
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปกีารศึกษา 2554 

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554  
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................ (รองศาสตราจารย์กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................ (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กฤษ  อังคนาพร)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ ........................................................ (รองศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง)
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ ........................................................ (นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ)
ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ ........................................................ (นางมุกดา  เกตุแก้ว)
สํานักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................ (นางธนกร  เสริมสมัคร)
คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 สิงหาคม 2555



สารบัญ 
หน้า 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 
ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน ............................................................................................................... 3 
นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ .......................................................................................................................... 4 
ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 ................................................. 4 
วัตถุประสงค ์................................................................................................................................................... 6 
กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน ............................................ 6 
วิธีการดําเนนิงาน ........................................................................................................................................... 8 
เกณฑ์การประเมิน .......................................................................................................................................... 9 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................................ 9 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ............................................................. 18 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ..................................................................................................................... 19 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ........................................................................................................ 20 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ................................................................................................................................. 21 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ........................................................................................... 21 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ...................................................................................... 22 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ .................................................................................................... 23 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ........................................................................................................ 23 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน .......................................................................... 24 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ......................................................................... 26 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ................................................................. 27 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา .................................................................... 29 
ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 31 

ภาคผนวกที่ 1  ข้อมลูการสัมภาษณ์ ................................................................................................................. 32 
ภาคผนวกที่ 2  ภาพกิจกรรม ............................................................................................................................ 38 

 



 1

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า และนิสิต จํานวน 27 คน 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับภาพรวม จํานวน 35  
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 3.3, 4, 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13 

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13 

ตัวบ่งชี้

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.90 4.25 4.25 4.25 5.00 4.37 4.49 4.21 4.21 4.37 4.26

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- 4.33 4.00 4.00 - - - 4.33 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.84 2.84 5.00 5.00 2.84 3.92

องค์ประกอบที่ 5  
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13 

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13 

ตัวบ่งชี้

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.92 3.92 5.00 5.00 3.92 4.78

องค์ประกอบที่ 8  
การเงินและงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.55 - 4.00 4.00 4.55 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.63 4.61 4.61 5.00 4.19 4.22 4.57 4.55 4.19 4.42
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
ขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การลดความซ้ําซ้อน ลดขั้นตอนของงาน 
โดยรวมศูนย์กลางงานธุรการไว้ที่สํานักงานเลขานุการ และจัดระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

2. มีบุคลากร ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่า ที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตให้เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ ID VET KU 

3. มีศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก  

4. มีความพร้อมด้านห้องสมุด เครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน 
โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่ง และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็ง
ของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนําของเอเซีย  

5. เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีศักยภาพในการหารายได้สูง โดยรายได้มาจาก
การประยุกต์และการบริการวิชาการ (ร้อยละ 30) และการพัฒนาวิชาการ (ร้อยละ 30) ซึ่งมีโรงพยาบาลสัตว์ที่มี
ช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
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1. คุณวุฒิอาจารย์ทั้งระดับปริญญาเอก และคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (รศ.+ศ.) ยังไม่
พัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้ว (2553) ควรมีแนวทางสนับสนุนให้คณาจารย์มีแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือ
การส่งเสริมให้อาจารย์ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือทุน คปก. ในประเทศมากขึ้น 

2. คณะควรสนับสนุนและพัฒนาครุภัณฑ์การเรียนการสอนในระดับภาควิชามากขึ้น เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพในทุกระดับ 

3. ไม่พบการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในแต่ละด้าน มี
แต่การประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ ควรดําเนินการประเมินความสําเร็จฯ ของแผนการจัดกิจกรรมให้ครบทุก
ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดทําแผนกิจกรรมให้ทันรอบปีถัดไป 

4. มีงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ น้อย ควรส่งเสริมให้มีการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขั้นตอนการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก 

2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการประเมินการสอนให้มีรายละเอียดประเด็นการวัดให้เหมาะสม และเพิ่ม
ประเด็นการประเมินเชิงคุณภาพให้มากขึ้น 

 ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพร้อมด้านห้องสมุด เครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่ง และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการ
บริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ สามารถรองรับการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงในอนาคต โดยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และ
เสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รวมทั้งมีบุคลากร ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตให้เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ ID VET KU ทําให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง 

2. ด้านการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการบริหารงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยมีศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์น้อย 
และยังไม่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ควรส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทําวิจัย และสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เขียนบทความวิชาการเพิ่มขึ้น 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกในการให้บริการทาง
วิชาการที่เข้มแข็ง มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการ
วิชาการด้านสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสถาบันสัตว
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แพทย์ช้ันนําของเอเซีย รวมทั้งมีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้
ให้กับคณะได้เป็นอย่างดี 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความสําคัญ และมีระบบกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบอย่างชัดเจน โดยมีการดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะให้กับนิสิต 

นวัตกรรม 
  นวัตกรรมใหมร่ักษาสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องสายพานเดินในน้ํารักษาโรคข้อกระดูกสุนัข 
2. แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดรกัษาสัตว์กระดูกหัก 

