

อยางไรก็ตามหากไดมกีารแสดงขอมูลนิสิตตางประเทศ และการแลกเปลี่ยนคณาจารย จะเปนการ

สงเสริมและสนับสนนุการไปสูวิสัยทัศนทีช่ัดเจนมากยิง่ขึ้น 

2. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยที่ชัดเจนและมีการกาํกบัดูแล
อยางตอเนื่อง  มีการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณ (2.8) 

3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตทั้งสามดาน(ความรูความสามารถทางวชิาการ 

ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตองาน  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ) อยูในระดับมาก 3.72 จาก 

5  และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณจะไดรับผลการประเมินสงูสุด คือ 4.00 แตจาก

ขอเสนอแนะปลายเปดประกอบการสัมภาษณ ก็ยงัพบวา นายจางมีความคาดหวังในคุณสมบติัดาน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน คณะฯจึงสมควรทบทวนกระบวนการ

เพื่อตอบสนองความคาดหวงัหรือเหนือกวาความคาดหวังของนายจาง 
 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. ระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรยงัไมเปนไปตามขอกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ระดับบัณฑิตศึกษา(การปรบัปรุงหลักสูตร แผนการรบันักศึกษา กลยุทธในการรับนักศึกษาใหไดตาม

เปาหมาย) จงึเปนผลกระทบตอการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สัมฤทธิผล และความพึง

พอใจของนิสิต สงผลตอตัวบงชี้ที่ 2.4 (จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํา) ตัวบงชี้ที ่2.12 

(นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานพินธ)  และตัวบงชีท้ี่ 

2.13(รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบติัเปนที่ปรึกษาวทิยานพินธที่ทาํ

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ คณะฯมีความจําเปนตองเรงรัดกระบวนการเพื่อใหตอบสนอง

ขอกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหงชาติ ครบทุกหลักสูตรในป 2555 

2. คณะฯพึงทําความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ (2.2)ใหกับคณาจารยและ

ผูเกี่ยวของ โดยแสดงความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคศึกษา การจดัประสบการณการเรียนรู ส่ือการ

สอน การจัดปจจัย/ส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล โดยอาจจัดใหมีการ

ประเมินความกาวหนาเพื่อติดตามพัฒนาการของผูเรียน สรางการยอมรับและความเขาใจจากระดับ

ของการรับรูใหเปนระดับของการตอบสนอง จนเปนพฤตินิสัย  
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3. คณะฯพึงเสรมิสรางความมสีวนรวมของคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสยี ผูทรงคุณวุฒ ิ ชุมชน 

ฯลฯ โดยเพิม่บทบาทและความเปนเจาของ เชน การมีสวนรวมในการประเมนิและติดตามผลการ

ดําเนนิงาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา หลกัสูตร ระบบอาจารยที่ปรึกษา (2.3) 

โครงการ และกิจกรรม   (3.1,3.2,3.3) 

4. จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตออาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ (2.4) ซ่ึงอาจสงผลใหภาระงาน

ดานการเรียนการสอนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ทาํใหขาดโอกาสที่จะรับอาจารยใหมที่อาจมีคุณวุฒิที่

ตรงกับทิศทางการพัฒนาองคกร จึงอาจตองพิจารณาปรับสัดสวนภาระงานใหเปนไปตามธรรมชาติของ

สาขาวิชา และหรือปรับกจิกรรมการบรกิารใหเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เชน จัดใหมีหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง หลักสตูรฝกอบรมผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ / 

วิชาชพีเฉพาะสาขา เปนตน 

5. สัดสวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับตางๆไมเปนไปตามเกณฑ (2.5) แตมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

(วิเคราะหขอมลูคณาจารยและบุคลากร) 

6. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับตาง ๆ ไมเปนไปตามเกณฑ (2.6)  

โดยเฉพาะในระดับ รศ. และ ศ. คณะฯ พึงพิจารณากลยุทธในการสงเสริมและสนับสนุน เชน จัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล จัดทําขอตกลงภาระงาน จัดทรัพยากร บุคคล หนวยงาน ที่ปรึกษาในการแปลง

ความรูไปสูผลงานตีพิมพและเผยแพร จัดสรรและจัดหาแหลงเผยแพรขอมูลความรู 

7. ไมพบวาคณะฯ ไดจัดสรร/มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมดาน

การศึกษา (2.9) 

8. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู อยูในระดับดีมาก (2.14) แตจากการสัมภาษณนิสิตพบวา การจัดประสบการณการเรียนรู การ

เปดรายวิชายังไมสอดคลองและไมมีความยืดหยุน และไมมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มีขอจํากัดดานอุปกรณ และหองปฏิบัติการ คณะฯ พึงทบทวนและสรางความเขาใจและ

พัฒนารวมกับนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ของคณะสัตว

แพทยศาสตรซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง

มากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ  2.33 อยูระดับดี   สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ เทากับ 2.33  อยูในระดับดี   รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  3  การพัฒนานิสิต   2.00 2.33 2.33 2.33  2 1 1 

3.1 มีการจัดบริการ

แกนิสิตและศิษยเกา 
5 7 7 7 

7  1 2 2 2 / / x x 

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตท่ี

ครบถวน 

4 4 4 4 
4  3 3 3 3 / / / / 

3.3 ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา 
4 3 3 3 

4  2 2 2 2 x x x x 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

1. มีการจัดทาํแนวทางสงเสรมิกิจกรรมที่สอดคลองกับวสัิยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ดาน (3.2) เฉพาะโครงการควบคมุและ

ปองกันโรคพษิสุนัขบาภายในและภายนอกเขตการเรียนการสอน และโครงการสัตวแพทยอาสาพัฒนา

ชนบท สรางเสริมคุณลักษณะครบทุกดาน  อยางไรก็ตามพบวาโครงการที่สงเสริมและพัฒนาคณุธรรม

