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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2555  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน  นิสิต จํานวน 4 คน 
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 4 คน และบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง จํานวน 4 คน 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 36 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นการ
ประเมินตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 3 และ 4 เนื่องจากยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีผล
การประเมินตนเองเทียบกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้   
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.58 4.53 ดีมาก ดีมาก
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้   24 4.59 4.55 ดีมาก ดีมาก
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11   (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 3 และ 4) 9 3.65 3.54 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 3, 4 และ 12) 12 3.70 3.62 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี  3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1  
และ 18.2) 

35 4.28 4.22 ดี ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2,  
17, 18.1 และ 18.2) 

36 4.30 4.24 ดี ดี

 
 รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ จําแนกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และ
ผลผลิต  สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

(จํานวนตัวบ่งชี)้ 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ 
   และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

2  การผลิตบัณฑิต  3.20 5.00 5.00 5.00 4.00 3.89 3.92 4.20 4.20 2.33 4.11

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

4 การวิจัย  2.65 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 4.22 4.22 2.69 3.45

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
   ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33

7 การบริหารและจัดการ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.15 4.15 5.00 5.00 4.15 4.83

8 ระบบและกลไกการเงิน และ 
   งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 4.00 4.00 - 4.53 4.53 4.00 4.00 4.53 4.27
เฉลี่ยภาพรวม 3.06 4.89 4.89 4.89 4.00 3.62 3.65 4.55 4.53 3.62 4.24
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การมอบอํานาจการตัดสินใจให้กับผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยทําให้

ความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติลดลง 
2. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ทําให้หลายหน่วยงานและ

นักเรียน ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
3. สะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ รวมทั้งสุขลักษณะของโรงอาหาร ห้องสุขาต้องปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกั้บ

ผู้รับผิดชอบงานระดับต่างอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรมี กลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบที่ประหยัดงบประมาณ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายทุกสถานที่ 
ทุกเวลา เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชนออนไลน์ 

3. ควรรณรงค์ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ภายในคณะ 
ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม ถูกสขุลักษณะตลอดเวลา 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และพื้นที่ใช้สอยด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัย 
 
นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
 มีการนําความรู้ด้านประกันคุณภาพกระบวนการ PDCA มาใช้ในการดําเนินการในกิจกรรมของ
นิสิต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เช่น โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 14 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ภาพรวม 14 กิจกรรม 14
กิจกรรม 

- -

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1.ควรส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและ
ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการในหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษา  หรือรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1. เพิ่มมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม
คุณวุฒิและการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย ์

√   

2.ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรกุสู่ผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ให้หลากหลายรูปแบบ 

2. จดัทําแผนการ
ประชาสัมพันธแ์ละดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ์
หลักสูตรของคณะแบบ 
เชิงรกุ  

√   

3.ควรเชิญวิทยากรที่มีความเชีย่วชาญดาน

การจัดการความรูมาใหความรูเร่ือง KM 

และการวิจัยในชั้นเรียน 

3. จดัอบรมเกี่ยวกับการทํา
วิจัยเพือ่พัฒนาชั้นเรียนให้แก่
คณาจารย ์ และกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาชั้นเรียนให้แก่
คณาจารย ์

√   

4.ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการ

จัดซื้ออุปกรณในหองปฏิบัติการ เครื่อง

คอมพิวเตอร หนังสือในหองสมุดใหเพียงพอ 

และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความ

ชวยเหลือจากสมาคมศิษยเกา 

4. โครงการผู้บริหารคณะฯ 
พบนิสิต เพื่อสํารวจความ
ต้องการจากนิสิตต่อทรัพยากร
การเรียนการสอนในด้านต่างๆ

√   

5.ควรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อ

รับทราบถึงปญหา และแนวทางแกไข เพื่อ

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปน

รูปธรรม 

5. การจดัทําแผนพัฒนา
บุคลากรคณะเทคนิคการสัตว-
แพทย ์

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

นิสิตใหมากขึ้น 

6. การเพิ่มงบประมาณ

กองทุนพัฒนานสิิต ไดแก ทุน

ฝกอบรม  ดูงาน  ทําวจิัย

ระยะสั้น 

√   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ควรมีการจัดทําระบบส่งเสรมิการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมี
คณะกรรมการ และการจัดให้ความรู้กับ
บุคลากร 

 

7. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ของคณะฯ เรื่องการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

√   

2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัย

ตามแผนที่คณะฯ กําหนดไว และจัดทําเปน

ฐานขอมูลวิจัย 

8. มกีารประเมนิแผนงานวิจัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

√   

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. ควรมีการนําผลการประเมินงานบรกิาร
ทางวิชา การแกสั่งคมในทกุโครงการมา
พิจารณาเพื่อปรับปรงุการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป 

9. การนําผลการประเมินงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมใน
ทุกโครงการมาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรงุการดําเนินงานครัง้
ต่อไป 

√  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1. ควรจัดทําประเด็นความรูที่ตองการ 

ครอบคลุมการผลิตบัณฑิต และการวิจัย แลว

ดําเนิน การใหเปนกระบวนการที่ชัดเจน 

ตั้งแตกําหนดบุคคลเปาหมาย  การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบ รวมความรู และ

การนําความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ 

10. โครงการจดัการความรู้
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  : 
การแลกเปลี่ยนประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย 

√   

2.ควรกําหนดแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
โดยกําหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิด ชอบ และมี
การตดิตามผลการดําเนินงานเปน็ขั้นตอน 

11. โครงการพฒันาและ
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

(PDCA) ที่ครอบคลุมทั้งการจดัการเรียนการ
สอน  การวจิัย การบริหารจัดการ และการเงิน

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1. ควรกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่บ่งชี้
ถึงจํานวนงบ ประมาณที่จะไดร้บัจากที่มา
ของเงิน และวิเคราะห์ความเชือ่มโยงกับ
จํานวนงบประมาณที่ต้องใชเ้พื่อการพัฒนา 

12. จัดทําแผนกลยุทธท์าง
การเงินที่บง่ชี้ถงึจํานวน
งบประมาณที่จะได้รับจาก
ที่มาของเงิน และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกับจํานวน
งบประมาณที่ตอ้งใชเ้พื่อการ
พัฒนา 
 

√   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1. ควรมีการกําหนดตัวบง่ชี้เพิม่เติมตาม
จุดเน้นของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

13. การกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามจุดเน้นของคณะฯ 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
มก. 
และการประเมนิผลนิสิต
ฝึกงานโดยสถานประกอบการ 

√   

2.การบันทึกการปรับปรุงการทาํงานใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะควรระบุรายละเอียดของสิง่ที่ปรับปรงุ
ให้เข้าใจง่าย 

14. จัดกลุ่มและปรับลด
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

√  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)   ระหว่างวันที่ 30 - 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2555  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 34 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ สมศ.
11 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4 และ 12) ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ประเมินตนเองได้
ระดับคะแนน 4.07 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 
4.06 อยู่ในเกณฑ์ดี 

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 
 
 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
วันจันทรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2556 
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เวลา 8.30 – 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม คณะเทคนคิการสัตวแพทย์
เวลา 9.00 – 9.30 น. • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารของคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 

ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
• ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
เวลา 9.30 - 10.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2555 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจยันําเข้า กระบวนการและ
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอดุมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีที่ผ่านมา 
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรงุของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพ

เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
  เวลา 10.30 – 11.00 น.  
  เวลา 11.00 – 12.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

• ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการ 

• ตรวจเยี่ยมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- กลุ่มสาขาวิชาสุขศาสตร์และงานโรงพยาบาล 
- กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย์ 
- กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สตัว์ 
- กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ 

เวลา 12.00 – 12.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   ณ หอ้งประชุมคณะเทคนิคการสตัวแพทย์
กลุ่มที ่1 นสิิตทุกระดับคละชั้นปี                                จํานวน 4 คน  

เวลา 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั
เวลา 13.30 – 15.00 น. 
  เวลา 13.30 – 14.00 น. 
  เวลา 14.00 – 14.30 น. 
  เวลา 14.30 – 15.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
กลุ่มที ่2 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา     จํานวน 3 คน 
กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต                         จํานวน 4 คน 
กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง    จํานวน 4 คน 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
 

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)
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ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์รับทราบ  
ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 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 สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ (ป 1) 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี)้
ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3, 3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.28 4.22

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบง่ชี้ (36 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี ่3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.30 4.24

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.58 4.53
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.59 4.55
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.65 3.54
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที ่12 3.70 3.62
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิด 
อัตลักษณ ์