แนวปฏิบัติที่ดี 
  รายงานข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์สรุป เพื่อเป็นสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงินสําหรับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดย
มีโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 50 โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินการสําเร็จตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว จํานวน 32 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ มากกว่าร้อยละ 50 
จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม และดําเนินการแล้วเสร็จน้อยกว่าร้อยละ 50 จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน  
2. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองแก่บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
งานวิจัยและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อนําระบบ PDCA มาใช้ในการบริหาร
จัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน 

4. โครงการประกวดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนารูปแบบและจัดระบบการ
ดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําความรู้จากการวิจัยในชั้นเรียน
มาใช้ประโยชน์ 

5. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของภาควิชา เพื่อพัฒนาคณาจารย์/บุคลากรเป็นรายบุคคล 
เพื่อกํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มงานสร้างสรรค์และผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเซีย 
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7. โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนากลุ่มงานวิจัยให้เป็นหน่วยวิจัย
เฉพาะทาง (SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศ (CE) 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

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 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน ณ ห้องสัมมนา

วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

เวลา 09.00 – 09.15 น.    คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
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- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.15 – 10.00 น. คณบดีแนะนําผู้บริหารคณะฯ และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554 ในประเด็นหลักที่สําคัญ 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 10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ (แบ่งเป็น 2 ห้อง) ดังนี้ 
 ห้อง 1 - ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
        (13.00 – 13.45) กลุ่มที่ 3 กลุ่มนิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี  จํานวน 5 คน 
  และนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 2 คน/ป.เอก 1 คน)    จํานวน  5 คน 
        (13.45 – 14.45) กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา จํานวน 6 คน 
  ห้อง 2 - ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  
 (13.00 – 13.30) กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิษย์เก่า (ป.ตรี 2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน) จํานวน 4 คน 
  และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จํานวน 2 คน 
         (13.45 – 14.45) กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  คน   

14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะฯ ตามลําดับดังนี้ 
 - โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 - โครงการหุ่นจําลองยางพารา 
 - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ช้ัน 2)  
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 - ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ (ช้ัน 3) 
 - ภาควิชาสรีรวิทยา (ช้ัน 4) 
  - ภาควิชาเภสัชวิทยา ห้องสมุดคณะฯ (ช้ัน 5) 
  - ภาควิชาพยาธิวิทยา (ช้ัน 6)   
เวลา 11.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ และพิจารณาจุดแข็ง แนวทางเสริมจุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 
เวลา 08.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องสัมมนา

วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

เวลา11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทราบ (มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยัง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

เวล 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 
ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  



 9

 

   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 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 
   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับภาพรวม จํานวน 35  
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 3.3, 4, 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดผลการประเมิน
คุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 

4.64 4.42

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.65 4.43
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.77 4.55
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.78 4.57
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.52 4.23
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.43 4.19
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 8 6 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 7 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา ไม่ชัดเจน  
- ข้อ 8 การนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี ไม่ชัดเจน 
   เนื่องจากยังไม่มีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้อง และยังมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี รวมทั้งไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับแผนเมื่อเกิดขึ้นตอนต้นปีงบประมาณ เมื่อดูการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังไม่ทราบว่ายุทธศาสตร์แต่ละ
ด้านได้บรรลุหรือไม่ ทําให้ขาดการนําผลการพิจารณาไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    4.43 4.26
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ข้อ 6 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

52 69 49.29 70.5 49.82 4.11 4.15
140 141.5 

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลจํานวนอาจารย์ท้ังหมดไม่ถูกต้อง มีการปรับข้อมูลใหม่ จากเดิม 140 คน เป็น 141.5 คน แทน

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

22 30 21.43 30 21.20 3.57 3.53
140 141.5 

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลจํานวนอาจารย์ท้ังหมดไม่ถูกต้อง มีการปรับข้อมูลใหม่ จากเดิม 140 คน เป็น 141.5 คน แทน

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 5 5 4.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีชัดเจน 
- ข้อ 7 ไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีชัดเจน 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ไม่พบการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ ท่ีชัดเจน 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 6 7 6 5.00 4.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ไม่ครบทุกรายวิชา 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 78 98.73 78 98.73 4.94 4.94

79 79 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 85 85 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน 86 86 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 78 78 

 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 6 6 

 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน 0 0 

 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน 0 0 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 1 1 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์
ทํางาน 

คน 0 0 

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 15,889.50 15,889.50 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4 3.82 3.82 3.82 3.82
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
3  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 30 5.75 71.88 5.75 71.88 5.00 5.00

8 8 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด 

คน 8 8 

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 2 1.00 2 1.00

 มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 5 3.75 5 3.75

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 1 1.00 1 1.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 4 621 4.44 629.50 4.45 3.70 3.71
140 141.50 

 อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

 อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 49 97.00 48 96.00

 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 22 107.50 22.5 112.50

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 0 0.00 0 0.00

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 13 39.00 13 39.00

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 27 162.00 28 168.00

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 0 0.00 0 0.00

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 9.5 47.50 10 50.00

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 19 148.00 18 144.00

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 20.00 2 20.00

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลจํานวนอาจารย์ท้ังหมดไม่ถูกต้อง มีการปรับข้อมูลใหม่ จากเดิม 140 คน เป็น 141.5 คน แทน

