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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 -        
31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 4 
คน นิสิต จํานวน 3 คน และ ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับ
ภาพรวม จํานวน 34 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 11 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 
(24 

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23 

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(12 

ตัวบ่งชี้)

รวม
(34 

ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.17 3.75 3.75 3.75 4.00 3.75 3.82 3.56 3.56 3.75 3.62

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 
(24 

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23 

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(12 

ตัวบ่งชี้)

รวม
(34 

ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.54 3.54 4.25 4.25 3.54 4.11

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.24 - 3.00 3.00 4.24 3.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

2. มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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อย่างเป็นรูปธรรม 
3. มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่

ต้องการของตลาด ทําให้สัดส่วนการได้งานทําของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
4. มีหลักเกณฑ์การให้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากรและการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
5. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดทําแผน/โครงการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการให้

เกิดความย่ังยืนและความต้องการของชุมชน 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ทําให้หลายหน่วยงานและนักเรียน 

ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน สถานที่ทํากิจกรรม และห้องเรียนไม่เพียงพอ ตลอดจนการ

บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4. ขาดระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
5. ขาดการประเมินแผนงานวิจัยของคณะฯ 
6. การสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ

ทางวิชาการยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการให้

ทุนการศึกษา หรือรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งควรมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ี
กําหนดการพัฒนาที่ชัดเจน ระยะเวลาและงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาที่
ชัดเจน 

2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้
หลากหลายรูปแบบ 

3. ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า และจัดทํา
แผนการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดตามข้อจํากัดของพื้นที่ที่มีอยู่ 

4. ควรมีการจัดทําระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ และการจัดให้
ความรู้กับบุคลากร 

5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนที่คณะฯ กําหนดไว้ และจัดทําเป็นฐานข้อมูลวิจัย 
6. ควรมีการสํารวจความต้องการและกําหนดเป้าหมายการให้บริการแก่ชุมชน เพื่อประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และพื้นที่ใช้สอยด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน  
1. ด้านการเรียนการสอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เป็นสาขาวิชา

เฉพาะด้าน สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถเป็นที่ต้องการของตลาด ทําให้สัดส่วนการได้งานทําของ
บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ยังมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทําให้เกิดการพัฒนาทั้งนิสิตและคณาจารยอ์ย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณาจารย์มีการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทําให้สามารถให้คําปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. ด้านการวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์รุ่นใหม่ทีม่ีศักยภาพในทําการวิจัย และมกีารประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
วิจัยสู่สาธารณชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนิสิตที่เอื้อต่อการเสริมทักษะ
การทํางานวิจัยได้เป็นอย่างดี  

3. ด้านการบริการทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มกีารให้บริการทางวิชาการที่เข้มแข็ง 
คณาจารย์ให้ความสําคัญต่อการให้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมกีารบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างเด่นชัด สามารถสร้างผลงานบริการวิชาการที่ส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของคณะฯ  

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกจิกรรมพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตให้
ความสําคัญในการทํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก  

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
- 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 20 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 7 กิจกรรม  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 6 – 8 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.26 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน4.27 อยู่ในเกณฑ์ดี เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 30 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                           
เวลา 09.30 - 09.40 น.  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์    
                       ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                           
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 ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 
                                 แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.40 – 10.25 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
 2554 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมมุมองด้านการ
บริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.25 - 11.00 น.  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 14.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
     เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน  3  คน 
              กลุ่มที ่2 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน  4  คน 
     เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง  จํานวน  4  คน 
    กลุ่มที ่4 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี   จํานวน  3  คน 
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน (ต่อ) 

วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคณะเทคนิค- 
                               การสัตวแพทย์   
เวลา 09.00 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 เวลา 09.00 - 09.30 น.     - ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการ คณะฯ    
 เวลา 09.30 - 10.00 น.   - ตรวจเยี่ยมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
     :  กลุ่มสาขาวิชาสุขศาสตร์และงานโรงพยาบาล 
     :  กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตว-  

   แพทย์ 
     :  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ 
     :  กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินกิทางสัตวแพทย์ 
เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)   



