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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 
พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน บุคลากร จํานวน               
6 คน นิสิต จํานวน 7 คน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 คน 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน
รายองคป์ระกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 4.00 3.00 ดี พอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.93 3.57 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.50 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.50 4.25 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.35 4.11 ดี ดี 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- - 4.00 4.00 - 3.00 3.00 - - 3.81 - 3.81 4.00 4.00 3.81 3.00 3.00 3.81 ดี ดี ดี พอใช้ พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.49 3.53 4.00 4.00 - 3.50 3.50 - 5.00 2.36 4.00 2.36 3.93 3.93 2.36 3.57 3.57 2.36 ดี ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 4.00 4.50 - 4.00 4.50 - - - - - 4.00 4.50 - 4.00 4.50 - ดี ดี ดีมาก ดี ดี - 

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - - 3.33 - 3.33 4.67 4.67 3.33 5.00 5.00 3.33 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 0.00 - 0.00 5.00 5.00 0.00 4.50 4.50 0.00 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.50 4.50 - 4.25 4.25 - - 0.00 - 0.00 4.50 4.50 0.00 4.25 4.25 0.00 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ดี ดี - 



 3
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี - 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.35 - 4.35 5.00 5.00 4.35 5.00 5.00 4.35 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.22 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66 
   

ผลการประเมิน ดี ดี ด ี ด ี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดี ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ด ี ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้    
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  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วนครบวงจรและหลากหลาย 

เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงเป็นแหล่งหา
รายได้นอกเงินงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเองและมีความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในอนาคตอันใกล้ 

2. มีหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาโท เอก สนับสนุนทิศทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 
3. มีหน่วยธุรกิจทดลองหุ่นจําลองยางพารา เพื่อการเรียนการสอน และเป็นที่ ต้องการของ

สถาบันการศึกษาทั้งในระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
4. มีหน่วยธนาคารเลือดสัตว์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจําปี 2553 
5. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยในการถวายการดูแลสัตว์ทรงเลี้ยงของราชวงศ์ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์/

รอบเวลา และไม่พบว่ามีการนําวิสัยทัศน์มากําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กร  
2. ขาดการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน การบริการวิชาการ การพัฒนาผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและ
การพัฒนานิสิต 

3. การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
PDCA  

4. ระบบการจัดการเอกสารอ้างอิงสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ยังไม่สมบูรณ์ ยากต่อการสืบค้น 
และไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่อ้างถึง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะควรสนับสนุน ส่งเสรมิให้มีการจัดต้ังห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานวิจัยและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ควรให้ความสําคัญในการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร การ
พัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต 

3. ควรนําระบบ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน   
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4. ควรปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารอ้างอิงสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์และตัวช้ีวัดคุณภาพ ที่มีการปรับเปลี่ยน
ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.และ สมศ. 

5. คณะควรให้ความสําคัญในเรือ่งสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานทีท่ํางานและ

ห้องปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและนิสิต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

1. มีนวัตกรรมในด้านกระบวนการรักษาสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และการจัดต้ัง
ธนาคารเลือดสัตว์  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 34 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 19 กิจกรรม  
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 14-16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะสัตว
แพทยศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.52 (จากคะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.32 (จากคะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 
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3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องสัมมนา
       วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
       บางเขน 
เวลา 09.00 – 09.15 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
เวลา 09.15 – 09.45 น. ผู้บริหารคณะฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ในประเด็นหลัก

ที่สําคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพภายใน

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 09.45 – 10.30 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  
 (13.00 – 13.45) กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ จํานวน 5 คน 
        (13.45 – 14.30) กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 
        (14.30 – 15.15) กลุ่มที่ 3 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน 7 คน 
         (15.15 – 16.00) กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง   จํานวน 6 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะฯ (ใช้เวลาประมาณ

หน่วยงานละ 20-30 นาที)ตามลําดับดังนี้ 
  - ภาควิชาพยาธิวิทยา (ช้ัน 6)   
  ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องสมุดคณะฯ ( (ช้ัน 5) 
  ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ (ช้ัน 3) 
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ช้ัน 2)  

  โครงการหุ่นจําลองยางพารา 
  โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน  
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องสัมมนา

วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทราบ (มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังคณะ
สัตว-แพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
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สัตวแพทยศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหต ุ 

2552 2553 2553 2554 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินทีต่่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.35 4.11   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้   4.00 3.00   
1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 
ข้อ 4 6 4 6 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 1,2,3,4 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้   3.93 3.57   
2.1 ระบบและกลไก

การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 2 6 6 6 4.00 4.00 / / / /   

2.2 อาจารย์ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

65.5 48.52 65 48.87 67 50.38 50 4.07 4.20 / / / /   

135 133 133

2.3 อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 22.22 27 20.30 27 20.30 20 3.38 3.38 / / x x   

135 133 133

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ N/A 5 3 5 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 1,3,5 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ

ข้อ N/A 5 4 5 3.00 3.00 / x / x มีข้อ 2,3,4,5 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหต ุ 

2552 2553 2553 2554 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินทีต่่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

เรียนรู้ 

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ N/A 6 5 6 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,6 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ N/A 5 5 5 4.00 4.00 / / / / มีข้อ 
1,3,4,5,6, 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ N/A 5 4 5 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 1,2,3,5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ + (มก.) 1 ตัวบ่งชี้       4.00 4.00       