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.33
3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 5 6 4 5.00 3.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 5 ไม่พบการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต มีแต่การประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ   
- ทําให้เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย    4.40 3.92
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 95000 31,668,698 273,006.02 31,668,698 269,520.83 5.00 5.00

116 117.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 53 65.00 46.4 72.00 50.9 5.00 5.00

140 141.5 

 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 140.00 141.50 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 10 2.50 46 11.50

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

 0 0.00 0 0.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1, 2, 3 หรือ 4 (Q1, 
Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

 62 62.00 60 60.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 
- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จาก
เดิม 10 ผลงาน เป็น 46 ผลงาน 
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus จากเดิม 62 ผลงาน เป็น 60 ผลงาน 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 43 30.71 10 7.07 5.00 1.77

140 141.5 

 การใช้ประโยชน์ในเชิง เรื่อง 0 8 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
สาธารณะ 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 1 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 1 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ
งานสร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0 

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคณะรายงานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก และไม่พบหลักฐานหนังสือรับรองการ
นําไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 2 4.00 2.86 5.00 3.53 1.43 1.77
140 141.5 

 บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

 บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

 ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 4 4.00 5 5.00

หมายเหตุ : มีข้อมูลตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
จาก 4 เรื่อง เป็น 5 เรื่อง 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
5.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 42 19 39.58 19 39.58 5.00 5.00

48 48 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง 13 13 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 1 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เรื่อง 5 5 

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง 48 48 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 6 ไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   4.78 4.78
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ข้อ 4 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

 สพ. กรรมการ สพ. กรรม
การ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
เรียนรู้ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4 3.92 3.92 3.92 3.92

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.38 4.28
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 8 8 4.00 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.25 4.77 4.55 4.77 4.55

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดที่ควรพฒันา 

- การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 จะอ้างอิงตามปีงบประมาณ 2554 ซึ่งในการตรวจ พบว่า 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนงานของคณะ ยังไม่มีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้อง ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี แม้ว่ามีการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผล การดําเนินงานยัง
เป็นไปในลักษณะความคืบหน้าของโครงการในคณะกรรมการบริหารคณะ ไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนเมื่อเกิดขึ้นตอนต้นปีงบประมาณ เมื่อดูการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังไม่ทราบ
ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้านได้บรรลุหรือไม่ ทําให้ขาดการนําผลการพิจารณาไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
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1.  ควรมีกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนงานตามเป้าประสงค์ เพื่อการทบทวนอย่างสม่ําเสมอใน
แต่ละช่วงเวลาของปี 

2. งบประมาณที่จัดสรร ควรจัดตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต้ังแต่เริ่ม
ปีงบประมาณ เพื่อการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

3. ตัวบ่งชี้ควรจําแนกออกเป็นตัวบ่งชี้ในแผนรายปี ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าประสงค์ได้ และตัว
บ่งชี้เพื่อการบรรลุถึงยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งได้ Benchmark กับคณะสัตวแพทยศาสตร์อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 ได้คุณภาพระดับดี 
หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  

1. มีความพร้อมของระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 
2. มีความพร้อมของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้สถานทีฝ่ึกงาน และ

โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง
ในอนาคต 

3. มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมสําหรับนิสติที่ดีมาก  
 แนวทางเสริม 

1. ควรเร่งให้มีการเปิดหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ คือ ประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขา
ทางคลินิกต่างๆ 

2. คณะควรมีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนิสิต เพื่อจัดเตรียม
งบประมาณในการปรับปรุงให้เหมาะสม 
  จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คุณวุฒิอาจารย์ทั้งระดับปริญญาเอก และคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (รศ.+ศ.) ยังไม่
พัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้ว (2553) : (ร้อยละ 50 เทียบกับร้อยละ 49.8 และร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 21.2) 
  คณะควรมีแนวทางสนับสนุนให้คณาจารย์มีแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือการส่งเสริม
ให้อาจารย์ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือทุน คปก. ในประเทศ คณะยังมีอาจารย์ : FTES ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนัก จึง
สามารถส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ศึกษาต่อปริญญาเอกมากขึ้น สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 14 ของ สมศ. ซึ่งการพัฒนา
คณาจารย์ยังอยู่เพียงเกณฑ์ระดับดี (3.71) 
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2. การประเมินการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ 
นิสิตมีภาระต้องประเมินการสอนของคณาจารย์หลายท่านในเวลาสั้นๆ ข้อมูลจึงไม่สะท้อนการสอนที่แท้จริง  
 คณะควรมีการประเมินเชิงคุณภาพเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. คณะควรมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร รวมผลการประเมินรายวิชา 

4. คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพการบริการนิสิตในด้านต่างๆ เช่น การบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย การบริการด้านกายภาพที่เหมาะกับการพัฒนานิสิต ห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน ให้ตอบสนองความต้องการนิสิตตามวงจรคุณภาพ PDCA  

5. คณะควรมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจํานวนนิสิตต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้อง และบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะ 

6. คณะควรสนับสนุนและพัฒนาครุภัณฑ์การเรียนการสอนในระดับภาควิชามากขึ้น เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพในทุกระดับ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี หาก
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต  
  ควรเพิ่มให้มีจํานวนการแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น 

2. มีช่องทางการบริการข่าวสารให้กับนิสิตและศิษย์เก่าที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว  
3. มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาแก่นิสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได้เป็นอย่างดี 