และจริยธรรมมีนอยที่สุด (5/24) ซึ่งขัดแยงกับเจตนารมณและจุดเนนของคณะฯ และสอดคลองกบัการ

ใหขอมูลจากผูใชบัณฑิต 

 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ขอเสนอแนะ  - 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร. ซึ่ง

เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

สัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.40 อยูระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 2.20 อยูระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  4  การวิจัย   2.71 2.86 2.40 2.20 6 6 5 5 

4.1  มีกระบวน 

การและกลไกใน

การสนับสนนุ

การผลติงานวิจัย

และงาน

สรางสรรค 

6 6 6 6 6 / 3 3 3 3 / / / / 

4.2 มีกระบวน 

การและกลไก

บริหารจัดการ

ความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

NA NA 4 1 3 / NA NA 3 1 - - - - 

4.3 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจยั

และงาน

สรางสรรคจาก

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

22,443,616 

205,904.73 

18,359,540 

163,924.46 

17,650,330 

163,428.98 

17,650,330.

163,428.98 80,000  3 3 3 3 / / / / 

109 112 108 108.00
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ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

4.4 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาต ิและ

ระดับนานาชาติ 

ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

254 233.03 

% 
187 166.96 

% 
153 141.67 

% 

150 138.89 
% 

100%  3 3 3 3 / / / / 

109 112 108 108

0 0.00% 0 0.00 

% 

49 32.03%49.00 32.67 
% 

254 187 153 150.00

0 0.00% 0 0.00 

% 
0 0.00 

% 

0.00 0.00 
% 

104 106 73 73.00

4.5 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

นํามาใชอัน

กอใหเกิด

ประโยชนอยาง

ชัดเจนตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

0 

NA NA 

32 

29.63 
% 

31.00 

28.70 
% 10  NA NA 3 3 x x NA NA 

 108 108

4.6 จํานวน

ผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่

ไดรับการจด

ทะเบียน

ทรัพยสนิทาง

ปญญา 

 

 

0.1 3.0 0.0 0.0 3  1 3 0 0 - - - - 

4.7 รอยละของ

ผลงานวิชาการที่

ไดรับการจดลขิสทิธิ

และ/หรือ ไดรับรอง

คุณภาพจาก

หนวยงานที่เชือ่ถือ

ไดตออาจารย

ประจํา 

0 

NA NA 

0 

 

0.00 

% 

2 
 

1.85 
% 

10   NA NA 0 x x NA NA 

 

108 108

4.8 รอยละของ

บทความวิจยัที่

ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาต ิหรือ

ระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา

78 

57.35 

% 

182 

131.88 

% 

235 

175.37 

% 

  233 

173.88 
% 

100 

% 
    3 3 3 3 / / / / 

136 138 134 134
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ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

4.9 รอยละของ
อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย 

และงาน

สรางสรรคจาก

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

 

67 

61.47 

% 

62 

55.36 

% 

83 

76.85 

% 

58 

 53.70 
% 

56 

% 
 3 3 3 3 / / / / 

109 112 108 108

4.10  รอยละ
ของอาจารย

ประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ

และ/หรือ

นําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศ 

97 

88.99 

% 

89 

79.46 

% 

136 

125.93

% 

96 

88.89 
% 

80 

% 
 3 2 3 3 / / / / 

109 112 108 108

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  4.2, 4.5  และ  4.7  เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 

 จุดแข็ง  
1. มีผลงานวิจยัที่ไดรับการตพีิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการนําไปใช  

     ประโยชนในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกสังคม 

2. ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงในฐานขอมลูมาตรฐานสากล 

3. อาจารยได รับการสนับสนุนใหเขารวมประชุมวิชาการ  รวมทั้งสามารถแสวงหาแหลงทุนวิจัย 

    จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ขาดความชัดเจนในกระบวนการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย   

          เพื่อนําไปใชประโยชน 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ควรสรางกระบวนการในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัย   เพื่อให

สามารถนําไปใชประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแกสังคม 

2. ควรขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูการจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรเพื่อสรางความเขมแข็งของการวิจัยใหมากขึ้น 

 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวชิาการแกสังคม ของ

คณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถงึการกระตุนเห็นความสาํคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญและผลงานวิจยัเผยแพรสูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความ

เขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ จาํนวน 5  ตัวบงชี้ พบวา คณะสตัวแพทยศาสตรมีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 3.00  อยูระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.80  อยูระดับดีมาก 

รายละเอียดดงัตารางที ่ 6  
 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  5  การบริการทางวชิาการแกสังคม    3.00* 3.00 2.80 2 2 4 4 

5.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

บริการทางวิชาการ

แกสังคมตาม

เปาหมายของ

หนวยงาน 

NA NA 6 3 

 
 
 
 
3  NA NA 3 2 / / NA NA 

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีสวนรวมใน

การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนที

ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา 

 

 

85 

62.96 
% 

89 

64.96 
% 

68 

50.75
% 

62 

46.27
% 

65.00
%  3 3 3 3 x x / / 

135 137 134 134 
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ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

5.3 รอยละของ

กิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ 

และวิชาชีพ ท่ี

ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

94 

87.04 
% 

191 

172.07 
% 

148 

137.04
% 

57 

52.78
% 

100 

% 
 3 3 3 3 / x / / 

108 111 108 108 

5.4 ระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 
5 4.94 3.67 4.26 4.95  3 3 3 3 x x / / 

5.5 มีการนําความรู

และประสบการณ

จากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ

มาใชในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

5 5 5 5 5  3 3 3 3 / / / / 

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  5.1  เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
1.มีโรงพยาบาลสัตว และหนวยงานชนัสตูรโรคสัตว เปนศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่

ชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สามารถตอบสนองความตองการของสังคม 

2.หนวยงานบริการวิชาการ มีอัตลักษณในการใหบริการในเชิงสัตวเศรษฐกิจที่สะทอนความเปนศาสตรของ

แผนดิน และเสริมสรางความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลยั 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดความชัดเจนในการจัดทาํแผนบริการวชิาการ โดยหนวยงานยงัคงยึดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่ไมไดมี

การรวบรวมจดัหมวดหมูของงานบริการทางวชิาการที่ชดัเจน 

2. ขาดการประเมินผลตามแผนที่ชัดเจน 

3. ขาดความชัดเจนในการใหบริการทางวชิาการ ทั้งในเชิงแผนและการปฏิบัติในโครงการอื่น ๆ ของอาจารย

ประจํา 

4. หลักฐานที่แสดงขาดความชดัเจนทัง้ในเรื่องแผน การปฏบัิติงานตามแผน ผลการประเมิน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานควรจัดทําแผนบรกิารทางวิชาการที่ชัดเจนนอกเหนือจากแผนงานของโรงพยาบาลสัตวและ
หนวยงานชันสูตรโรคสัตว 

2. หนวยงานควรมีกลไกในการกํากับ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน รวมทัง้การนําผล

การประเมนิไปใชในการปรบัปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3. การประเมนิความพึงพอใจของผูใชบริการ ไมแสดงสาระที่ครบถวนทัง้ 4 ดานคือ คุณภาพของผู

ใหบริการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก กระบวนการและขั้นตอนในการใหบริการ และคุณภาพของงาน

บริการ  ตลอดจนมาตรวดัที่ใชยังไมเปนไปตามเกณฑกลาง 5 ระดับ ทกุโครงการ/กิจกรรม   นอกจากนี้

หนวยงานยงัไมแสดงผลของการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดาํเนนิงาน 

 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะสัตว

แพทยศาสตร  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานงึถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวถิชีีวิตและภูมิปญญาไทย 

รวมทัง้เปนกิจกรรมที่มุงปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดงีาม จํานวน 2  ตัวบงชี้ พบวาคณะสัตวแพทยศาสตรมี

ผลการประเมนิตนเอง เทากับ 3.00  อยูระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00  

อยูระดับดีมาก   รายละเอียดดังตารางที่  7  
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ตารางที ่7   ผลการประเมนิองคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   3 3.00* 3.00 3.00 1 1 1 1 

6.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

NA NA 6 6 3  NA NA 3 3 - - - - 

6.2 รอยละของ

โครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษพัฒนา 

และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 

 
 
 
 
 

33 5.27 
% 

28 5.00
% 

37 6.95
% 

37 7.01 
% 

5% 

 

3 3 3 3 / / / - 
626.11 560.29 532.25 527.49

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  6.1   เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. หนวยงานมนีโยบายและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

2. มีกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามผล รวมทั้งประเมนิผลตามแผน 

3. หนวยงานไดรับความรวมมอืจากนิสิตในการเขารวมกิจกรรม 

4. หนวยงานมีกจิกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวนมากและหลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวของกับการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ยังมีจาํนวนนอย 
ขอเสนอแนะ   

1. ควรเพิ่มกิจกรรมและโครงการที่เกีย่วของกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ของคณะสัตว

แพทยศาสตร   ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และ

การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศอยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวาคณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการ

ประเมินตนเอง เทากับ 2.78  อยูระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.78  อยู

ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  7 การบริหารและจดัการ     2.78 2.78 4 4 5 5 

7.1 มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล 

 และภาวะผูนํา 

2 2 5 5 3  1 1 3 3 / / / / 

7.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการ

เรียนรู 
NA NA 4 4 3  NA NA 3 3 - - - - 

7.3 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

5 5 6 6 6  3 3 3 3 / / / / 

7.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามา

มีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

4 4 5 5 4  2 2 3 3 / / / / 

7.5  รอยละของ

อาจารยประจําท่ี

ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

14 
10.29 

% 

8 
5.80 
% 

18 
13.43

% 

19 
14.18

% 

10.50
%  3 3 3 3 / / / / 

136 
 138 134 13

4 

14 
100.00 

% 

6 
75.00 

% 

17 
94.44 

% 

16 
84.21

% 
14 8 18 19 
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ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

7.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมา

ใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

NA NA 5 5 3  NA NA 3 3 - - - - 

7.7 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

6 6 6 5 7  2 2 2 2 x x x x 

7.8 งบประมาณ

สําหรับการพัฒนา

คณาจารยท้ังใน

ประเทศและ

ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

1,886,472.10 

13,973.87 

3,540,144.47 

25,840.47 

3647,458.94 

27,219.84 

3647,458.94

27,219.84 30,000 2 3 3 3 x x / / 

135 137 134 134 

7.9 รอยละของ

บุคลากรประจําสาย

สนับสนุนท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพท้ังใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

194 

64.03 
% 

383 

89.07 
% 

250 

64.27
% 

250 

64.10
% 

90 
%  2 3 2 2 x x x x 

303 430 389 390

 

 

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่ 7.2 และ 7.6   เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. มีแผนการจัดการความรูที่ชดัเจน เปนรูปธรรม มีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

2. คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุไดรับการสงเสริมใหเขารวมประชุมวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ มกีลไกและดําเนนิการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

3. คณะฯ ใหความสําคญักับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรอางอิงขอมูลใหตรงรอบกับการตรวจประเมิน  ทั้งปการศึกษา หรือปงบประมาณ 

2. ในดานการบริหารจัดการ แมวาคะแนนภาพรวมจะไมตางจากที่ผูรับการตรวจประเมินเสนอ  แตบางตัว