3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษา
และบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 8 7 7 7 5.00 5.00 / / / /   

3.2 ระบบและกลไก ข้อ N/A 5 5 5 4.00 4.00 / / / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหต ุ 

2552 2553 2553 2554 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินทีต่่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

3.3 ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 3 3 3 3 3.00 3.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้    4.67 5.00      

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 7 6 4.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6,7 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 1 6 6 6 5.00 5.00 / / / /   

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดส่วน 17,650,330.00 156,197.61 29,725,554.06 265,406.73 29,725,554.06 270,232.31 80,000 5.00 5.00 / / / /   

113 112 110

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้       5.00 4.50       
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหต ุ 

2552 2553 2553 2554 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินทีต่่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

5.1 ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ N/A 5 4 5 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 2,3,4,5 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       5.00 5.00       
6.1 ระบบและกลไก

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

ข้อ 6 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ (สกอ.) 4 ตัวบ่งชี้       4.50 4.25       
7.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการ
ประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 5 7 6 7 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 

7.2 การพัฒนาสถาบัน ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 / / / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหต ุ 

2552 2553 2553 2554 2553 (เช่น เหตุผล
ของการ

ประเมินทีต่่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

สู่สถาบันเรียนรู้

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       5.00 4.00       
8.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 1 7 6 7 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       5.00 5.00       
9.1 ระบบและกลไก

การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 9 9 9 5.00 5.00 / / / /   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช ้
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบความสอดคล้องของตัวช้ีวัดระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 

2. ไม่พบว่ามีการกํากับดูแล ใหม้ีการปฏิบัติงานตามแผนที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้นปี 

3. ไม่พบว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์/รอบเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนงานให้สอดคลอ้งกับการปฏิบัติ แม้ว่าจะมีการทบทวนแผนงานใหม่ควรจะมีการ

บันทึกข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของแผนงานเดิม เมื่อเริ่มปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2552)  
2. การเปลี่ยนแปลงแผนงานในระหว่างปีงบประมาณ ควรบังคับใช้ในปีงบประมาณต่อไป 

3. ควรมีผู้รับผิดชอบเรื่องแผนงาน ตัวบ่งชี้ การรายงานผลตัวบ่งชี้ ในการดําเนินงานระดับคณะฯ 
4. ควรมีการจัดทาํผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามงบไตรมาส หรืออย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการปรับแผน 

5. คณะควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถ benchmark กับ criteria ในการบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ทั้งควรกําหนดตัวบ่งชี้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “การเป็นคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย”  

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.93 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
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1. มีระบบและกลไกในการเปิดปิด หลักสูตรและรายวิชา มีการพัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการ การประเมินและการพัฒนา
หลักสูตร มีการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 

2. มีแผนพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุนตามสมรรถนะที่มหาวทิยาลัยกําหนดตามช่วงอายุงาน  
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก (50%) ตํ่ากว่าเกณฑ์ (70%) รวมทั้งยังมีจํานวนคณาจารย์วุฒิ

ปริญญาตรีอยูม่าก (19.5%) ซึ่งควรได้รับการพัฒนาขึ้น 
2. คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รศ. และ ศ. (20%) ตํ่ากว่าเกณฑ์ (30%)  

3. ไม่พบว่ามีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรและการอนุมัติโครงการ 

4. การดําเนินการจัดการความรู้ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ และไม่พบว่ามีการนําความรู้จากการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ประโยชน์ 

5. การกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการยังไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม ทําใหไ้ม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง  

6. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
(มหาวิทยาลัยวิจัย) 

7. ในระดับคณะไม่พบแผนพัฒนาคณาจารย์เป็นรายบุคคล/กลุ่ม พบในบางภาควิชา และขาด
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณวุฒิคณาจารย์สู่ระดับปริญญาเอกและขอตําแหน่งทาง

วิชาการระดับสูงขึ้น (รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์) อย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจาก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ต้ังไว้ 

2. ควรดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรและการอนุมัติโครงการ 

3. ควรพัฒนารูปแบบและจัดระบบการดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ ตลอดจน
ส่งเสริมใหม้ีการนําความรู้จากการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ประโยชน์ 

4. ควรมีการทบทวนดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ให้สะท้อนวตัถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมทีแ่ท้จริง 
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5. ควรหามาตรการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนพิจารณาพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ง (มหาวิทยาลัยวิจัย)  

6. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์/บุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อกํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนบัสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ควรมีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานสําหรับนิสิตปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษาให้

เพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเสริม 
1. ควรศึกษาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสวัสดิการกับขวัญและกําลังใจเพื่อให้

บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สิ่งใดที่ได้รับมีผลให้คณาจารย์และบุคลากรทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ)  

2. ควรทบทวนผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณผ่านเอกสารในระหว่างการปฐมนิเทศ

คณาจารย์ใหม ่

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์ ด้านเทคนิควิธีการสอน

และการประเมินผล เพื่อใหค้ณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสําหรับ

นิสิต 

4. ควรพัฒนากิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพคณาจารย์และบุคลากร การลดความเสี่ยงในสถานที่

ทํางาน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ 

5. ควรพิจารณาทบทวนการเปิดบริการห้องสมุด การขยายโอกาสในการเข้าถึงตําราและวารสาร การ