 ควรเพิ่มกิจกรรมการจัดการความรู้สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
4. มีบุคลากร ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่า ที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนานิสิตให้เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ IDVET KU  

 ข้อเสนอแนะ 
1. การกําหนดตัวช้ีวัดโครงการมีไม่ครบทุกโครงการ และบางโครงการไม่มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ  
  ควรมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ตามท่ีต้ังไว้ 



 21

 

2. การจัดทําคู่มือในการดําเนินงานของฝ่าย/ชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิต สพ. เป็นเพียงการรวบรวม
แบบฟอร์มต่างๆ 

 ควรมีการแสดงขั้นตอนการดําเนินงานในการขออนุมัติ การรวบรวมรายงานผล ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
เป็นคู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิตของคณะได้ 

3. การรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมการให้บริการของคณะ  
 ควรระบุเวลาการประเมิน เพื่อให้ทราบช่วงเวลาการประเมินและการนําผลมาพัฒนาปรับปรุง  
4. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ยัง

ดําเนินงานไม่เป็นรูปธรรม   
  ควรมีการผลักดันให้กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นให้ชัดเจน 
5. ไม่พบการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต มีแต่การ

ประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ  
 ควรดําเนินการประเมินความสําเร็จฯ ของแผนการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ

จัดทําแผนกิจกรรมให้ทันรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.84 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง 
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. มีงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ น้อย  
  ควรส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
2. บุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัย บางภาควิชามีน้อย  
  ควรส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการทําวิจัย 
3. ยังไม่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ควรสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เขียนบทความวิชาการเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการวิชาการ
ด้านสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสถาบันสัตวแพทย์
ช้ันนําของเอเซีย 
 ควรมีแผนเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและนิสิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียน และการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

2. มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะ 
 ควรเร่งดําเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่ง ภายใต้ระบบ KU.AHA และ
กําหนดแนวทางการดําเนินการให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 3. มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการจํานวนมาก 
 ควรวิเคราะห์และรวบรวมผลสัมฤทธ์ิจากงานบริการวิชาการที่มีลักษณะ  
  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก   
  (2) การนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (ตัวบ่งชี้ สมศ.)  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะให้ความสําคัญ และมีระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ
อย่างชัดเจน  
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  ควรมีการประเมินผลโครงการให้ครบทุกกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
2. มีการดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่หลากหลาย และสนับสนุนการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะให้กับนิสิต 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีบุคลากรและนิสิตอยู่ 2 วิทยาเขต จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม 

   คณะควรจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากร 2 วิทยาเขต สามารถเข้าร่วมได้ 
2. คณะนําเสนอผลการประเมินโครงการให้กับที่ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อยู่ในวาระเพื่อทราบ 
   ควรกําหนดไว้ในวาระพิจารณา เพื่อให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ บุคลากรและนิสิตเป็นหลัก 

2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
ขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การลดความซ้ําซ้อน ลดขั้นตอนของงาน 
โดยรวมศูนย์กลางงานธุรการไว้ที่สํานักงานเลขานุการ และจัดระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

3. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการที่คณะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นทุกรอบปี ในปีนี้ คือ ระบบ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบประเมินผู้บริหาร ระบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดการใช้ทรัพยากร  

4. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว ผ่านระบบ e-office SMS เอกสารประชาสัมพันธ์ 
มีการสื่อสารจากคณบดีสู่บุคลากรผ่านเรื่องเล่าจากคณบดี มีการสื่อสาร 2 ทางผ่านโครงการคณบดีพบภาควิชา 
และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถเสนอความคิดเห็นต่อคณบดีโดยตรงผ่านระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 



 24

 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีศักยภาพในการหารายได้สูง โดยรายได้มาจาก

การประยุกต์และการบริการวิชาการ (ร้อยละ 30) และการพัฒนาวิชาการ (ร้อยละ 30) 
2. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่กําหนดแนวทางบริหารทางการเงินครบวงจรคุณภาพ PDCA เป็นแผนที่

กําหนดสัดส่วนการจัดหาและการจัดสรรเงินตามภารกิจต่างๆ และนโยบายการใช้จ่ายที่เน้นประหยัด จําเป็นและ
คุ้มค่า โดยกําหนดมาตรการและกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบชัดเจน  
  ควรวิเคราะห์ทรัพยากรทางการเงินที่จําเป็นต้องใช้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2555-2558 วางแนวทางการจัดหาระบุแหล่งที่มาของรายได้ส่วนต่างๆ 
เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทําให้คณะสามารถดําเนินการได้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดได้  

3. มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. มีการปรับระบบและวิธีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทําให้สามารถประหยัดงบประมาณและลดต้นทุน

การให้บริการ  
5. มีรายงานข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์สรุปเป็นสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงินสําหรับ

ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ วางแผนจัดหาและการใช้จ่ายเงินของคณะ อย่างมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.28 ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้ 
สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารระดับต่างๆ คณาจารย์และบุคลากรมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาคณะ 

และสามารถนํามาตรฐานคุณภาพไปกํากับการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
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  ควรวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานต่างๆ ที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ นํามาทบทวน ปรับปรุงให้มี
คุณภาพ แล้วจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงระบบต่างๆ เช่น ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย ระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย เป็นต้น  