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตาม
อัตลักษณ ์

คะแนน 3.51 4 4 4.00 4.00

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณข์องสถาบัน 

ข้อ 2 3 3 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.11 4.11
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

35 9.5 38.78 9.5 38.78 3.23 3.23
24.5 24.5 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

8.5 2 8.16 2.0 8.16 1.36 1.36
24.5 24.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการ
สอน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบณัฑิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 25 92.59 25 92.59 4.63 4.63
27 27 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 40 40 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ

และภาคพิเศษ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 39 39 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน 25 25 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 11 11 
  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 1 1 
  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 1 1 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(คะแนนประเมินจากนายจ้าง) 

ค่า 

เฉล่ีย 
3.51 4.18 4.18 4.18 4.18

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 3.5 84 3.43 84.00 3.43 2.86 2.86
24.50 24.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 0) คน 0 0.00 0.0 0.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 2) คน 14 28.00 14.0 28.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 5) คน 8 40.00 8.0 40.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี 

(ค่าน้ําหนัก 1) 
คน 0 0.00 0.0 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท 
(ค่าน้ําหนัก 3) 

คน 0.0 0.00 0.0 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก 
(ค่าน้ําหนัก 6) 

คน 1 3.00 0.5 3.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี 
(ค่าน้ําหนัก 3) 

คน 0.0 0.00 0.0 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท 
(ค่าน้ําหนัก 5) 

คน 1.0 5.00 1.0 5.00 

  
  

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก 
(ค่าน้ําหนัก 8) 

คน 1 8.00 1.0 8.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี 
(ค่าน้ําหนัก 6) 

คน 0 0.00 0.0 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท 
(ค่าน้ําหนัก 8) 

คน 0 0.00 0.0 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก 

(ค่าน้ําหนัก 10) 
คน 0 0.00 0.0 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  3.45 3.45
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา 

สัดส่วน 105,300 1,231,680 79,463.23 1,231,680 79,463.23 2.65 2.65

15.5 15.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตพีิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 20 10.375 42.35 10.125 41.33 5.00 5.00
24.50 24.50 

  จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด คน 24.50 24.50 
  จํานวนนักวจิัยทั้งหมด คน 0.00 0.00 

  มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 5 1.25 8 2.00  

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

 0 0.00 0 0.00  

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

 9 9.00 8 8.00  

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั  
(ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน 1 0.125 1 0.125  

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 10 3 12.24 3 12.24 3.06 3.06
24.50 24.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2 2   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1 1   
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.50 24.50 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.25) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ  
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม  4.25 4.25
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ตอ่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใชใ้น
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อยละ 80 4.00 40.00 4.00 40.00 5.00 5.00

10.00 10.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 3     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 2     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน 

  และการวิจัย 
เรื่อง 1 1 

    
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

  ท้ังหมด 
เรื่อง 10 10 

    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 2 2 2 2.00 2.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในประเดน็ที ่1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 2 2 2 3.00 3.00

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในประเดน็ที ่2 ภายนอก
สถาบัน (เพือ่ความกินดีอยูด่ีของ
ชาติ) 

ข้อ 1 2 2 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.33
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.83 4.83
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทกุระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

 ตัวหาร ตัวหาร 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

สภาสถาบัน 
คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน - -

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบนั 

คะแนน 3.51 4.15 4.15 4.15 4.15

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 5.00 4.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.29 4.27
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 7 8 8 4.00 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.58 4.53 4.58 4.53
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 16.1, 16.2 และ 17 (ไม่คิดคะแนนการประเมินในภาพรวมองค์ประกอบ)  พบว่า คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง    
1. มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่คํานึงถึงความเชื่อมโยงไปสู่ภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะเป็นและ

มีทีมผู้บริหารเป็นกลไกหลักในการกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ 
2. มีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต

และการบริการวิชาการ 
 แนวทางเสริม   

1. ทีมผู้บริหารควรทํา SWOT Analysis เมื่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนองค์กร (จากข้อมูลของ
คณะ SWOT Analysis จัดทําเมื่อ กรกฎาคม 2547 นํามาใช้กับแผนกลยุทธ์ 2554 -2557 
ช่วงเวลา 7 ปีนานเกินไป) 