ขยายโอกาสในการ ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยนอกเวลา 

6. ควรกํากับติดตามให้ทุกหลักสตูร/รายวิชาปรับให้เข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาตามเงื่อน

เวลา 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
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1. มีสมาคมนิสิตเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรม
ของสโมสรนิสิตให้สอดคล้องกับ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งด้านวิชาการ (การจัดอบรมสัมมนา) การฝึก
บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์งาน และภาษาต่างประเทศ 

2. มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีครบถ้วนทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังขาดการประชุมคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษาวิชาการและกิจการนิสติระดับคณะ  
2. กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษามีไม่ครบตามเกณฑ์ พบเฉพาะกิจกรรมด้านวิชาการ  
3. คุณภาพการให้บริการข้อมูลขา่วสารยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนิสิตเก่าและการจัดกิจกรรม เพือ่นิสิตเก่ายังไม่เฉพาะเจาะจงและยังไม่มีการประเมินที่
ชัดเจน  

4. ไม่พบว่ามีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พบเพียงการประเมิน
สัมฤทธิผลของการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิตระดับคณะ รวมถึงการนําผล

ประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพขึ้น  
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบตามเกณฑ์   
3. ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสําหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้เฉพาะเจาะจง

และจัดให้มีการประเมินที่ชัดเจน  
4. ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัด

กิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัยให้
เพิ่มมากขึ้น  

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.67 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. มีการรวบรวมผลงานวิจัยและนําไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
2. มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก 
3. บุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา 
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- 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มงานสร้างสรรค์และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์การเป็น

สถาบันชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 
2. ควรพัฒนากลุ่มงานวิจัยให้เป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศ (CE)  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจําปี 2553 รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรม

การให้บริการ สําหรับกระบวนการรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และการจัดต้ัง
ธนาคารเลือดสัตว์  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. จัดต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการระดับคณะ เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการให้บริการทาง

วิชาการของคณะฯ ตลอดจนกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ ให้ความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต เช่น โครงการไหว้ครูและทําบุญ
สัตว์ทดลอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
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  - 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไก กระตุ้น สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.50 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรโดยรวม 

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ FIS (Faculty Information System) มาใช้ประโยชน์ใน

การบริหารจัดการข้อมูลได้ต้ังแต่ระดับบุคคล/หน่วยงานจนถึงระดับคณะ รวมทั้งมีการนําเอา

สํานักงานอัตโนมัติ (VetKU e-office) และระบบจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ (i-cash) 

มาช่วยในการบริหารงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีการจัดสรรเงินรายได้ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเพียงพอมาสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน ในรูปกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนาคณะ 

กองทุนสวัสดิการที่นอกเหนือจากส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ รวมทัง้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะยังดําเนินการอยู่ใน

วงจํากัดเฉพาะกลุ่ม (เพียง 25 คน) และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารได้นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ไม่พบหลักฐานการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ในปีการศกึษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาของบุคลากรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจําคณะ ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุง ระบบและวิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้ได้ผลที่มาจาก
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บุคลากรส่วนใหญ่อย่างแท้จริง และผู้บริหารต้องให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญโดยการ
นําไปปรับปรุงการบริหาร 

2. ควรมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดทํากิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในแต่ละเรื่องมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลว่าได้มีการ
นําเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง สร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะเสริม 
1. ควรให้ความสาํคัญในการการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมที่

ชัดเจนเป็นรายบุคคล โดยการนําเอาระบบประเมินสมรรถนะมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนาบุคลากร

ได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานทุกระดับอย่างอย่างแท้จริง 

2. คณะ/ภาควิชา ควรให้ความสาํคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของนิสิต/บุคลากร/

อาจารย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงและจัดทําแผนป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูง ในการหารายได้นอกเงินงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเองและมี

ความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคตอันใกล้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่จะนํามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินใน

ปีงบประมาณ 2553 ถึงแม้ว่าคณะได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2554-
2557 แต่ยังขาดความชัดเจนเนื่องจากไม่ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ทางด้านการเงินคณะ 

2. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์และจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (unit cost) ในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรดําเนินการปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2554-2557 ให้มีความ

สมบูรณ์และชัดเจน ที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของ
คณะ 

2. ควรดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต  (unit cost) ให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิด
สอน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารของคณะให้ความสําคัญและสนับสนุนบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงานอย่างจริงจัง และมีการนําผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ให้เกิดการก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่หน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น การพัฒนากระบวนการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการทํางานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
รูปของ ระบบการจัดงานสํานักงานอัตโนมัติ (VetKU e-office) และระบบการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเลคทรอนิคส์ (i-cash) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กําหนดนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม

ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในเรื่องการประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานยัง

ขาดความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ใหม่และตัว
บ่งชี้ที่มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.และสมศ. 

ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรผู้รับผดิชอบงานประกันคุณภาพ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน ควร

ติดตามและทําความเข้าใจตัวบ่งชี้ใหม่และตวับ่งชี้ที่มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตาม
เกณฑ์ใหม่ของ สกอ.และสมศ. 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า               
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในเกณฑ์ดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

มาตรฐานที่ 
1 ด้าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.17 4.00 2.17 5.00 5.00 2.17 4.00 4.00 2.17

มาตรฐานที่ 
2 ด้านการ
บริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.86 3.90 4.41 4.50 5.00 4.12 4.19 5.00 - 2.32 - 2.32 4.31 4.37 2.66 4.08 4.13 2.66

มาตรฐานที่ 
2 ก  ด้าน
ธรรมาภิ
บาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

- - 4.57 4.57 - 4.00 4.00 - - 0.00 - 0.00 4.57 4.57 0.00 4.00 4.00 0.00

มาตรฐานที่ 
2 ข ด้าน
พันธกิจของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา  

3.86 3.90 4.30 4.44 5.00 4.20 4.33 5.00 - 2.71 - 1.88 4.18 4.27 2.32 4.11 4.20 2.32

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคม
แห่งการ
เรียนรู้  

- - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 3.33 - 3.33 4.50 4.50 3.33 4.50 4.50 3.33

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 
(สกอ.) 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.22 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66
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ผลการ
ประเมิน 

ด ี ด ี ดี ด ี ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ด ี ด ี พอใช้ ดี ดี พอใช้

  

 
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.08 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ใน
เกณฑ์ดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดี   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ.

1. ด้านนิสิต
และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4.29 4.50 - 4.00 4.17 5.00 1.45 4.00 1.45 4.38 4.57 1.45 4.00 4.14 1.45

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

3.00 3.00 4.44 4.44 5.00 4.22 4.22 5.00 - 3.29 - 3.29 4.30 4.30 3.63 4.10 4.10 3.63

3. ด้าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 -

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.73 3.79 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - 3.28 - 3.28 4.11 4.11 3.28 4.15 4.15 3.28

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.22 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66
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ทุกมุมมอง 

ผลการ
ประเมิน 

ด ี ด ี ดี ด ี ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ด ี ด ี พอใช้ ดี ดี พอใช้

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.10 อยู่ในเกณฑ์ดี 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.15  
     อยู่ในเกณฑ์ดี  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5)  
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

3.49 3.53 4.40 4.40 - 3.90 3.90 - - 2.82 - 2.82 4.19 4.19 2.82 3.81 3.81 2.82

   1) ด้านกายภาพ 3.00 3.00 - - - - - - - - - - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 -

   2) ด้านวิชาการ 3.73 3.79 4.00 4.00 - 3.33 3.33 - - 3.11 - 3.11 3.89 3.89 3.11 3.52 3.52 3.11

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 -

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.50 4.50 - 4.17 4.17 - - 2.72 - 2.72 4.50 4.50 2.72 4.17 4.17 2.72

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.44 4.63 5.00 4.44 4.63 5.00 5.00 2.37 4.00 2.37 4.55 4.70 2.61 4.45 4.60 2.61

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.00 4.33 - 4.00 3.25 - 5.00 2.17 4.00 2.17 4.20 4.50 2.17 4.00 4.25 2.17

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - - 3.33 - 3.33 4.67 4.67 3.33 5.00 5.00 3.33

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 4.50 4.50 0.00
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.00 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ด ี ด ี พอใช้ ดี ดี พอใช้

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.17   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

    องค์ประกอบที่ 1    

1 1.1  กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ ปีงบ
ประมาณ 

4 6 4

2 1.1 ข้อ 
3-5 

 จํานวนตวับ่งช้ีของ
แผนปฏิบตัิงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ี 186 27 27

3       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการผลิตบณัฑิต 

5 5

4       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการวจิัย 

5 5

5       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการบรกิารทาง
วิชาการแกส่ังคม 

8 8

6       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านทํานุบาํรงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 2

7       - ตัวบง่ช้ีด้านอืน่ๆ 7 7

8    จํานวนตวับ่งช้ีของ
แผนปฏิบตัิงานประจําปีที่
บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี 165   

9       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการผลิตบณัฑิต 

  

10       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการวจิัย 

  

11       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านการบรกิารทาง
วิชาการแกส่ังคม 

  

12       - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจ
ด้านทํานุบาํรงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

13       - ตัวบง่ช้ีด้านอืน่ๆ   

14 1.1 ข้อ 
8 

 จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ

ข้อ   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

ทั้งหมด 

15    จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ
ที่นําไปทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิารประจําป ี

ข้อ   

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่
ได้จากการประเมนิบัณฑิต
ท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศกึษา 3.81 3.81

17    จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับ
การประเมินท้ังหมด 

คน 39 39

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ   

    องคประกอบที ่2    

19 2.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร 

ข้อ ปีการศกึษา 2 6 6

20 2.1  จํานวนหลักสตูรที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร 13 12 12

21       - ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 1 1 1

22       - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 3 3 3

23       - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 9 8 8

27           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 9 8 8

30 2.1 ข้อ 
3-8 

 จํานวนหลักสตูร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศกึษา 8 7 7

31       - ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 0 0 0

32       - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

33        -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 8 7 7

37           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 8 7 7

40 2.1 ข้อ 
3-6 

 จํานวนหลักสตูร 
(วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศกึษา 5 5 5

41       - ระดับปริญญา
ตรี (สพ.บ.) 