2. มีรายงานการประเมินตนเองที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพในองค์ประกอบต่างๆ 
และมีผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554 ในระดับดีมาก (ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก)  
  ควรกําหนดรูปแบบของการเขียนรายงานที่สามารถลดภาระ ลดความยุ่งยาก และลดเวลาของการ
จัดทํารายงาน เช่น เขียนกระบวนการหรือวิธีการทํางาน (ระบบและกลไก) ไว้เป็นส่วนที่หนึ่ง ซึ่งเหมือนกันทุกปี 
(ไม่ต้องเขียนใหม่ ยกเว้นมีการปรับระบบหรือเปลี่ยนกลไก) ส่วนที่สองแสดงผลการดําเนินงาน (ของระบบและ
กลไก) ในรอบปี ส่วนนี้ต้องเก็บข้อมูลและเขียนใหม่ทุกปี เป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดภาระในการจัดทํา SAR ลงได้  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 
4.19  ได้คุณภาพระดับดี สําหรับภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก. 
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต

- - - - 5.00 4.59 4.69 5.00 5.00 4.59 4.69

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.17 4.59 4.56 4.56 - 4.60 4.60 4.51 4.48 4.60 4.51

  มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 4.57 - 3.92 3.92 4.57 4.57 3.92 4.49

  มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.17 4.60 4.56 4.56 - 4.71 4.74 4.48 4.44 4.71 4.52

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.84 2.84 5.00 5.00 2.84 3.71

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.63 4.61 4.61 5.00 4.19 4.22 4.57 4.55 4.19 4.42
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
  - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ 
มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้เป็นที่ต้องการ
ของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่
ในระดับดีมาก 
- มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 
ได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อขับเคล่ือนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความพร้อมด้านห้องสมุด 
เครื่องมืออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่ง และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และการเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนําของเอเซีย ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริการวิชาการ มีคุณภาพ  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.71 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง ส่งผลให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์น้อย 
และยังไม่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ควรส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทําวิจัย และสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เขียนบทความวิชาการเพิ่มขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนน
เฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับภาพรวม  
ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองดา้นการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก.
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้)
1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.57 4.50 4.50 5.00 4.75 4.79 4.63 4.57 4.75 4.65

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.56 4.56 4.56 - 4.62 4.64 4.50 4.50 4.62 4.53

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.84 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 4.42 4.42 3.06 3.74

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.63 4.61 4.61 5.00 4.19 4.22 4.57 4.55 4.19 4.42
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
  - ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ 
และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีบุคลากร ศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ IDVET KU และมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ครอบคลุมในการดูแลนิสิต ทําให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง นอกจากนี้ มีกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการจํานวนมาก และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า โดยดําเนินงานตามระบบและกลไกในแต่ละพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีศักยภาพในการหารายได้สูง โดยรายได้มา
จากการประยุกต์และการบริการวิชาการ (ร้อยละ 30) และการพัฒนาวิชาการ (ร้อยละ 30) เพื่อสนับสนุนด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 
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  - ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.74 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย์น้อย และยังไม่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ 
สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก.
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้)
1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.90 4.50 4.50 4.50 - 4.06 3.81 4.36 4.36 4.06 4.29

   1) ด้านกายภาพ 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00
   2) ด้านวิชาการ 3.84 4.00 4.00 4.00 - 3.71 3.71 3.94 3.94 3.71 3.90
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.67 4.67 4.67 - 4.24 3.92 4.67 4.67 4.24 4.56

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.75 5.00 4.23 4.30 4.82 4.80 4.23 4.51

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.50 4.33 4.33 5.00 4.59 4.69 4.60 4.50 4.59 4.54

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.84 2.84 5.00 5.00 2.84 3.92
   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
(4  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.+มก.
(19  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ.
(18  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(18  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.
(1  

ตัวบ่งชี้)

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(13  

ตัวบ่งชี้)

สกอ.+มก.
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(35  

ตัวบ่งชี้)
   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.63 4.61 4.61 5.00 4.19 4.22 4.57 4.55 4.19 4.42
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย   

4.29 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.56 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งใน
ด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อขับเคล่ือนคณะ
ไปสู่วิสัยทัศน์ มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความพร้อมของระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรใน
ทุกระดับทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย 
  - ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.54 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.92  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มีการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมจํานวนมาก ตลอดจนมีการบูรณาการทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
นิสิตปัจจบุัน จํานวน 10 คน 
1. ทําไมถึงเลือกเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร ์มก. 