 
7

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน 
                               คณุภาพภายใน ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
เวลา 14.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
                               และบุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รบัทราบ ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการ- 
                               สัตวแพทย์   

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 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 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับ
ภาพรวม จํานวน 34 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 11 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 

ปี 2554 
ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมายเหตุ  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.23 4.24   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.26 4.27   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   3.93 3.56   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

35 8.5 36.17 9 37.5 3.01 3.13 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

23.5 24

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

0 2 8.51 2 8.33 1.42 1.39 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

23.5 24
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00 ข้อ 4 ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและไมบ่อกชัดเจนวา่มกีาร
นําความรู้และทักษะมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสติ 
ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผล
ความสําเรจ็ของแผนกลยุทธ ์และ
การพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 7 เนื่องจากไมไ่ด้เกณฑ์ขอ้ 6 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ข้อ 5 ไม่พบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.29 4.67   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 4 5 5 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 105,300.0
0 

1,681,200.00 115,944.8
3 

2,311,200.00 154,080.
00 

3.86 5.00 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

14.50 15.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  3.50 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ 3.00% 5 5 5.00 5.00   



 
11

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 2 5 2.00 5.00 ข้อ 3 มีหลักฐานแสดงการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบจาก
ผู้รับบรกิารทางวิชาการ อาหารสุนัข
ทางเลือกทําเองได ้
ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพ 
ข้อ 5 โครงการอาหารสุนัขทางเลือก
ทําเอง เป็นการพฒันาความรู้และ
ถ่ายทอดสูส่าธารณชน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  4.50 4.25   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 3 3 3.00 3.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ข้อที่ 1 ไม่มีแผนสารสนเทศ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  3.00 3.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 7 6 6 3.00 3.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
มีการจัดทําแผนที่เชื่อมโยง ในส่วนของแผนปฏิบัติงานประจําปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยมีการ

กําหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรพิจารณากําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และสะท้อนความสําเร็จของกลยุทธ์ 

รวมทั้งถ่ายทอดให้รับทราบกันทั่วทั้งองค์กร 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่

ต้องการของตลาด ทําให้สัดส่วนการได้งานทําของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสํารวจความต้องการของตลาดในเชิงรุกเพื่อการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. ควรเร่งผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชา

อาเซียน 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ทําให้หลายหน่วยงานและนักเรียน 

ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
3. คณาจารย์ผู้สอนยังขาดการทําวิจัยในชั้นเรียน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

4. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน สถานที่ทํากิจกรรม และห้องเรียนไม่เพียงพอ 
5. แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และแนวทาง

พัฒนาเฉพาะด้าน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมสนบัสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการในหลายรปูแบบ โดยเฉพาะการให้

ทุนการศึกษา หรือรับอาจารย์ใหม่ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หนว่ยงาน องค์กรต่างๆ ให้
หลากหลายรูปแบบ 

3. ควรเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้มาให้ความรู้เรื่อง KM และการวิจัยในชั้น
เรียน  

4. ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากสมาคมศิษยเ์ก่า 

5. ควรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อรับทราบถึงปัญหา และแนวทางแกไ้ข เพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์และนิสิตมีการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอาจารย์สามารถให้คําปรึกษาใน

ด้านต่างๆ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรจัดกิจกรรมให้อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
2. ควรมีเพลงประจําคณะ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร 

 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. จํานวนนิสิตที่ได้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศมีน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานิสิตให้มากขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
2. มีทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนิสิต 
แนวทางเสริม 
1. ควรสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนเพิ่มเติม 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. ขาดการประเมินแผนงานวิจัยของคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทําระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ และการจัดให้

ความรู้กับบุคลากร 
2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนที่คณะฯ กําหนดไว้ และจัดทําเป็นฐานข้อมูลวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
แนวทางเสริม 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

  
 ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีการนําผลการประเมินงานบริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกโครงการมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะฯ ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานให้ครบทุกโครงการของการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 - 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความสําคัญกับการบริหารและการจัดการของคณะฯ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพฒันาและ 
1. ยังไม่พบการดําเนินการด้วยการรวบรวมความรู้จากการกําหนดประเด็นความรู้ และการนําความรู้มา