หลักสูตร 1 1 1

42       - ระดับ ป.บณัฑิต 
(ทั้งหมด) 

หลักสูตร 3 3 3

43       -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด (คลินิก) 

หลักสูตร 1 1 1

47           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 1 1 1

50    จํานวนหลักสตูร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปีการศกึษา 8 7 7

51       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 0 0 0

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0

53       -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 8 7 7

57           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 8 7 7

60    จํานวนหลักสตูรที่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 
2548 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวชิาชีพ 
(กรณีท่ีเป็นหลักสตูรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศกึษา 2 2 2

61       - ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 1 1 1

62       - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

63       -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 1 1 1
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

67           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 1 1 1

70    จํานวนหลักสตูร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร ปีการศกึษา 0 4 4

71       - ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 0 0 0

72       - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

73       -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 0 4 4

77           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 0 4 4

80    จํานวนหลักสตูรที่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 
2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวชิาชีพ 
(กรณีท่ีเป็นหลักสตูรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศกึษา 0 2 2

81       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 0 1 1

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0

83       -  ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร 0 1 1

87           - ระดับปรญิญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร 0 1 1

90 2.1 ข้อ 
4-5 

 จํานวนหลักสูตรท่ีผ่าน
เกณฑ์ครบทุกตัวบง่ช้ี 

หลักสูตร ปีการศกึษา 13 12 12

91    จํานวนหลักสูตรท่ีผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยรอ้ยละ 
80 ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดใน

หลักสูตร 13 12 12
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

แต่ละป ี

92 2.6 ข้อ 
4 

 จํานวนหลักสตูรสาขา
วิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกบั
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศกึษา 0 0 0

97 2.1 ข้อ 
8 

 จํานวนนิสิตปจัจุบัน
ทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา (รวมนิสิต
ต่างประเทศ) 

คน ปีการศกึษา 652 636 648 648

98        - ระดับปรญิญา
ตร ี(ภาคปกติ) 

610 585 606 606

100        - ระดับ ป.บณัฑิต 
(ภาคปกติ) 

7 5 3 3

102        - ระดับปรญิญาโท 
(ภาคปกติ) 

  

103            - ระดับปรญิญาโท 
แผน ก (ภาคปกติ)  

35 46 39 39

110    จํานวนนิสิต
ต่างประเทศปัจจบุัน
ทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา  

คน ปีการศกึษา 0 10 0 0

115        - ระดับปรญิญาโท 
(ภาคปกติ) 

  

116            - ระดับปรญิญาโท 
แผน ก (ภาคปกติ)  

10   

123 2.1 ข้อ 
ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

 จํานวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

FTES ปีการศกึษา 581.62 570.67 621.61 621.79

124      - ระดับปรญิญา
ตร ี(ภาคปกติ) 

560.29 527.49 566.98 566.98

125      - ระดับปรญิญา - 4.76 5.87 5.87
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

ตร ี(ภาคพิเศษ) 

128        - ระดับปรญิญา
โท (ภาคปกติ) 

21.33 38.42 48.63 48.63

129        - ระดับปรญิญา
โท (ภาคพิเศษ) 

- - 0.13 0.31

133 สมศ. 1   จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีทั้งหมด 

คน ปีการศกึษา 135 121 88 88

134  จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา 

128 118 86 86

135    จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ได้งานทาํ 

107 105 77 77

136    จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชพีอิสระ 

0 0 0 0

137    จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่มีงานทําประจําก่อน
เข้าศึกษา 

0 0 6 6

138    จํานวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดบั
ผู้สําเร็จการศึกษา 

16 8 1 1

139    จํานวนผูส้ําเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญา
โททั้งหมด (ภาคปกตแิละ
ภาคพิเศษ) 

8 14 8 8

140       - ระดับปรญิญาโทที่จบ
โดยแผน ก (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

8 14 8 8

143    เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา

บาท ปีการศกึษา 16037.58 16450.39 16450.39
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

ตรีที่ได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชพีอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

144 สมศ. 2  จํานวนผูส้ําเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาต ิ(แบ่งเปน็ 2 กรณี) 

คน ปีการศกึษา 39 39

146       -  ผลการประเมินจาก
ความพงึพอใจของนายจ้าง
ท่ีมีต่อผูส้ําเรจ็การศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.82 3.82

153 2.2  จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ (รวมอาจารย์
ชาวต่างประเทศ) 

คน ปีการศกึษา 131.50 135.00 133.00 133.00

154    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ลาศึกษาต่อ 

30.00 22.00 21.00 23.00

155    จํานวนอาจารยป์ระจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

20.50 23.50 21.00 26.00

156    จํานวนอาจารยป์ระจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

18.50 24.00 26.00 17.00

157    จํานวนอาจารยป์ระจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

62.50 65.50 65.00 67.00

158    ร้อยละของอาจารย์
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
(กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศกึษา 47.53% 48.52% 48.87% 50.38%
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

159 2.3 
และ 
สมศ. 
14 

 จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย ์

คน ปีการศกึษา 30.50 42.00 48.00 48.00

160     -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี 

11.00 13.50 13.00 13.00

161       -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท 

8.00 12.00 14.00 14.00

162       -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

11.50 16.50 21.00 21.00

163    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน ปีการศกึษา 39.00 41.00 37.00 37.00

164       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ี

5.50 6.00 4.00 4.00

165       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

5.50 7.00 7.00 7.00

166       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

28.00 28.00 26.00 26.00

167    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย ์

คน ปีการศกึษา 31.00 29.00 26.00 26.00

168       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ี

4.00 4.00 4.00 4.00
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

169       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

5.00 5.00 5.00 5.00

170       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

22.00 20.00 17.00 17.00

171    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์

คน ปีการศกึษา 1.00 1.00 1.00 1.00

172       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ี

0.00 0.00 0.00 0.00

173       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

0.00 0.00 0.00 0.00

174       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.00 1.00 1.00 1.00