บงชี้ ยังไมมีความชัดเจนถึงผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนงาน มีการแสดงหลักฐานบางสวนแต

ไมครอบคลุมชวงเวลาของการประเมิน  เชน การบริหารความเสี่ยง เปนตน 
ขอเสนอแนะ  - 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะสัตว

แพทยศาสตร   ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล

ยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจาก

เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 1.00 อยูระดับยังไมได

คุณภาพ   รายละเอียดดังตารางที่ 9  
 

ตารางที่ 9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   1.50 1.00* 3.00 1.00 1 0 1 0 

8.1 มีระบบและกลไก
ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงนิ

และงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

7 2 7 1 5  3 1 3 1 / x / x 

8.2 มีการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกนั 
NA NA 5 1 3  NA NA 3 1 - - - - 

*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  8.2   เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง  - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังขาดแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับพันธกิจเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 

2. ระบบกลไกการใชทรัพยากรภายในและภายนอก ยังไมมีแผนงานเปนรูปธรรม มีเพียงแคสวนที่

เกี่ยวของกับโรงพยาบาลสัตวทั้ง  4 แหง  แตควรระบุถึงดานอื่น ๆ ในภาพรวม เชน การใชหองเรียน  

การนํานิสิตไปฝกงาน การเรียนการสอน และการใชทรัพยากรวิจัย 
ขอเสนอแนะ   - 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ของคณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง 

มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3  ตัวบงชี้ พบวา คณะสัตว

แพทยศาสตรมีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.67 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 2.67 อยูระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่  10 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย พัฒนาการ 

2550 2551 2552 

2552 2553

2550 2551 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
สพ. กรรม 

การ 

สพ. กรรม 
การ 

สพ. กรรม
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x=ไมบรรล ุ x=ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    3.00* 2.67 2.67 0 0 1 1 

9.1  มีระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

NA NA 7 7 4  NA NA 3 3 - - - - 

9.2  มีระบบและ

กลไกการใหความรู

และทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแก

นิสิต 

4 6 6 6 7  2 3 3 3 x x / / 

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 
4 5 3 3 5  3 3 2 2 x x x x 
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*  หมายถึง คะแนนผลการประเมินตามองคประกอบใน ประจําป 2552  

ตัวบงชี้ที่  9.1  เปนตัวบงชี้เพิ่ม ในการประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
 คณะฯ ใหความสําคัญกับระบบประกันคณุภาพ  คณาจารยผูรับผิดชอบ และเจาหนาที่มีความตัง้ใจใน

การเตรียมจัดหาขอมูล  มกีารเตรียมตัวสาํหรับการตรวจประเมินที่ดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การมีสวนรวมของบุคลากรทัว่ทัง้องคกร 

 
ขอเสนอแนะ   
 ควรสรางความรูสึกการเปนเจาของงานประกันคุณภาพอันจะนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการขับเคลือ่นให

งานประกนัคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติภารกจิในองคกร 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตรแลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย  2.32 อยูใน

เกณฑดี รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป 3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต 

        2.75 2.75 2.75 2.50 ดี

มาก 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.20 2.20 2.70 2.30 2.36 2.36 2.48 2.30 ดี ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรร

มาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.50 2.50 2.89 2.33 2.40 2.40 2.69 2.38 ดี

มาก 

ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธ

กิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.13 2.13 2.55 2.27 2.33 2.33 2.36 2.25 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู 

    3.00 2.00     3.00 2.00 ดี

มาก 

พอใช 

ภาพรวมทุกมาตรฐาน 2.20 2.20 2.73 2.27 2.44 2.44 2.52 2.32   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.50อยูใน

เกณฑดี  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคณะสัตวแพทยศาสตร  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ  เปนที่

ตองการของตลาดแรงงาน   

 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 2.30 อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.20   อยูในระดับดี สวน

ดานกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย  2.30   อยูในระดับดี     และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.36  อยูในระดับดี 

ตามลําดับ หากพิจารณามาตรฐานยอย  2 มาตรฐาน พบวา 

  มาตรฐานที่ 2ก   ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมผลการประเมินมี

คะแนนเฉลี่ย 2.38 อยูในเกณฑดี  สะทอนใหเห็นวา คณะสัตวแพทยศาสตร   มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   และมีระบบ

ประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

 มาตรฐานที่ 2ข    ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  พบวา ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนน

เฉลี่ย 2.25 อยูในเกณฑดี   สะทอนใหเห็นวา คณะสัตวแพทยศาสตร  มีการสนับสนุนการทํางานวิจัยเพื่อสราง

และประยุกตใชองคความรูใหม   มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ   มี

การใหบริการวิชาการที่เหมาะสม  และมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   แตการ

บริหารจัดการหลักสูตรของคณะฯ   พบวาการพัฒนาหลักสูตรยังไมสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความ

ตองการของสังคม 

 มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา 

ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00  อยูในเกณฑพอใช  ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการความรู สะทอน

ใหเห็นวาคณะสัตวแพทยศาสตร ควรมีแผนจัดการความรู   และจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการ

บริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  
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คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดาน

กระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย  2.32   อยูในเกณฑดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 

 

ตารางที ่12  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการดานตางๆ   (ตาราง ป 4) 

การบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ สพ. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

2.00 2.00 2.50 2.38 2.89 2.89 2.63 2.53 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการ 

ภายใน 

1.00 1.00 2.83 2.33 2.00 2.00 2.40 2.10 ดี ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 1.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

4. ดานบุคลากรและ

การเรียนรูและ

นวัตกรรม 

2.20 2.20 2.83 2.50 2.00 2.00 2.35 2.24 ดี ดี 

ภาพรวมทุกดาน 2.20 2.20 2.73 2.27 2.44 2.44 2.52 2.32   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  2.53 อยูใน