ใช้เพิ่มพูนทักษะที่ชัดเจน 
2. ไม่พบการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรจัดทําประเด็นความรู้ที่ต้องการ ครอบคลุมการผลิตบัณฑิต และการวิจัย แล้วดําเนินการให้เป็น
กระบวนการที่ชัดเจน ต้ังแต่กําหนดบุคคลเป้าหมาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมความรู้ และการนํา
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

2. ควรกําหนดแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน โดยกําหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นขั้นตอน (PDCA) ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการ
เรียนการสอน   การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ชัดเจนในส่วนของจํานวนงบประมาณที่จะได้รับจากแหล่งที่มาของเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่บ่งชี้ถึงจํานวนงบประมาณที่จะได้รับจากที่มาของเงิน และ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับจํานวนงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. การกําหนดตัวบ่งชี้และโครงการ/กิจกรรมจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถพัฒนาผลการดําเนินการตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมมากกว่าการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

ในประเด็นย่อยๆ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.23 4.15 4.00 4.00 4.23 4.15

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

3.63 4.53 4.50 4.50 - 3.80 3.73 4.36 4.33 3.80 4.19

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 3.54 3.54 4.29 4.29 3.54 4.19

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.63 4.70 4.67 4.67 - 3.84 3.76 4.39 4.35 3.84 4.18

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 3.50 3.50 3.50 - 3.23 3.23 3.50 3.50 3.23 3.34

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต แต่ควรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพมากขึ้น 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในเกณฑ์ดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน มี
ระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบและ
กลไกในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้พอใช้ มีการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.67 4.00 3.86 3.89 4.63 4.57 3.86 4.31

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.19 4.18 4.40 4.40 4.19 4.35

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.26 3.50 3.50 3.50 - 3.13 3.13 2.88 2.88 3.13 3.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต มีการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และ
สายสนับสนุน ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความสําคัญกับการบริหารและการจัดการของคณะฯ  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการดําเนินการทางด้านการเงินที่ดีมาก 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.88 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาให้มี
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นได้  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.17 4.10 4.10 4.10 - 3.53 3.18 3.89 3.89 3.53 3.79

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.26 3.67 3.67 3.67 - 2.81 2.81 3.10 3.10 2.81 3.05
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 3.89 3.54 4.17 4.17 3.89 4.08
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.75 4.00 3.79 3.81 4.73 4.70 3.79 4.27

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.67 4.00 4.23 4.15 4.60 4.50 4.23 4.41

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95
   3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.10 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.17 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ดี มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีมาก และผลงานวิชาการพอใช้ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีคุณภาพ 
ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม มีผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม อีกทั้งยังมีระบบและกลไกที่ดีในการส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มอาจารย์ทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิาร จํานวน 3 คน 
1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจดัทําแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยร่วมจัดทําแผนในระดับกลุ่มสาขาส่งขึ้น

ระดับภาคและระดับคณะต่อไป เมื่อคณะจัดทําแผนเรียบรอ้ย ก่อนกําหนดนโยบายจะให้อาจารย์ที่
รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายพิจารณา เช่น ฝ่ายวิจัยพิจารณาเรื่องงานวิจัย ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พิจารณาเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการของคณะฯ สู่ผูป้ฏิบัติงาน จะดําเนินการถ่ายทอดผ่านผู้รับผิดชอบเรื่องแผน 
ลงสู่ระดับภาควิชา และสาขาต่อไป 

3. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของคณะการประเมินผลแล้วคณะมีการนําผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุง โดยการพูดคุยร่วมกันว่าจะพัฒนาอย่างไร 

4. คณะมีการถ่ายทอดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้อาจารย์มีรับทราบบ้างในบางครั้ง  
5. อาจารย์ไม่ได้จบด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ แต่สามารถใชค้วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ด้าน