175    ร้อยละของอาจารย์
ประจําทีด่ํารงตําแหน่ง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณี
ที่เลือกใช้เกณฑป์ระเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึน้ของ
ร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศกึษา 65.71 49.23 49.25 49.25

176    ร้อยละของอาจารย์
ประจําทีด่ํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเปน็ค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศกึษา 29.52 20.77 20.15 20.15
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

186 สมศ. 
14 

 ผลรวมค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพอาจารย ์ 

คะแนน ปีการศกึษา 486.5 508.5 497 497

187 สมศ. 3  จํานวนรวมของ
บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปริญญาโท) 

ช้ินงาน ปีการศกึษา 0 0 0 0

188        - การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

  

189        - การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

  

190        - วารสารวิชาการ
ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมลู 
TCI 

  

191        - วารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ี สกอ. รับรอง 

  

192        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ี
ยอมรับในศาสตรน์ั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล 
ISI 

  

193        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

  

200 สมศ. 4  จํานวนรวมของ
บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตพีมิพ์
เผยแพร่ (ปริญญาเอก)  

ช้ินงาน ปีการศกึษา 0 0 0 0

201       - การประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ

  

202       - การประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาต ิ

  

203       - วารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

204       - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล 

  

205        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ี
ยอมรับในศาสตรน์ั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล 
ISI 

  

206        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

  

207 2.4  ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

ข้อ ปีการศกึษา N/A 5 3

208    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนท้ังหมด 

คน 441 505 505

209    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ 

250 330 330

210         -  ในประเทศ   

211         -  ต่างประเทศ   

212    งบประมาณสาํหรับ
พัฒนาอาจารย์ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

บาท 3,647,458.94   

213 2.5  ห้องสมดุ อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ ปีการศกึษา N/A 5 4

214 2.5 ข้อ 
1 

       - จํานวน
คอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้
นิสิต  

เครื่อง N/A 65 65

215          - จํานวน 
Notebook และ Mobile 
Device ต่างๆ ของนิสิตท่ี
มีการลงทะเบียนการใช้ 

เครื่อง N/A   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

Wi-Fi กับสถาบัน 

216 2.5 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการหอ้งสมุดและ
แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปกีารศกึษา 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศกึษา   

217    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการดา้นกายภาพ
ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย 

  

218    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการสิง่อาํนวย
ความสะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ 
อาทิ งานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจดับรกิารด้านอาหาร
และสนามกฬีา 

  

219    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบ
กําจดัของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณป์้องกันอคัคีภัยใน
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

บริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

220 2.6  ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ ปีการศกึษา N/A 6 5

221 2.6 ข้อ 
2 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมี
รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาทุกรายวชิา 

หลักสูตร   

222 2.6 ข้อ 
3 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมี
รายวิชาส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

  

223 2.6 ข้อ 
4 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการ
ใหผู้้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีสว่นร่วม
ในกระบวนการเรยีนการ
สอน 

  

224 2.6 ข้อ 
5 

 จํานวนผลงานวจิัย และ
หรือนวตักรรมการเรียน
การสอนของคณาจารย ์

ช้ินงาน   

225    จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่จดัให้มกีาร
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานวจิัยด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

226 2.6 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉลีย่ทุก
รายวิชาในแตล่ะหลักสตูร
แยกตามระดับปรญิญา 

คะแนน
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศกึษา 4.36 4.31 4.31

227        - ระดับปรญิญา
ตร ี(ภาคปกติ) 

4.36 4.31 4.31

231        - ระดับปรญิญา
โท (ภาคปกติ) 

  

235 2.7  ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ ปีการศกึษา N/A 5 5

236 2.8  ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหก้บันิสิต 

ข้อ N/A 5 4

237 2.8 ข้อ 
3 

 จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ   

238 2.8 ข้อ 
4 

 จํานวนตัวบ่งช้ีด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งช้ี   

239    จํานวนตวับ่งช้ีด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

  

240 2.8 ข้อ 
5 

 จํานวนนิสติท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดา้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนว่ยงาน
หรือองคก์รระดับชาติ 

คน   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

241    จํานวนกจิกรรมที่
เกี่ยวกับนสิิตท่ีได้รบัการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหนว่ยงาน
หรือองคก์รระดับชาติ 

กิจกรรม   

    องคประกอบที ่3    

242 3.1  ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบรกิารดา้น
ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ 8 7 7

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

 จํานวนกจิกรรมการให้
คําปรึกษาและการ
จัดบรกิาร 

กิจกรรม ปีการศกึษา 0 0 0

244     - จํานวนกจิกรรมการ
จัดบรกิารให้คําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแกน่ิสิต 

  

245       - จํานวนกจิกรรมการ
จัดบรกิารข้อมูลขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  

246       - จํานวนกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นิสิต 

  

247       - จํานวนกจิกรรมการ
จัดบรกิารข้อมูลขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  

248       - จํานวนกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

  

249 3.1 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศกึษา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

250         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจดับรกิารให้
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวติแก่
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

นิสิต 

251         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจดับรกิาร
ข้อมูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อนิสิต 

  

252         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจดักจิกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวชิาชีพแก่
นิสิต 