เกณฑดีมาก  โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.00  อยูในระดับดี   สวนดานกระบวนการ

มีคะแนนเฉลี่ย 2.38   อยูในระดับดี     และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.89  อยูในระดับดี   สะทอนใหเห็นวา 

สัดสวนอาจารยตอนิสิตของคณะสัตวแพทยศาสตรถึงแมวาจะไมเปนตามเกณฑการจัดกลุมสาขาวิชา

มาตรฐานสากล  แตคณะฯ   มีกระบวนการเรียนรู  การบริการวิชาการแกสังคม   และการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ในระดับดี  จึงสงผลตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเปนไปตามความตองการของตลาด  และการบริการทาง

วิชาการและวิชาชี  ตอบสนองตอความตองการของสังคม และชุมชน 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.10 อยูในเกณฑดี

โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 1.00   อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ สวนดานกระบวนการมี

คะแนนเฉลี่ย 2.33 อยูในระดับดี  และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.00   อยูในระดับพอใช   สะทอนใหเห็นวา 
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คณะสัตวแพทยศาสตรควรมีการสนับสนุนอาจารยในการศึกษาตอ    พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตร  แผนการปฏิบัติงานตามพันธกิจตางๆ  รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมาย ระดับความสําเร็จที่ชัดเจน  

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช  โดยผล

การประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย  3.00  อยูในระดับดีมาก  และดานกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย 

1.00 อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ      สะทอนใหเห็นวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีงบประมาณสําหรับพัฒนา

คณาจารย  และเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคคอนขางมาก  แตดานระบบและกลไกในการจัดสรรเงิน  

การวิเคราะหรายได และคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณยังขาดระบบในการจัดสรรเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 

2.24  อยูในเกณฑดี  โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.20   อยูในระดับดี สวนดาน

กระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.00  อยูในระดับพอใช    

สะทอนใหเห็นวา คณะสัตวแพทยศาสตร  ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหสัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจํา   และการดํารงตําแหนงอาจารยมีความเหมาะสม   
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ภาคผนวกที ่1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

 องคประกอบที่ 1  

1  จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 95 184 186 186 

2  จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 83 122 165 165 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

ระดับ 4 4 5 4 

  องคประกอบที่ 2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 

หลักสูตร 13 13 13 13 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 1 1 1 

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 3 3 3 3 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 8 9 9 9 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน

และคุณวุฒิอาจารยเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 8 9 13 13 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 1 1 1 

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 3 3 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 8 9 9 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

คน 85 107 105 105 

19  จํานวนวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท 

เรื่อง 14 8 5 6 

22  จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 16 10 12 12 

25  ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนในเรื่อง

คุณภาพการสอน และส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุก

หลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.30 4.23 4.33 4.36 

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้น

ใหมหรือที่ปรับปรุง และ

จํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ

ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน 

องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 2 5 5 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 0 0 1 1 

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 1 4 4 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 1 0 0 

42  จํานวนนิสิตปจจุบัน

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 696 646 629 629 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

คน 661 593 585 585 

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 5 11 7 7 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 30 32 26 26 

48 - ระดับปริญญา

โท (นานาชาติ) 

คน 0 10 11 11 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

คน         

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คน         

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

ปกติ) 

คน         

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) 

คน         

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

FTES 626.11 560.29 532.25 532.25 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

FTES         

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES         

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES         

59 - ระดับปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

FTES         

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

ปกติ) 

FTES         

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES 644.44 581.62 570.67 565.91 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

FTES 626.11 560.29 532.25 527.49 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อ

ปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES 18.33 21.33 38.42 38.42 

69  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ 

คน 135 137 134 134 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ 

คน 27 26 26 26 

71  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

คน 44 46 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

คน 32 30 69 69 

73  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน 59 61 65 65 

74  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 

คน 56 67 66 66 

75  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

คน 40 39 39 39 

76  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน 39 31 28 28 

77  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนง

ศาสตราจารย 

คน 0 0 1 1 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

78  จํานวนผลงานวิจัย และ

หรือนวัตกรรมการเรียนการ

สอนของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง 0 1 2 2 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

ชื่อเรื่อง 0 0 0 0 

80  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน 69 40 51 79 

81  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

คน 33 24 30 43 

82  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบ

สํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน 93 128 118 118 

83  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา 

คน 93 128 118 118 

84  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน 6 16 10 10 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ทีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ หลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 85 107 105 105 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 0 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 85 107 105 105 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน ต่ํากวาเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 0 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและ

ผูใชบัณฑิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

0 0 3.72 3.72 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและ

ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 3 4 1 1 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 3 3 1 1 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 0 1 0 0 

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

96  จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน

มาทั้งหมดที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน 0 3 0 0 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน

มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 658 642 614 614 

98 - ระดับปริญญาตรี คน 627 605 565 565 

99 - ระดับปริญญาโท คน 24 26 31 31 

100 - ระดับปริญญาเอก คน 0 0 0 0 

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน 7 11 18 18 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี

ที่จบการศึกษาทั้งหมด 

คน 135 121 88 88 

104  มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 5 5 7 2 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   

ระดับ 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 4 3 3 3 

107  มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ 0 0 4 4 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

108  มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ขอ 5 5 4 4 

  องคประกอบที่ 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพ

การใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110  จํานวนโครงการกิจกรรม

นิสิต แยกตามประเภท

กิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

        

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

        

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

116  จํานวนนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 
คน 

0 0 0 0 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมวิชาการ 
คน 

        

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ 

คน 

        

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

คน 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 
คน 

        

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

คน 

        

122  มีการจัดบริการแกนิสิต

และศิษยเกา   
ระดับ 

5 7 7 7 

123  มีการสงเสริมกิจกรรม

นิสิตที่ครบถวนและสอดคลอง

กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 4 3 3 3 

  องคประกอบที่ 4            

125  จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 
บาท 

22,443,616 18,359,540 17,650,330 17,650,330 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
บาท 