2. ควรเพิ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถสนับสนุน
คณะได้ทั้งภารกิจด้านผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดต้ัง Center of Excellent และการสร้างนวัตกรรมควรศึกษาแนวทางการดําเนินงานจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ แล้วนํามาวิเคราะห์กําหนดให้เหมาะสม ว่าควรอยู่ภายใต้ภารกิจด้านบริการวิชาการหรือ
วิจัย  

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้  (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 3 และ4) พบว่า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   
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1. หลักสูตรโดดเด่นโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นคณะฯ เดียวในประเทศ 
2. บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาด ที่มีรองรับหลากหลายสาขาทางปศุสัตว์/เกษตร/สุขภาพสัตว์ 
3. นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรของคณะ มีความร่วมมือและมีทัศนคติที่ต่อกันทั้งหมด โดยเฉพาะในการ

ช่วยพัฒนาคณะในทุกๆ ด้าน 
แนวทางเสริม   

1. เหมือนปีที่ผ่านมาด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสื่อหลายๆ แบบ  
2. ผลวิจัยสถาบันสะท้อนข้อเท็จจริงหลายอย่าง ควรนํามาใช้อย่างจริงจังในทุกๆด้าน ไม่เฉพาะแต่

หลักสูตร เพราะสะท้อนถึงกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องอีก  
จุดที่ควรพฒันา 

1. การเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ บุคลากร 
2. การเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ 
3. การวิจัยในชั้นเรียนยังไม่ชัดเจน แม้จะดําเนนิการแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 
1. หาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากที่ได้รับปัจจุบัน  
2. สัมมนาระดมสมองผู้เกี่ยวข้องในการขอตําแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง     แม้

จะมีระเบียบกําหนดของคณะฯ ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เพื่อจะได้หาทางสนับสนุนให้ประสบ
ผลสําเร็จ คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

3. ผลสําเร็จตามแผนงานต่างๆ ที่นํามาเสนอคณะกรรมการยังออกมาไม่ชัดเจน ถ้าไม่กําหนดเวลา
ตามแผนให้ชัดเจน กรรมการตรวจสอบก็ต้องรอในปีต่อไป  

4. การต้ังโจทย์วิจัย ในส่วนของชื่อเรื่องควรมีการประเมินโจทย์ก่อน  
  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง   
มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมและการพัฒนานิสิต มก. โดยเฉพาะความร่วมมือทั้งฝ่ายนิสิต 

คณาจารย์ บุคลากร และฝ่ายบริหารในการให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน  
 

 แนวทางเสริม   



 23

 

 นําผลประเมินกิจกรรมในหัวข้อส่วนที่ได้ “พอใช้” ไปปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมจะได้ผลสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กิจกรรมต่างๆ ที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง หรือพัฒนา คือจุดอ่อนของกิจกรรม ควรได้
ดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้เกิดซ้ําในปีต่อๆ ไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. แจ้งผลประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ 
2. ดําเนินการปรับปรุงอย่างจริงจัง 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.45  ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.45 ได้
คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําตํ่ากว่าเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ควรส่งเสริมให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัยกับหน่วยงานให้ทุนทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มี
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง   
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 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยที่ชัดเจน 
 
แนวทางเสริม   

ควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานบริการ
วิชาการ วิชาชีพ  เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นและความเชี่ยวชาญ
ของคณะ ซึ่งจะช่วยเสริมการสร้างรายได้ให้กับคณะในการวิเคราะห์ทางคุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
    

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มี
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

 จุดแข็ง 
1. มีนโยบายพัฒนานิสิต ที่ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ กับคณาจารย์และบุคลากรเป็นประจํา
สม่ําเสมอ  เกิดความรักเคารพ และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 

2. มีนโยบายส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในคณะ มีโครงการกิจกรรมที่ มุ่งเสริมสร้าง
เอกภาพ ความสามัคคี  และความรัก ความภาคภูมิใจในองค์กร 

 

 แนวทางเสริม 
 ควรธํารงรักษานโยบายที่ดีไว้  ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของบุคลากร

และบัณฑิตของคณะ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ความสะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ รวมทั้งสุขลักษณะของโรงอาหาร ห้องสุขาต้องปรับปรุง 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  ควรรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ภายในคณะ 
ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา หรือจัดโซนนิ่งให้นิสิตแต่ละชั้นปีรับผิดชอบเป็น
ส่วนๆ โดยอาจจะมีสิ่งจูงใจ เช่น การให้รางวัลเมื่อพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุงดีขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง     
1. ผู้บริหารมีศักยภาพและประสบการณ์สูง สามารถบริหารจัดการทําให้คณะมีความเข้มแข็ง

และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรักองค์กร มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 

 

จุดควรพัฒนา 
1. งานเอกสารยังไม่เป็นระเบียบ และล่าช้า รวมทั้งการมอบหมายงานและการตัดสินใจอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อให้งานรวดเร็วขึ้น 
2. คณาจารย์มีภาระงานบริหารธุรการมาก ทําให้กระทบงานการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการทํางานโดยเฉพาะระบบ

เอกสาร รวมทั้งมอบอํานาจการตัดสินใจให้กับผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะในการปรับปรุงงาน สามารถ

ออกแบบกระบวนงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่พบมิติในการแสวงหารายได้ มีเฉพาะการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้  
2. ไม่พบว่ามีการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงิน  
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์แนวทางการแสวงหารายได้ ศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ที่มีอยู่หลากหลายเพื่อ

เป็นเป้าหมายในการระดมทรัพยากรด้านการเงินของคณะ เช่น แหล่งเงินจาก
ภาคอุตสาหกรรม การบริจาคเงินเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นต้น 

2. ควรกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินที่เหมาะสมเพื่อใช้ประกอบการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตว-
แพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง   
1. มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และ

ดําเนินการได้ครบถ้วน 
2. มีรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนบนระบบ CHEQA Online คณะกรรมการสามารถตรวจสอบ

ประเมินผ่านระบบได้สะดวก รวดเร็ว 
 

 แนวทางเสริม  
1. ควรส่งเสริมใหม้ีการนําวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการดําเนินงานปกติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

การทํางานอย่างมีคุณภาพ 
2. ควรปรับปรุงระบบงานด้านประกันคุณภาพให้มีการลดเอกสารและรายการหลักฐาน โดยพัฒนา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของคณะให้รองรับงานควบคู่ไปด้วยกัน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี   
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 4.00 4.40 4.27 4.00 4.00 4.40 4.27
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

3.06 4.88 4.88 4.88 - 3.79 3.79 4.54 4.51 3.79 4.35

   มาตรฐานที่ 2 ก ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.15 4.15 4.71 4.71 4.15 4.64

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

3.06 5.00 5.00 5.00 - 3.73 3.73 4.45 4.40 3.73 4.23

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 5.00 5.00 2.69 3.61

เฉลี่ยภาพรวม 3.06 4.89 4.89 4.89 4.00 3.62 3.65 4.55 4.53 3.62 4.24
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.27   ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
ทั้งนี้คณะควรขับเคล่ือนการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.35  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.64  ได้คุณภาพระดับดีมาก     สะท้อนให้เห็นว่าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการบริหารจัดการ
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การอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้   
และมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม    ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.23  ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการ
สอน และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  รวมทั้งงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ทั้งนี้คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
ชัดเจน  และควรสนับสนุนโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กร
ภายนอกที่มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ       และมี
แผนการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.61   ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ   โดยมีการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   ทั้งนี้คณะฯ ควรสนับสนุนการนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ระบุไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 5.00 5.00 4.00 3.95 3.96 4.88 4.86 3.95 4.57
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.17 4.17 4.90 4.90 4.17 4.69
3. ด้านการเงิน 2.65 4.00 4.00 4.00 - - - 3.32 3.32 - 3.32
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.30 5.00 5.00 5.00 - 2.73 2.73 3.65 3.65 2.73 3.19

เฉลี่ยภาพรวม 3.06 4.89 4.89 4.89 4.00 3.62 3.65 4.55 4.53 3.62 4.24
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  การ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การให้คําปรึกษาวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ควรขับเคล่ือนคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม    
พร้อมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกระบวนการพัฒนาแผน   พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน  พัฒนางานวจิัยและงานสร้างสรรค์  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงดีมาก  
ทั้งนี้คณะควรมีนโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการพัฒนา
สุนทรียภาพ ด้านสภาพแวดล้อม  ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาน  โดยการจัดให้มี
พ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
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- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  3.32   ได้คุณภาพระดับพอใช้  
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ควรมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่าย และการบริหารภารกิจของคณะในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย   รวมทั้งมีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า มีการจัดทํางบประมาณประจําปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งมีการวิเคราะห์งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจว่ามีความเพียงพอมาก
น้อยเพียงใด 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.19 ได้
คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้ง
ด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  มีแผนการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นิสิต วงการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน    พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะอย่างมีระบบ และส่งเสริม
การสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.20 4.80 4.80 4.80 - 3.85 3.85 4.43 4.43 3.85 4.32