- ชอบในสถาบัน และมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ผ่านสือ่
ต่างๆ เช่น รายการกบนอกกะลา 

- มีช่ือเสียง และมีศักยภาพ 
2. สโมสรนสิิตมีบทบาทในการเชิญชวนให้นิสติเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และนํากิจกรรมของสโมสรไปเผยแพร่ เพื่อให้รุน่น้องเข้ามามีส่วนร่วม 

- มีการติดต่อรายการกบนอกกะลา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3. เนื้อหาหลักสูตรด้านพรีคลินิก มีความครอบคลุมทุกด้าน 
4. การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัย 

- คณะมีการสนบัสนุนอาจารย์ในการทําวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยดี 

- มีทุนสนับสนุนการทําวิจัย ซึ่งบางท่านยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
5. ความพร้อมด้านเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ 

- มีเครื่องมือพื้นฐาน และห้องปฏิบัติการ ที่คณะจัดให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอต่อการเรียนการสอน และ
การทําวิจัย  

- เครื่องมือมีเทคโนโลยีล้ําสมัย  

- เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ราคาแพง จะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอใช้
ร่วมกัน  

6. มหาวิทยาลัยมขี้อกําหนดต้องมีการตีพิมพ์ผลงานทั้งในและต่างประเทศ โดยระดับปริญญาโท ต้องตีพิมพ์
ผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน  

7. นิสิตทุกคนรับทราบต้องเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ แต่ระบบการประเมินออนไลน์ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก และมีรายชื่ออาจารย์ประมาณ 70-90 คน ซึ่งบางท่านไม่ได้สอน แต่มีรายชื่อให้เข้าประเมิน 
หรือสอนหลายภาควิชา ทําให้เสียเวลา และช่วงการประเมินจะอยู่ในช่วงใกล้สอบ  ทําใหไ้ม่ได้ต้ังใจประเมิน
เท่าที่ควร ควรแจกแบบประเมินในคาบสุดทา้ยของการเรียนการสอน 

8. อาจารย์บางท่านมีการทําแบบประเมินเพิ่มเติม และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
9. ระบบสารสนเทศของคณะ 

- ยังไม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ดีพอ 
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- คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้เพียงพอ แต่วิทยาเขตกําแพงแสน มี
เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า และนิสิตต้องใช้งานมากกว่า ควรมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับวิทยาเขต
กําแพงแสนมากขึ้น 

10. มีการแจก course syllabus และชี้แจงใหน้ิสิตรับทราบ ซึ่งบางรายวิชาให้นิสิตไปพิมพ์เอง 
11. โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เริ่ม

ดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2553  ซึ่งเป็นโครงการที่กําหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ต้องเข้าร่วม 
12. กระบวนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

- ส่วนใหญ่นสิิตจะรับทราบแนวทางจากรุ่นพี่ ในการเตรียมตัวในการเรียน การทําวิทยานิพนธ์ รูปแบบการ
จัดทํา proposal และหลักเกณฑ์ต่างๆ จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- การทําวิจัย ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ จะให้คําแนะนําได้ดีกว่า เนื่องจากอาจารย์รุ่นใหม่จะสนใจ
เรื่องใหม่ๆ และมีผลต่อการเรียน course work ของนิสิต ต้องไปศึกษาที่อ่ืน 

13. มีการฝึกทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ และได้รับการสนับสนนุให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรบัทราบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของนิสิตแต่ละคน และอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ให้คําแนะนํา 

14. รับทราบข้อมูลในการเตรียมตัวสอบกับสัตวแพทยสภา ซึ่งคณะมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการประชุม
ช้ีแจง และแจ้งช่วงเวลาในการสอบให้นิสิตรบัทราบ (เดือนเมษายน และธนัวาคม) พร้อมทั้งมีการเสริมเนื้อหา
เพื่อให้สามารถสอบได้ตรงประเด็นมากขึ้น 

15. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องปี 1 รับทราบข้อมูลการให้บริการและขั้นตอนต่างๆ ของคณะ 
เนื่องจากส่วนใหญ่จะรับทราบข้อมูลจากรุ่นพี่ และมีการติดต่อกันในกลุ่ม Social network  

- ควรมีกระจายการจัดหลักสูตรของนิสิตช้ันปี 3 – 5 ใหส้มดุลกัน เนื่องจากในช่วงปี 3 และปี 5 จะเรียน
ค่อนข้างหนัก และควรมีการฝึกปฏิบัติมากขึ้นในปีที่ 5 หาเริ่มฝึกคลินิกในปีที่ 6 จะช้าเกินไป 

- ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนสําหรับนิสิตมากขึ้น หรือเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อไม่ให้
กระทบกับค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องเรียกเก็บในแต่ละรุ่น 

- ควรจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้ต่อเนื่องในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น 

- ควรให้นิสิตแต่ละชั้นปีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องใน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรรายวิชา และครอบคลุมตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

- ควรย้ายนิสิตช้ันปีที่ 6 เทอม 1 มาเรียนที่บางเขน และควรมีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น  

- หลักสูตรเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ เช่น วัว กับม้า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้มากกว่าการเรียนเกี่ยวกับสัตว์เล็ก ควรมี
วิชาเลือกเสรีให้นิสิตเลือกเรียนในสาขาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 
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- ควรมีการสนับสนุนทุนและสง่เสริมให้นิสิตเรียนนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากขาดการสร้าง
แรงจูงใจ และไม่สนใจศึกษาต่อ ทําให้ไมส่นใจที่จะเรียนหรอืสอบ TOFEL 

กลุ่มอาจารย ์  จํานวน 6 คน 
1. การสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ 

- แต่ละภาควิชามีการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ แต่มีข้อจํากัดในเรื่องจํานวนอาจารย์ที่มีจํานวนน้อย และ
มีบางส่วนไปศึกษาต่อ ทําให้ต้องรอในส่วนที่ไปศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา 

- คณะมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ จํานวน 2 ทุน ซึ่งมีจํานวนค่อนข้างน้อย ต้องสมัครสอบ
ขอรับทุนจากภายนอก ซึ่งภาควิชาต้องการให้ศึกษาต่อในต่างประเทศมากกว่า  

- ทุนสนับสนุนการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ TOFEL ยังมีจํานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง และคณะสนับสนุนการสอบเพียงครั้งเดียว  

2. การพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก  

- มีมาตรการส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ ยังไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่แต่ละคน ไม่ได้มีการบังคับหรือลงโทษ 

- มหาวิทยาลัยมีหลักการการขอตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดให้เมื่อปฏิบัติงานครบ 5 ปี ควรขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ หรือถ้ามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ควรขอตําแหน่งทางวิชาการ ใน 2 ปี 

3. การส่งเสริมในการทํางานวิจัยของอาจารย์ 

- ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ จะมีเงินสนับสนุนให้ 

- มีการสนับสนุน แต่อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ขอ ขึ้นอยู่กับแต่ละคน และมีรายละเอียดซับซ้อนมากเกินไป 

- มีทุนสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ 200,000 บาท แต่ต้องทํางานร่วมกับอาจารย์รุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ จึง
จะมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

- คณะมีนโยบายสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่มีปัญหายังไม่มีงานวิจัย และไม่สามารถขอทุน
วิจัยได้ด้วยตนเอง ถ้าเป็นอาจารย์ใหม่ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก จึงจะขอได้ง่ายกว่า และต้องทํางานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ จึงจะมีโอกาสได้ทุนสนับสนุนทําวิจัย และการขอทุนจากภายนอก มีการ
พิจารณาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วย ทําให้มีปัญหา 

4. ระบบการประเมินการเรียนการสอน 

- มีการประเมินการเรียนการสอน และมีการนําผลไปปรับปรุง แต่ระบบการประเมินออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย ใช้ไม่ได้ผล และได้ผลประเมินที่ไม่เป็นไปตามจริง  

- ช่วงเวลาที่ประเมินเป็นช่วงก่อนสอบ และการประเมินอาจารย์แต่ละท่าน และประเด็นหัวข้อที่ประเมินใช้
เวลาค่อนข้างมาก   

- มีรายช่ืออาจารย์ประเมินไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจริง เนื่องจากอาจารย์บางท่าน
สอนภาคบรรยาย ไม่ได้สอนภาคปฏิบัติ แต่มีรายชื่อปรากฏให้นิสิตเข้าประเมิน ดังนั้น อาจารย์แต่ละท่าน
จึงมีการจัดทําแบบประเมินด้วยกระดาษแทน 
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- ควรมีการสํารวจการประเมินของแต่ละคณะ หรือมีการประเมินแบบกระด เนื่องจากจะได้ข้อมูลผลการ
ประเมินที่เป็นจริงมากกว่า 

- ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดแบบประเมิน เพื่อพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ต้องการให้อาจารย์ปรับปรุง
แก้ไข ข้อดี ข้อเสีย และให้คะแนนโบนัสสําหรับนิสิตที่เข้าประเมิน เพื่อให้ได้ผลประเมินที่เป็นจริง 
เนื่องจากนิสิตต้องตอบแบบประเมินหลายชุด และมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน ทําให้นิสิตสับสนในการ
ประเมิน  

- มีการนําผลประเมินไปใช้ โดยมีการนํามาพิจารณา และนําเสนอเข้าที่ประชุม 
5. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- คณะมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต ทั้งส่วนของวิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน โดย
อาจารย์มีการให้นามบัตร และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้นิสิตติดต่อได้โดยตรง  

- นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่มีคะแนนผลการเรียนตํ่ากว่า 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต
โควตานักกีฬา  

- คณะกรรมการที่ปรึกษามีส่วนช่วยในการดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์บางท่านมีการปรึกษา
อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คําแนะนํากับนิสิต  

- คณะมีการจัดอบรมแนะแนวหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดแนวทางในการปรับแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และกําหนดให้มีกรรมการที่ปรึกษากลาง ที่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่สามารถโน้มน้าวและให้
คําแนะนํานิสิตได้เป็นอย่างดี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี  

- มีการสอดแทรกในการเรียนการสอน สามารถดําเนินงานได้อย่างกลมกลืน 

- มีจรรยาบรรณสอดแทรกในการปฏิบัติตนของนิสิต ซึ่งมีการดําเนินงานชัดเจนของกลุ่มนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- มีส่วนช่วยเหลือสังคม ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา และมีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีการสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอน 

7. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มีการนําตัวอย่าง case ไปสอดแทรกใน
รายวิชา 

8. ผู้บริหารมีการกําหนดวิสัยทศัน์ของคณะเป็น 1 ใน 5 ของเอเซีย  

- อาจารย์มีมุมมองว่า ด้านวิชาการเป็นไปได้ ส่วนด้านการวิจัยยังอยู่ห่าง เนื่องจากภายนอกมีศักยภาพการ
ดําเนินงานสูงกว่า และมีพัฒนาการที่ก้าวไปเร็วมาก 