12,748,116 5,920,040 10,859,830 10,859,830 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย 
บาท 

9,695,500 12,439,500 6,790,500 6,790,500 

128  จํานวนอาจารยประจําที่

ไดรับทุนวิจัย 
คน 

67 62 83 58 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คน 

28 0 32 30 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายในมหาวิทยาลัย 
คน 

39 62 51 28 

131  จํานวนการ

เผยแพร ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 

254 187 153 150 

132 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับชาติ 
ชื่อเรื่อง 

150 81 80 76 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

133 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติ 
ชื่อเรื่อง 

104 106 73 74 

136  จํานวนผลงานที่จด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

ชื่อเรื่อง 

0.1 3 0 0 

137  จํานวนผลงานที่จด

ทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว 
ชื่อเรื่อง 

0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน 
ชื่อเรื่อง 

0 0 32 31 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 
ชื่อเรื่อง 

0 0 29 28 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 
ชื่อเรื่อง 

0 0 2 2 

141 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง 

0 0 0 0 

142 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 
ชื่อเรื่อง 

0 0 1 1 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการ

จดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง 0 0 0 2 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการ

จดลิขสิทธิ์ 

ชื่อเรื่อง 0 0 0 0 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง 0 0 0 2 

146  จํานวนบทความวิจัยที่

ไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง 78 182 235 233 

147  จํานวนบุคลากรสาย คน 1 1 0 0 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

สนับสนุนที่เปนนักวิจัย

ทั้งหมด 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษา

ตอ 

คน 0 0 0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่

เขารวมประชุมวิชาการ 

นําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

คน 97 89 92 58 

150  จํานวนอาจารยประจําที่

เขารวมประชุมวิชาการ 

นําเสนอผลงานวิชาการ

ตางประเทศ 

คน 0 0 44 38 

151  มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ 0 0 4 1 

  องคประกอบที่ 5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน 85 89 68 68 

154  จํานวนอาจารยประจําที่

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

คน 85 89 68 62 

155  จํานวนกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

94 191 148 57 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

156  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 

1-5 

5 4.94 3.67 4.26 

157  จํานวนกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการที่มี

การสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

56 85 29 29 

158  มีกระบวนการและกลไก

บริการทางวิชาการแกสังคม

ตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ 0 0 6 3 

159  มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียน การสอน 

และการวิจัย 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที่ 6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

33 28 37 37 

167  มีกระบวนการและกลไก

ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 0 0 6 6 

  องคประกอบที่ 7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด 

คน 303 430 389 389 

169  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 194 383 250 250 

170 -  ในประเทศ คน 194 383 242 242 

171 -  ตางประเทศ คน 0 0 8 8 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คน 14 8 18 19 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

173 -  ดานการวิจัย คน 14 6 17 16 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 2 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 0 0 1 3 

176  งบประมาณสําหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท 1,886,472.10 3,540,144.47 3,647,458.94 3,647,458.94 

177  มีระบบการบริหารจัดการ

ที่ดีแบบธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา 

ระดับ 2 2 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 

ระดับ 0 0 5 4 

179  มีกระบวนการและกลไก

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 6 6 

180  ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 4 4 5 5 

181  มีการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 0 0 5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

ระดับ 6 6 6 5 

  องคประกอบที่ 8           

183  รายรับทั้งหมดของ

หนวยงาน (ปงบประมาณ) 

บาท    

310,912,513.60  

   

340,501,940.22  

   

391,357,798.78  

  

391,357,798.78  

184  รายรับจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

บาท    

167,031,869.43  

   

206,589,291.07  

   

243,017,358.06  

  

243,017,358.06  
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท  89,099,273.06  309,402,922.42 334,562,123.48 205.762.327.46 

186  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท                

-    

               

-    

               

-    

               

-    

187  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท    

289,099,273.06  

   

309,402,922.42  

   

334,562,123.48  

  

334,562,123.48  

188  คาใชจายดาน

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท      

33,972,496.80  

     

20,793,733.17  

     

56,527,786.28  

    

56,527,786.28  

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท    

155,405,338.94  

   

166,137,747.53  

   

194,470,756.71  

  

194,470,756.71  

190  คาใชจายและมูลคา ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท            

717,203.38  

       

1,001,221.75  

       

1,312,416.50  

      

1,312,416.50  

191  คาใชจายเพื่อพัฒนา

อาจารย (ปงบประมาณ) 

บาท        

1,886,472.10  

       

3,540,144.47  

       

3,647,458.94  

      

3,647,458.94  

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และ

ศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท        

1,793,169.76  

       

1,311,958.54  

       

1,750,409.08  

      

1,750,409.08  

193  เงินเหลือจาย

สุทธิ (ปงบประมาณ) 

บาท      

21,813,240.54  

     

31,099,017.80  

     

56,795,675.30  

    

56,795,675.30  

194  สินทรัพย

ถาวร (ปงบประมาณ) 

บาท    

222,463,369.23  

   

174,816,601.47  

   

136,728,553.05  

  

136,728,553.05  

195  มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย

การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ระดับ 7 2 7 1 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

196  มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

ระดับ 0 0 5 1 

องคประกอบที่ 9  

197   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

ระดับ 0 0 7 7 

198   มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 4 6 6 6 

199  ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 4 5 3 3 
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ภาคผนวกที ่2 
ขอมูลการสมัภาษณ 

 

กลุมนสิิตระดับปริญญาตรี   จํานวน  5  คน 

1. การเลือกเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เนื่องจากมีอุปกรณ เครื่องมือ
สําหรับการเรียนคอนขางมาก มีโรงพยาบาลสัตวหลายแหง ทาํใหมโีอกาสไดเจอ case สัตวปวยที่