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.30 5.00 5.00 5.00 - 2.86 2.86 3.92 3.92 2.86 3.74
   3) ด้านการเงิน - 5.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.34 4.34 4.83 4.83 4.34 4.71
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

2.65 5.00 5.00 5.00 4.00 3.19 3.59 4.70 4.66 3.54 3.80

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.40 4.27 4.80 4.75 4.40 4.69

   2) ด้านการวิจัย 2.65 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 4.22 4.22 2.69 3.45

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
       สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
       วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 3.06 4.89 4.89 4.89 4.00 3.62 3.65 4.55 4.53 3.62 4.24
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี   มีคะแนนเฉลี่ย 4.32   ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.71  สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอน
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และการจัดกิจกรรม เพียงพอต่อการจัดการศึกษา   ด้านวิชาการ  คณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ทั้งจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น   ด้านการเงิน คณะฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  แต่ไม่พบว่ามีการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
แสวงหารายได้   สําหรับด้านการบริหารจัดการ    มีการดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับ
อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ       

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.69  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.45  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มีคะแนนเฉลี่ย 
4.25 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33   สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตว-
แพทย์ มีการดําเนินการตามแผนสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลักษณะ  มีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่าง
ดี   ด้านการวิจัย มีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ ในการทําวิจัย แต่พบว่ายังมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ไม่มากนัก   ดังนั้นคณะ
จึงควรมีแผนการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้จริง และ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืนได้   ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะมีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย    สําหรับด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ ควรมีการพัฒนาสุนทรียภาพ และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน     
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 55 55

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 46 46

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต
3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 1

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - -

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - -

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - -

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - -

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

- -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF - -

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ครบถ้วน 

- -

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - -

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

- -

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

1 1

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80  
ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

- -

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

- -

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

1 1

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 230 230

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 230 230

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - -

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) - -

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - -

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - -

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 24.5 24.5

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 15.5 15.5

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 9 9

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

- -

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

- -

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

15 15

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

9.5 9.5

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

37.5 37.5

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 24.5 24.5

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

14 14
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105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

8 8

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.5 0.5

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- -

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

0.5 0.5

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 2

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 1

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 1

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - -

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - -

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - -

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 8.163 8.163

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 118.94 118.94

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 118.94 118.94

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 41 41

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

569 569

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.20
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129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.76 3.76

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.84 3.84

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.84 3.84

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.51 4.51

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.51 4.51

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 40 40

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 39 39

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

25 25

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 2

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - -

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 11 11

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - -

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - -

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

12,566.25 12,566.25

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 8 8

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - -
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151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) - -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8 8

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF - -

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด - -

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย] 

- -

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

- -

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- -

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

- -
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168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - -

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- -

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- -

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- -

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- -

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- -

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- -

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -
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184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- -

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.85 3.85

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.60 3.60

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 3.65

191 
  
  
  
  
  
  
  
  

จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

 

- จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ - -

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 230 230

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 2

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - -

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - -

- จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 2

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 230 230

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
15.5 15.5

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 15.5 15.5

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

2 2

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 307,000 307,000

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
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197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 307,000 307,000

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 924,680 924,680

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 924,680 924,680

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 15.5 15.5

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.5 15.5

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - -

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 9 9

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 9

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - -

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

5 8

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5



 44

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- -

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- -

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ  
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

9 8

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 9

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

1 1

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -



 45

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 2 2

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 1 1

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - -

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - -

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - -

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- -

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- -

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 10 10

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

3 3

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 2

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1 1

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔

ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 

3.52 3.52
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - -

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.83 3.83

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 24.5 24.5

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

15.5 15.5

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 2.5 2.5

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 13 13

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

18.5 18.5

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 18.5 18.5

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - -

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ 

- -

- ด้านการวิจัย - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

- ด้านอื่นๆ - -

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

- -

- ด้านการวิจัย - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

- ด้านอื่นๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 13,953,314.64 13,953,314.64