  

253         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจดับรกิาร
ข้อมูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  

254         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจดักจิกรรม
เพื่อพัฒนาความรูแ้ละ
ประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

  

255 3.2  ระบบและกลไกการ
ส่งเสรมิกจิกรรมนสิิต 

ข้อ N/A 5 5

256 3.2 ข้อ 
3 

 จํานวนกจิกรรมนิสิตท่ีมี
การนาํความรู้ดา้นการ
ประกันคุณภาพไปใช้ แยก
ตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม ปีการศกึษา 0 0 0

257       - จํานวนกจิกรรม
วิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง
ประสงค ์

  

258       - จํานวนกจิกรรมกฬีา
หรือการสง่เสริมสขุภาพ 

  

259       - จํานวนกจิกรรม
บําเพญ็ประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

  

260       - จํานวนกจิกรรมสรา้ง
เสริมคุณธรรมและ
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

จริยธรรม 

261       -  จํานวนกจิกรรม
ส่งเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

262    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการนิสติ  

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศกึษา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

263         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง
ประสงค ์

  

264         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมกฬีาและการ
ส่งเสรมิสุขภาพ 

  

265         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

  

266         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

  

267         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

268 3.3  ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 3 3 3

    องค์ประกอบที่ 4    

269 4.1  จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเป็นนกัวิจัย
ท้ังหมด 

คน ปีการศกึษา 0 0 0 0

270    จํานวนนักวิจัยท่ีลา
ศึกษาต่อ 

0 0 0 0

271 4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 7

272 4.1 ข้อ 
3 

 จํานวนอาจารยป์ระจํา
และนักวจิัยประจาํที่ได้รับ

คน   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

การพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

273    จํานวนอาจารยป์ระจํา
และนักวจิัยประจาํที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

  

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

 จํานวนเงินสนบัสนนุ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

บาท ปีงบ
ประมาณ 

18,359,540.00 17,650,330.00 29,725,554.06 29,725,554.06

275      - จํานวนเงินสนับสนุน
จากภายในมหาวทิยาลยั 

12,439,500.00 6,790,500.00 4,623,542.00 4,623,542.00

276          * จากคณะ/วิทยา
เขต/ทุนสว่นตัว 

386,500.00 386,500.00

277          * จากสถาบนัวิจัย
และพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4,237,042.00 4,237,042.00

278        - จํานวนเงินสนับสนุน
จากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5,920,040.00 10,859,830.00 25,102,012.06 25,102,012.06

279    จํานวนอาจารยป์ระจํา
ที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายใน
และ/หรือภายนอก (ไม่นับ
ซํ้า) 

คน ปีการศกึษา 62 58 60 60

280 4.2  ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจ้ากงานวจิัย
หรืองานสรา้งสรรค์ 

ข้อ 1 6 6

281 4.2  จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ช่ือเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

187 150 94 94

282 4.2 ข้อ 
1 

 จํานวนของงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ท่ีมกีาร
เผยแพรใ่นการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ช่ือเรื่อง   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

283 4.2 ข้อ 
4 

 จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ที่มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง   

284 4.2 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธบิัตร  

ช่ือเรื่อง   

285    จํานวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอยื่นจดทะเบียน
สิทธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตร  

  

286    จํานวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีจ่ด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ 

  

287 สมศ. 5  จํานวนรวมของ
บทความวิจัยที่ตพีิมพ ์

ช้ินงาน ปีการศกึษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

101 69 55 55

288        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

33 24 6 6

289        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่การประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

  

290        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
ระดับชาติในฐานข้อมูล 
TCI 

  

291        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
ระดับชาตทิี่ สกอ. รับรอง 

  

292        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ สกอ. รับรอง 
(ไม่รวม ISI) 

293        - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล 
ISI 

68 45 49 49

300 สมศ. 6  จํานวนรวมของ
ผลงานวจิัยที่นาํไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน  

ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

79 137 64 64

301         -  จํานวนผลงานวจิัย
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ 

  

302         -  จํานวนผลงานวจิัย
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

  

303         - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

  

304         - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

  

305 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน  

ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

0 0 0 0

306         -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  

307         -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

308         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ 

  

309         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

  

310 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงาน
วิชาการ 

ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

  

311         - บทความวชิาการ 
(ไม่ใช่บทความวจิยั) ท่ี
ได้รับการตพีิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

  

312         - บทความวชิาการ 
(ไม่ใช่บทความวจิยั) ท่ี
ได้รับการตพีิมพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

  

313         - ตําราหรือหนังสือท่ี
มีการตรวจอา่นโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

314         - ตําราหรือหนังสือท่ี
ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมี
คุณภาพสงูมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

  

315    จํานวนบทความวิจัยท่ี
ได้รับอา้งอิงใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

ช่ือเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

182 235 160 160

316    จํานวนอาจารยป์ระจําท่ี
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปีการศกึษา 89 96 118 118
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

317         - ในประเทศ 89 58 63 63

318         - ต่างประเทศ 0 38 55 55

    องค์ประกอบที่ 5    

319 5.1  ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ ปีการศกึษา N/A 5 4

320 5.1  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

โครงการ   

321 5.1 ข้อ 
2 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การเรียนการสอน 

  

322 5.1 ข้อ 
3 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การวิจัย 

  

323 5.1 ข้อ 
4 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

  