หลากหลาย 

2. โรงพยาบาลสตัว มีชื่อเสยีง  
3. ชอบบรรยากาศความเปนพี่เปนนองในสงัคมของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
4. อยากใหคณะฯ เพิม่เติมความรูในดานอืน่บาง เชน บุคลกิภาพ การสื่อสาร การพูด การบริหารจัดการ 

เปนตน 

5. นิสิตชั้นปที่ 6 มีการฝกงานนอยเกินไป (3 สัปดาห) ทําใหเจอ case สัตวปวยนอย อยากใหเพิม่การ

ฝกงานสําหรับนิสิตชั้นปที่ 6 

6. การเรียนการสอนในหลักสูตร ตองการใหมกีารสอนทีละระบบนาจะดีกวา สําหรับนิสิตชั้นปที ่ 3 และ

นิสิตชั้นปที่   2 

7. รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร เศรษฐศาสตร รูสึกวาไมเกี่ยวของกับสัตวแพทย เปน
เร่ืองที่ไกลตัวและเร็วเกินไปที่ใหมาเรียนตอนอยูป 1  

8. ความเขาใจในงานประกนัคุณภาพของคณะ  คือการมสีวนรวมในการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย 
 
กลุมนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา จํานวน  5  คน 

1. เหตุผลที่เลือกเรียนที่คณะสตัวแพทยศาสตร มก. เนื่องจากหนวยงานตองการใหมาศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม 

2. การเรียนไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน รายวิชาที่เปดสอนไมเปนไปตามหลกัสูตร  และหลักสูตรไม

สามารถเลือกเรียนได ตองเรยีนตามที่กาํหนดไว 

3. รายวิชาที่เรียนใหความรูความเขาใจดี มีความละเอียดลกึซึ้ง  แตไมคอยมีความหลากหลายทางวิชาการ 

4. บัณฑิตที่จบจากคณะสัตวแพทยศาสตรสวนใหญ จะประกอบอาชพีสตัวแพทย   นักวิชาการอิสระ  

อาจารย  และนักวจิัย 

5. การเรียนตอในสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตรในระดับปริญญาโท  สวนใหญจะเปนผูที่ไป

ประกอบอาชพีทางสายวชิาการ/อาจารยมากกวา เนื่องจากมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. สัตวแพทยเปนอาชพีทีม่ีงานทาํแนนอน  และการเรียนใชเวลาถึง 6 ป นาจะเหมาะสมเพียงพอแลวจึงไม

สนใจในการเรยีนตอ  
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7. รายวิชาที่เปดสอนอยากใหหลักสูตรบอกอะไรใหชัดเจน โดยเฉพาะระบบการลงทะเบียนเนื่องจาก

บัณฑิตวิทยาลัย ไมแจงความชัดเจนในการลงทะเบียน     อีกทั้งบัณฑติวิทยาลัยและคณะฯ ไมมกีาร

ประสานงานกนั  และขาดระบบการเตือนทีดี่   

8. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของภาควิชาที่สงไปบัณฑิตวทิยาลัยพบวาไมสอดคลองกนั 

9. เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนชํารุด และใชรวมกนัหลายภาควิชา  เมื่อมีความเสยีหายไมสามารถ

ตรวจสอบได 

10. ไมมีการเตรียมความพรอมดานสถานที่ และอุปกรณสําหรับบัณฑิตศกึษา 

11. คณะฯ ควรหาเครือขายที่สามารถใชเครื่องมือวิจัยรวมได 

12. อาจารยมีความใสใจในการสอนและตัวนสิิตนอย 

13. ในการเรียนปรญิญาโทที่คณะสัตวแพทยศาสตรดี มีทัง้ขอดีและไมดี ถามีตัวเลือกอืน่ก็นาสนใจ 

14. อาจารยในคณะสัตวแพทยศาสตร มีความเกงแตไมกลาเปดเผยงานวิจัยของตนเองสูสาธารณะ 

15. มีความประทบัใจในการที่โรงพยาบาลสัตว ของคณะสัตวแพทยศาสตร มีโอกาสไดรับใชพระราชวงศ 
(สุนัขทรงเลีย้ง) 

16. ชอบวิธีการสั่งสอนของอาจารย  ที่สอนใหนิสิตรูจักคิด สอนวิธีคิด และการนาํความรูไปใชใหเกิด

ประโยชน  คิดใหเปนรูปธรรม  สอนใหรูวธิกีารนาํวิชาการ ความรู ไปใชไดอยางไร     รวมทั้งการแนะนาํ

เพื่อนาํความรูไปใชในการดาํรงชีวิต 

17. อาจารยที่ปรึกษา หองปฏิบัติการมีความรู และความสามารถ 

18. อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในภาควิชาดแูลเอาใจใสบัณฑิตทุกคนเทาเทยีมกนัดี ไมเพียงเฉพาะนิสิต
ที่จบจากคณะสัตวแพทยศาสตรเทานัน้   

19. คณะฯ มีเครือขายที่สามารถหาไดงายและหลากหลาย อาจารยมีความสามารถในการหาเครือขาย 

20. คณะฯ  ควรมกีารจัดหลักสตูรแยกสําหรับคนที่จบสัตวแพทย และไมจบสัตวแพทย 

 

กลุมอาจารย  จํานวน  5  คน 

1. เนื้อหารายวิชาทีท่ําการสอนเยอะมาก แตเวลาในการเตรยีมสอนคอนขางจาํกัด  

2. สัดสวนของนสิิตและอาจารยไมเพียงพอ โดยเฉพาะการสอนนิสิตชัน้ปที่ 6 ที่ตองมกีารฝกปฏิบัติจริง  

3. มีคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษาวามีประโยชนสามารถชวยใหการทํางานมีระบบมากขึ้น แต

รูสึกวามีรายละเอียดมาก 

4. การรับรูและความเขาใจในวสัิยทัศนและแผนงานของคณะฯ  

5. คณะฯ มีการถายทอดนโยบาย  แผนงาน และขาวสารกจิกรรมตางๆ  ใหอาจารยรับรู/ รับทราบ โดยการ

แจงผานระบบ e-office แตอาจารยมีภาระงานสอนมากจึงไมคอยมีเวลาเปด 
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6. โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทีท่างคณะฯ จัด สวนใหญอาจารยจะมีโอกาสไดเขา

รวมกิจกรรมมากกวา แตไมคอยมีสวนรวมในการดําเนนิการหรือเปนผูจัด 

 

กลุมบุคลากร จํานวน  3 คน 

1. ความจงูใจในการทาํงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร คือการมีหัวหนางานดี  เพื่อนรวมงานดี  มีความ
ชวยเหลือกนัดี   จึงมีความสขุในการปฏิบัติงาน  

2. คณะฯ มีสวัสดิการที่จัดสรรใหบุคลากรดี  โดยมีสวัสดิการจากกองทนุพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร

เพิ่มเติมให นอกเหนือจากสวัสดิการที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 

3. คณะมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ใหการสนับสนุนเงินสาํหรับการเขาอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู และ
มีทุนสาํหรับการศึกษาตอ 

4. การถายทอดนโยบาย หรือแผนงานของคณะฯ เปนการถายทอดจากคณบดี ผานเลขานุการคณะ  

หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีทิศทางในการทาํงานชัดเจน   

5. ระบบสารบรรณ ไดนําระบบ e-office  เขามาใชบริหารงาน  ชวยใหระบบการทาํงานรวดเร็ว และ

คลองตัวขึ้น  โดยการสงผานใหอาจารย และเจาหนาที่ของภาควิชา  ถาเปนกรณีเรงดวนก็จะใชวิธกีาร

โทรแจงรวมดวย 

6. ในดานสวัสดิการทนุการศึกษา ที่คณะฯ มงีบประมาณสนับสนนุ อยากใหพิจารณาเพิ่มทนุ จากเดิมปละ 

50,000 บาท เนื่องจากการศึกษาตอสวนใหญจะเปนการเรียนภาคพิเศษ ซึ่งตองใชทุนสงู 

7. การประสานงานกับอาจารยในคณะฯ เปนไปดวยดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีตอกัน 

8. ควรมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา เพื่อเปนการเพิ่มแรงจงูใจในการทํางาน 

9. การเบิกจายเงนิของอาจารย คอนขางมีปญหา เนื่องจากอาจารยไมคอยทราบระเบยีบการปฏิบัติ 

10. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัระบบประกันคุณภาพ บุคลากรมีโอกาสเขารวมอบรมประกันคุณภาพ  และมองวา

ระบบประกันคุณภาพชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพเพิม่ข้ึน 

 

กลุมผูใชบรกิารโรงพยาบาลสัตว จํานวน  2 คน 

1. เหตุผลที่เลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว มก.เนื่องจากใกลบาน เดินทางสะดวก 

2. โรงพยาบาลสตัว ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  มีเครือ่งมือ/อุปกรณมาก มีคุณภาพเปนทีน่าพอใจ 

รวมทัง้ไดรับความเอาใจใสจากหมอดี  

3. ในดานการบรกิาร ระยะเวลาในการรอนานมาก และคาบริการแพงเทยีบเทาคลินิก   

4. การสื่อสารของหมอกับเจาของ case บางคนใหคําแนะนําดี แตหมอบางคนไมคอยพูด หรือพูดนอย 
 
 
 



 55 

 

 
กลุมผูใชบัณฑิต  จํานวน  1  คน 

1. บัณฑิตควรมคีวามรูหลากหลาย ทั้งการตลาด การบรหิารจัดการ 

2. สัตวเศรษฐกิจกําลังเปนที่นยิม คณะฯ ควรเตรียมนิสิตเพือ่รองรับงานดานนี ้

3. นิสิตที่เปนผูหญิงเยอะมากสวนใหญเลือกเรียนทางดานสัตวเล็ก มีแนวโนมการขาดแคลนบุคลากรดาน

การออกฟารม 

4. นิสิตในปจจุบันจะเนนเรื่องผลตอบแทน มากกวาเรื่องจรรยาบรรณ การใหรักษาคาํมั่นสัญญา และ

ความอดทน มุงมั่น ความขยนั ลดนอยลง 

 

กลุมศิษยเกา   จํานวน  2  คน 

1. ระยะเวลาในการฝกงานนอยเกินไป (3 สัปดาห)  

2. ควรเพิ่มการปลูกฝงทางดานการสื่อสาร จรรยาบรรณ จริยธรรม การเอาใจใสกับผูมารับบริการหรือ

ลูกคา โดยเพิม่การใหความรูในเชิงวิชาการ เพื่อใหผูมารับบริการหรือลูกคาสามารถตดัสินใจเลือกในสิ่ง

ที่เหมาะสมกบัตนเอง  
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ภาคผนวกที ่3 
ภาพกจิกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ พบผูบริหาร และบุคลากร 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2552 

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณกลุมศิษยเกาและผูใชบัณฑิต คณะกรรมการฯ สัมภาษณกลุมอาจารย 
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คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุคลากรขาราชการ  

พนักงาน  และลูกจาง  

คณะกรรมการฯ สัมภาษณนิสิต 

ระดับปริญญาตรี ป 1-6 

คณะกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยมหนวยงาน คณะกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว บางเขน 

คณะกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยมฟารมสัตวทดลอง 

คณะสัตวแพทยศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหาร

และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร 