เทคนิคการสัตวแพทย์ได้ 
6. การเลือกเข้าศึกษาต่อของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จะเลือกประมาณลําดับที่ 2-3 และมีการสอบ

รับตรงที่มีผู้สนใจเข้าสมัครเป็นจํานวนค่อนข้างมาก 
7. อาจารย์ของคณะฯ มีความพึงพอใจในการทํางาน รู้สึกภูมิใจที่เห็นนสิิตประสบความสําเร็จทางการศึกษา 
8. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยยังไม่ชัดเจน เน้นการส่งเสริมให้อาจารยข์อทุนสนับสนนุจากภายนอก 
9. คณะฯ มีการจดัสรรทุนการศกึษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ทํา MOU ร่วมกัน เช่น ประเทศ

ฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นให้การสนับสนุนทุนค่าอาหารและที่พัก ส่วน
คณะฯ สนับสนุนทุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ โดยแต่ละครั้งจะมีอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วม 
วัตถุประสงค์ที่ไปดูงานเพื่อฝึกการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และเป็นการศกึษาดูงาน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
กับการทํางานของตนเอง 

10.  คณะฯ มีทุนสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ในการนําเสนอผลงานต่างประเทศ โดยคณาจารย์มีการ
เสนอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น สกว.  

11. ภาระสอนของอาจารย์ไม่มากแต่มีกิจกรรมของคณะฯ ค่อนข้างมาก รวมทัง้ปัญหาพิเศษของนิสิต 
อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาไม่เท่ากัน แล้วแต่นิสิตจะเลือกทีป่รึกษา 

12. คณะฯ มีคลินกิตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ในเบื้องต้น แต่ไม่ได้รักษา 
13. คณะฯ มีโครงการหาบ้านให้สัตว์จรจัด การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนภายนอก 
14. คณะฯ มีโครงการสัมมาทฐิิภายในแต่ยังไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ 
15. ความภูมิใจของคณาจารย์ที่ได้ทํางานที่คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ คือ ได้ช่องทางในการทําวิจัยมากขึ้น 

ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างอาจารย์ด้วยกันรวมถึงบุคลากรและนิสิตมมีากเพราะเป็นคณะเล็ก และ
อาจารย์ใหม่สามารถปรึกษางานวิจัยแก่อาจารย์รุ่นพี่ที่มีความสามารถได้ง่ายและสะดวก  

16. ข้อเสนอแนะทีอ่ยากให้คณะปรับปรุง คือ ด้านสถานที่ไม่เพียงพอค่อนข้างแออัด และห้องปฏิบัติการคับ
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แคบ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ 
 
กลุ่มบุคลากร จํานวน 4 คน 

1. เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วย การทําประกันคุณภาพของคณะ โดยการให้ข้อมูลในการทําประกันคุณภาพด้าน
ต่างๆ ช่วยกันรับผิดชอบในองค์ประกอบต่างๆ  

2. ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของบุคลากร 
- บุคลากรสงสัยปัญหาการจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันหยุดราชการ ถ้าออกต่างจังหวัดให้เบ้ียเลี้ยงน้อยกว่า 

(240 บาท) ในวันหยุดธรรมดา(420 บาท) 
- การทํากิจการนิสิตไม่มีปัญหาอะไร  
- นักวิทยาศาสตร์ บางคนรับผิดชอบงาน 2 ส่วน จึงอาจจะทํางานไม่ทัน เช่น รับผิดชอบโครงการ

บริการวิชาการ และรับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอนด้วย 
- คณะไม่มีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเงินรายได้ จึงทําให้พนักงานเงินรายได้รู้สึกไม่มั่นคง 

โดยคิดหาที่ทํางานที่มั่นคงกว่า เงินเดือนก็ไม่เท่ากัน 
- การจัดตารางสอน ประสบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ อีกทั้งห้องเรียนมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อ

นิสิตที่มีจํานวนมาก และเวลามีสอบนิสิตนั่งใกล้กันมากทําให้สามารถลอกข้อสอบกันได้ 
- สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ บุคลากรเสนอถ้านําห้องเก็บของมาให้เป็นห้องเรียนน่าจะพอบริหาร