324         -  จํานวนโครงการ
ทางวิชาการที่ใช้กบัการ
ขยายผลสูก่ารปรบัปรุง
รายวิชา 

  

325         -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การขยายผลสู่การเปิด
รายวิชาใหม่ 

  

326         - จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การขยายผลที่ใชก้ับการ
ต่อยอดสู่หนังสือหรือ
ตํารา 

  

327 5.2  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ N/A 5 5

328 5.2 ข้อ 
1 

 โครงการบรกิารวิชาการ
ท่ีมีการสํารวจความพึง

โครงการ   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

พอใจ 

329 5.2 ข้อ 
2 

 โครงการบรกิารวิชาการ
ท่ีมีความร่วมมือดา้น
บริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูแ้ละเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

โครงการ   

330    ผลการประเมินความพงึ
พอใจของผูร้ับบรกิาร 

คะแนน
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

  

331    จํานวนอาจารยป์ระจําท่ี
เป็นท่ีปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

คน   

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรูแ้ละ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

ข้อ   

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการช้ีนํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นท่ี 1  

ข้อ   

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการช้ีนํา ปอ้งกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 

ข้อ   

    องค์ประกอบที่ 6    

335 6.1  ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศกึษา 6 5 5

336 6.1  จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สง่เสรมิ
สนับสนุนดา้นศิลปะและ

โครงการ   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

วัฒนธรรม 

337 6.1 ข้อ 
2 

 จํานวนโครงการที่มี
การบรูณาการดา้นทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

โครงการ   

338         -  บูรณาการร่วมกบั
การเรียนการสอน 

  

339         -  บูรณาการร่วมกบั
กิจกรรมนสิิต 

  

340         -  บูรณาการร่วมกบั
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

  

341 6.1 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มกีาร
เผยแพร ่

ช้ินงาน   

342         -  ระดับชาต ิ   

343         -  ระดับภูมิภาค   

344         -  ระดับนานาชาต ิ   

345 6.1 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ได้รับ
รางวัลหรือไดร้ับการอ้างอิง
เป็นท่ียอมรับ 

ช้ินงาน   

346         -  ระดับชาต ิ   

347         -  ระดับภูมิภาค   

348         -  ระดับนานาชาต ิ   

349 สมศ. 
10 

 การส่งเสริมและ
สนับสนุนดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ข้อ 5 5

350 สมศ. 
11 

 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5

    องค์ประกอบที่ 7   

351 7.1  ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บรหิารทุกระดับของ

ข้อ ปีการศกึษา 5 7 6
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

คณะ 

352         -  จํานวนครัง้ของการ
จัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ 

ครั้ง   

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 4 4 4

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5

355 7.4  ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 5 5

356 7.4 ข้อ 
2 

      -  จํานวนความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว ้

เรื่อง   

357         -  จํานวนความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของคณะ ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว ้

  

358         -  จํานวนความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
วิเคราะหแ์ละระบไุว ้

  

359         -  จํานวนความเสี่ยง
ด้านการปฏบิัติงาน ท่ี
วิเคราะหแ์ละระบไุว ้

  

360         -  จํานวนความเสี่ยง
จากเหตกุารณ์ภายนอก ท่ี
วิเคราะหแ์ละระบไุว ้

  

361         -  จํานวนความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ตามบริบทของ
คณะ ท่ีวิเคราะหแ์ละระบุ
ไว ้

  

362 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลผู้บรหิารโดย

คะแนน
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศกึษา   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

คณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจําคณะ
แต่งตัง้ 

    องค์ประกอบที่ 8   

363 8.1  ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ข้อ ปีงบ
ประมาณ 

1 7 6

364    รายรับทั้งหมดของ
หน่วยงาน  

บาท 138,829,466.34 131,066,302.42 131,066,302.42

365         -  เงินงบประมาณ 111,749,518.24 127,580,090.98 127,580,090.98

366         -  เงินรายได ้ 27,079,948.10 3,486,211.44 3,486,211.44

367    รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

243,017,358.06 298,062,754.40 298,062,754.40

368    งบดําเนินการทัง้หมด 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที ่และที่ดิน 

206,098,111.94  

369    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน  

334,897,907.96  

370    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ
หน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคา 

373,825,615.89  

371    เงินเหลือจา่ยสทุธิ  56,459,890.82  

372    สินทรัพย์ถาวร  136,728,553.05  

    องค์ประกอบที่ 9    

373 9.1   มีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศกึษา 7 9 9

374 9.1 ข้อ 
3 

 จํานวนตวับ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามอตัลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี   

375 9.1 ข้อ 
5 

 จํานวนโครงการ
ปรับปรงุการดาํเนนิงานที่
ใช้ผลจากการประกัน

โครงการ   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

คุณภาพภายใน เพื่อใหผ้ล
การดาํเนินงานตามตัวบง่ช้ี
ของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า 

376    จํานวนตวับ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ของคณะ 

ตัวบ่งช้ี   

377    จํานวนตวับ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ของคณะ ท่ีมีผล
การดาํเนินงานพฒันาขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

ตัวบ่งช้ี   

378 9.1 ข้อ 
9 

 จํานวนแนวปฏบิัติท่ีดี
หรืองานวจิัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใ่ห้หน่วยงานอื่น
สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือเรื่อง   

379 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกดั 

คะแนน 4.35 4.11
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเภสัชวิทยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
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คณะกรรมกาฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

 