- ปัญหาในการกําหนดตัวช้ีวัด เช่น การบริการวิชาการมีอะไรใหม่ที่คนอื่นไม่มี เป็นจุดเด่น มองภาพของ
โรคและปัญหาได้มากขึ้น และปรับให้นิสิตสามารถใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ได้มากขึ้น  
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- การบริการวิชาการใกล้เคียง 1 ใน 5 ของเอเซีย แต่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ยังไม่ชัดเจน ซึ่งคณะ
ต้องสร้างแรงจูงใจ และขึ้นอยู่กับโอกาส งบประมาณ และความสนใจของแต่ละบุคคล  

- ควรส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้กับนิสิตมากขึ้น เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ จบออกมาเป็นบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ 

- คณะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริการมากเกินไป ควรพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัยให้
เข้มแข็งก่อน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง จะส่งผลให้เจริญก้าวหน้าได้ ซึ่งการสนับสนุนนิสิตให้มี
คุณภาพพร้อมสู่ตลาด คณะควรพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิตเป็นหลัก 

9. ข้อดี 

- มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ทรัพยากร สถานที่ เพื่อการพัฒนานิสิต ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ที่
พร้อม มี case ตัวอย่างทั้งในด้านสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และสัตว์เศรษฐกิจ และมีผู้เชี่ยวชาญรองรับที่
เพียงพอ 

10. ข้อที่ควรปรับปรุง 

- ควรส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมการทํากิจกรรมมากขึ้น โดยปลูกฝังให้นิสิตเข้าใจการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

- ควรมีสถานที่ให้สโมสรนิสิต สามารถจัดกิจกรรมได้สะดวก และมีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ รวมทั้งมี
ผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลนิสิตอย่างชัดเจน เพื่อดูแลนิสิตในการจัดกิจกรรมออกค่าย 

- การพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งมีความสําคัญในการเรียนการสอนสําหรับนิสิต คณะ
ควรลงมาบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาการสอนสําหรับอาจารย์บางท่าน  

- การจัดการเรียนการสอน ยังไม่ได้มุ่งเน้น active learning อย่างแท้จรง ซึ่งคณะพยายามปรับให้
ตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของนิสิตมากขึ้น โดยมีการวางแนวทางในการผลิตบัณฑิตให้มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อให้นิสิตสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้ใน
อนาคต 

- คณะมุ่งเน้นการบริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตวแพทย์ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือที่
ทันสมัย แต่ในส่วนของการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านพรีคลินิก ยังมีเครื่องมือเก่าล้าสมัย ควรมีการ
ชดเชยเครื่องมือให้มีความทันสมัยมากขึ้น  

 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน 
จุดแข็ง 

1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบ E-office 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1. การมีส่วนร่วมในการคิดวิสัยทัศน์ของบุคลากรยังมีน้อย 

2. การประชุมบุคลากรทั้งคณะยงัมีน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้บุคลากรสายสนับสนนุมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 

2. ควรมีการปรับตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงานเพื่อความมั่นคง 

3. ควรมีการปรับวุฒิการศึกษาให้กับผู้สําเร็จการศึกษาที่สูงขึน้ 

ผู้ใชบ้ริการ จํานวน 2 คน 
จุดแข็ง 
1. การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยาํ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การรอคิวในการตรวจนาน 

2. การนัดหมอในครั้งต่อไปควรให้หมอคนเดิมมา follow up ต่อ เพื่อให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรดูอาการของสัตว์เลี้ยงเพื่อจัดลําดับคิว 

4. ควรจะพัฒนาในระบบการจัดคิวการตรวจเพื่อบริการให้รวดเร็ว 

5. ห้องน้ําที่โรงพยาบาลไม่สะอาด 

6. สระน้ําสุวรรณชาติ อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้บริการ 

7. ยามีคุณภาพน้อยค่ารักษาแพงมาก 

8. การจ่ายยาไม่อธิบายวิธีใช้ 
9. ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ได้นํามาใช้ปรับปรุง 
10. การรอคิวในการผ่าตัดนานมากทําให้ไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงที 

ศิษย์เก่า  จํานวน 3 คน 
จุดแข็ง 
1. สมาคมศิษย์เกา่มีการติดตามและจัดอบรมวิชาการให้กับศิษย์เก่า มีการเชิญอาจารย์จากสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็น

การเพิ่มพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการอบรมให้กับศิษย์เก่า ยังมีน้อย 

3. ควรปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อให้มีความรูแ้ละทักษะควบคู่กัน เพราะปริมาณเนื้อหาในบทเรียนมีมาก แต่มี
เวลาจํากัด 

4. ควรปรับปรุงการเรียนการสอน และการออกข้อสอบ ให้เป็นเชิงวิเคราะห์มากกว่าการท่องจํา    

5. อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิต เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ยังเข้าร่วมน้อย 

6. ควรมีการพัฒนาบัณฑิตให้มคีุณภาพในด้านต่างๆ เช่น มีการพัฒนาอีคิว การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ไมใ่ช่เรียนเก่ง
อย่างเดียว 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 

   
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ์  
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สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บริการ นสิิต อาจารย์ และบคุลากร 

 

     
 

     
 

   
 

    
เย่ียมชมโรงพยาบาลสัตว์ โครงการหุ่นจาํลองยางพารา หอประวัติ และภาควิชา 