จัดการได้ 
3. สวัสดิการที่คณะให้แก่บุคลากร คือ มีกองทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก คนละ 10,000 

บาท   
4. สวัสดิการที่บุคลากรต้องการได้รับจากคณะ คือ มีกองทุนให้บุคลากรได้กู้ยืม 

 
กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 

1. มีการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของคณะอย่างเพียงพอหลายช่องทาง อาทิ จากรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผ่าน social 
network โทรศัพท์ จดหมายแจ้งขอความร่วมมือจากคณะ และเว็บบอร์ดของคณะ ซึ่งมีการตอบกลับ 

2. ความรู้และทักษะด้าน IT ที่ได้รับจากหลักสตูรมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
การทํางาน 

3. ห้อง Lab มีการพัฒนามากขึ้นกว่าสมัยก่อน 
4. มีการจองตัวนิสิตก่อนจบ ทําให้ได้งานทําร้อยละ 100 และได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
จุดอ่อน/ปญัหา 
1. บัณฑิตขาดวุฒิภาวะในการทํางาน มีปัญหาในการปรับตัวเข้าสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

ร่วมงาน  
2. สังคมยังไม่ทราบถึงจุดเด่นของสาขานี้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติในห้อง Lab ให้มากขึน้ เช่น การพยาบาลสัตว์ การสวนฉี่  



 
26

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2. ควรมีสหกิจศึกษา และให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริงจาก 1-2 อาทิตย์ มาเป็น 1 เดือน  
3. คณะควรแยก major ให้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2-3 เพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในปี 4 
4. คณะควรหาจุดเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งในปัจจบัุนมีความหลากหลาย ครอบคลุมทักษะที่จาํเป็น 

ได้แก่ เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการ การพยาบาลสัตว์ แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยลงพื้นที่
ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ เปิดให้บริษัทเข้ามาจดัหางานมากขึ้น 

5. ควรจัดกิจกรรมสําหรับศิษย์เก่า ในช่วงวันหยุด เช่น การประชุมทางวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ
มากกว่าการบรรยาย ซึ่งควรมีการสอบถามความต้องการก่อน และศิษยเ์ก่ายินดีให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในทกุๆ ด้าน 

6. ควรจัดทําวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ โดยส่งผ่านช่องทางอีเมล์ของ
ทุกคนเพื่อความประหยัด 

 
กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 2 คน 

1. แนวโน้มของบัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานดีกว่าสมัยก่อน แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดประสบการณ์ การ
ทําลองปฏิบัติจริง 

2. ทักษะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑติพึงพอใจและต้องการ ได้แก่ ทักษะในการหาความรู้ ภาษา คอมพิวเตอร์ 
และการปรับตัว 

3. มีความพึงพอใจที่จะรับบัณฑติคณะนี้มากกว่าสถาบันราชภัฏฯ 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมุ่งเน้นพัฒนาจุดเด่นของคณะคือ ด้านการพยาบาลสัตว์เล็ก 
2. คณะควรหาจุดเด่นในการผลิตบัณฑิต ควรปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ให้นิสิตเขา้ใจตนเองว่าต้องการ

ทํางานด้านไหน ต้องมีทักษะที่จําเป็นอย่างไรบ้าง  
3. คณะต้องเร่งผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชา

อาเซียนในอนาคต ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลของแรงงาน 
4. ควรมีสภาวิชาชีพเพื่อคัดกรองคุณภาพของแรงงานจากต่างประเทศ 
5. ควรเปิด central lab ที่มมีาตรฐานระดับสากล และสร้างคนอย่างต่อเนื่อง 
6. ควรจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้จกัมากขึ้น  

 
กลุ่มนิสิต จํานวน 3 คน 

1. ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะมีการจัดประชุมสโมสรให้ความรู้เรื่อง PDCA และตัวแทนสโมสรนสิิตทีเ่คย
อบรมเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้นํามาถ่ายทอดและใช้ในบางโครงการ  

2. มีความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
3. ได้รับรู้ข่าวสารของคณะผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ใบประกาศต่างๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. มีทุนสนับสนุนให้นิสิตศึกษาดงูานน้อยมาก ซึ่งทุนของมหาวิทยาลัยมีข้อกาํหนดคุณสมบติัไม่ค่อยตรงกับ

สาขาที่เรียน 
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5. ด้านกายภาพ มีสนามกีฬา สถานที่ทํากิจกรรม ห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องไปเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และตึกโรงพยาบาลสัตว์ 

6. คณะสนับสนุนสโมสรนสิิตในด้านอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ค่าน้ําค่าไฟ ติดต่อราชการให้ ขอใช้ห้องประชุมได้
ตลอด ขอใช้รถยนต์สะดวก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ในห้อง Lab เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือในห้องสมดุให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น  
2. อยากให้คณบดีฯ ตอบสนองความต้องการของนิสิตให้มากกว่านี้ 
3. ควรเพิ่มจํานวนนิสิตให้ได้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศมากขึ้น และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
4. อยากให้มีเพลงประจําคณะ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
 
 



 
29

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์นสิิต 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผูใ้ช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหนว่ยงาน 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ  

และรายงานผลการประเมินฯ  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
และบุคลากร ของหน่วยงาน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ภาคผนวกที่ 3   
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (34 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17,18.1, 18.2 4.07 4.06   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.10 4.09   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.23 4.24   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.26 4.27   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.80 3.79   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตวับ่งชี้ที่ 12 3.77 3.73   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต  3.88 3.62   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจาํที่มวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

35 8.5 36.17 9 37.50 3.01 3.13   

23.5 24

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

0 2 8.51 2 8.33 1.42 1.39   

23.5 24

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหก้บันิสิต 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 19 100.00 19 100.00 5.00 5.00   

19 19
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 35 35   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 35 35   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ คน 19 19   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 2 2   

  จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 16 16   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จการศึกษาที่
ได้งานทาํหรอืประกอบอาชีพอสิระ 

คน 19 19   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.51 3.45 3.45 3.45 3.45   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตพีิมพห์รือเผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

0 0

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด คน 0 0   

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(proceeding) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีาร
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รบัการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น 
ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจงัหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตพีิมพห์รือเผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

0 0

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด คน 0 0   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมกีาร
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจงัหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

14(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 0 78.50 3.34 81.00 3.38 2.78 2.81   

23.50 24.00



 
36

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 28.00 14.00 14.00 28.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 37.50 7.50 8.00 40.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตร ี คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน 5.00 1.00 1.00 5.00

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน 8.00 1.00 1.00 8.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00 0.00 0.00

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานสิิต 5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 3.78 3.95   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 4 5 5 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

สัดสว่น 105300 1,681,200.00 115,944.83 2,311,200.00 154,080.00 3.86 5.00   

14.50 15.00

5 
(สมศ.) 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพมิพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 14 9.13 38.8 7.13 29.7 5.00 5.00   

23.50 24.00

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 23.50 24.00   

  จํานวนนกัวจิัยทั้งหมด คน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมกีาร
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน 3.00 3.00 2.00 2.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน 6.00 6.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 5.00 5.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจงัหวัด 

ผลงาน 1.00 0.13 1.00 0.13

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 14 3.00 12.77 3.00 12.50 3.19 3.13   

23.50 24.00

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1.00 1.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2.00 2.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค ์ เรื่อง 0.00 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ 1 0.75 3.19 0.75 3.13 1.60 1.56   

23.50 24.00

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 1.00 0.75 1.00 0.75
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  3.50 2.83   

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 2 5 2.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 6 5.00 83.33 5.00 83.33 5.00 5.00   

6.00 6.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 2       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 2       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง 1 1       

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 6 6   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
หรือองคก์รภายนอก 

ข้อ 2 2.00 2.00 2.00 2.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ 4.41 4.11   

7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 3 3 3 3.00 3.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร

13 
(สมศ.) 

การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.1 4.04 3.54 4.04 3.54

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.62 3.62   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 6 6 3.00 3.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 3.51 4.23 4.24 4.23 4.24

 

 