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 530,787.33 530,787.33

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 8,462,550.10 8,462,550.10

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 4,586,504.75 4,586,504.75

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 236,282.76 236,282.76

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 202,535.00 202,535.00

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 103,,845.36 103,,845.36
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 904,259.79 904,259.79

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - -

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
4.20 4.20

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 8 8

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.25 4.25

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 34 34

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 8 8

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.25 4.25

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.18 4.18



 48

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มที่ 1  นิสติ      จํานวน  4 คน 
1. ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเนื่องจากเวลาค่อนข้างจํากัดทําให้นิสิตไมม่ีช่ัวโมงเหลือพอที่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลางหรือวิชาเลือกเสรีของคณะอื่นๆ ได้ 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิตในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น 
3. อาจารย์มีความเอาใจใส ่และเป็นกันเองกับนิสิต 
4. เคยเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและมีการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องและ

นํามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
5. กิจกรรมต่างๆ ของนิสิตได้รับการสนับสนุนจากคณะ แต่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม 
6. มีการจัดค่าย “กล้องกราวน์” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเพื่อให้เป็นที่รู้จัก 
7. สภาพแวดล้อมและสนามกฬีามีความเหมาะสม แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับชุมชนทําให้บุคคลภายนอก

คณะฯ มีการเดินผ่านเข้าออกในคณะ ทําให้เกิดการสูญหายของทรัพย์สินบ่อยครั้ง 
 

กลุ่มที่ 2  อาจารย ์   จํานวน  3 คน 
1. อยากให้มีการเรียนการสอนทีเ่ป็นระบบเครือข่าย 
2. การแบ่งงานของเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ควรมีความ

ชัดเจน 
3. กระบวนงานบางกระบวนงานยังไม่เป็นระบบ อย่างเช่นขั้นตอนการรับตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 
4. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อมีจํานวนมาก จึงทําใหอ้าจารย์ที่สอนอยู่ต้องสอนในสาขาที่ไม่ถนัด และต้องทํา       

กิจกรรมนิสิต รวมถึงต้องออกหน่วยเพื่อฉีดวัคซีนใหแ้ก่สัตว์ ทําให้ไม่มีเวลาทํางานวิจัย 
 

กลุ่มที่ 3  ศิษย์เก่า/ผู้ใชบ้ัณฑิต  จํานวน  4 คน 
1. จุดเด่นของคณะคือมีการสอนความรู้พ้ืนฐานหลากหลายที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์แต่ไม่

สามารถลงลึกในด้านนั้นได้ และนิสิตสามารถปรับตัวได้ง่ายเมื่อจบไปประกอบอาชีพ 
2. การแยกสาขาวิชาไม่เหมาะสมเพราะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ควรเรียนควบคู่กับการพยาบาล 

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่ทันสมัยเพียงพอและบางชิ้นอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ 
3. การเรียนปฏิบัติการมีมากแต่ด้านการพยาบาลสัตว์ยังมีน้อยจึงขาดประสบการณ์ 
4. ระดับความปลอดภัยของการใช้ห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอ 
5. ควรมีการประสานงานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสัตว์ 
6. ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมต่อจํานวนนิสิต 
7. ระบบเอกสาร เช่นเอกสารฝึกงานมีความล่าช้า ในบางครั้งเกิดการสูญหาย 
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8. ศิษย์เก่าที่ออกไปประกอบธุรกิจยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ 
9. การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานควรประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในหลายสื่อเพือ่ให้ทราบโดยทั่ว

กัน 
10. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ป้ายประกาศ และ

การบอกต่อของรุ่นพี่รุ่นน้อง ควรมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรมผ่านทาง SMS เพื่อความสะดวกต่อการรับ
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 

กลุ่มที่ 4  บุคลากร   จํานวน  4 คน 
1. สํานักงานเลขานุการมีปัญหาด้านเอกสารเนื่องจากมีจํานวนมาก การเวียนหนังสือผ่านทาง e-office 

บุคลากรบางคนไม่เปิดอ่าน 
2. สภาพแวดล้อมในการทํางานมีการจัดระเบียบ บุคลากรและนิสิตมสี่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกัน 

รวมทั้งมีการแจ้งบุคลากรใหท้ราบและร่วมกิจกรรมด้วย 
3. มีสวัสดิการส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อปฏิบัติงาน 

 
 

 
 


