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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) การตรวจเยี่ยม และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์จํานวน 5 คน บุคลากรสาย
สนับสนุนจํานวน 5 คน นิสิตปัจจุบัน จํานวน 8 คน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บริการ 7 คน 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 และ12) โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 และ12) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบณัฑิต  

4.34 4.34 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.41 4.53 5.00 4.42 4.53 4.63 4.63 4.41 4.56 4.50 4.50 4.42 4.47 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- - 4.33 5.00 4.33 4.33 5.00 4.33 - - - - - - 4.33 5.00 - 4.33 4.33 5.00 - 4.33 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

4.61 4.61 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.75 3.75 - 4.04 4.04 4.87 4.87 3.75 4.31 4.87 4.87 4.04 4.46 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.25 4.25 - 4.25 4.25 5.00 5.00 4.25 4.85 5.00 5.00 4.25 4.85 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.85 4.85 - 4.77 4.77 5.00 5.00 4.85 4.93 4.00 4.00 4.77 4.38 

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.40 4.84 4.94 4.84 4.74 4.83 4.74 5.00 4.14 4.20 5.00 4.21 4.26 4.78 4.85 4.46 4.67 4.69 4.77 4.52 4.63 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. คณะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2558 
2. มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพ 4 แห่ง รองรับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
3. ควรมีการพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นําในวิชาชีพ  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน การกําหนดช่วง

ระดับและการแปลความ  ควรกําหนดช่วงระดับและการแปลความ ให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยและ สกอ. กําหนด 
หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความว่า "มีผลการประเมินความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดี (3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 
5.00) เนื่องจากไม่สื่อความหมาย" 

2. โครงการต่างๆ ที่คณะจัดทําขึ้นยังไม่มีความสอดคล้องกันระหว่าง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของเป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตัวอย่าง เช่น "โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนิสิตฯ" ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงผลสําเร็จของโครงการอย่าง
แท้จริง 

3. ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์(ผลสําเร็จ)ของแผน ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินที่สรุป
รวมตัวบ่งชี้ของแต่ละโครงการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ โดยมีการรายงานผลการประเมินอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อการพิจารณาต่อไป 

4. บริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควรปรับปรุงตกแต่งให้มีความสวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

5. อาคารทุกหลัง รวมทั้งคอกสัตว์ต่างๆ ควรมีงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดี ไม่ทรุดโทรม อาจทําแผนหมุนเวียนการซ่อมแซมในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาทบทวนแบบการเขียนรายละเอียดโครงการ ซึ่งคณะนํามาเป็นตัวอย่าง

เอกสารที่ใช้ในการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ของสโมสรนิสิต โดยหัวข้อตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการดําเนินงาน
ที่ปรากฏ อาจสร้างความเข้าที่คลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่กําหนดตัวอย่างของหน่วยนับเป็น
ร้อยละของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพทั้ง 4 แห่ง และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ สามารถรองรับการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งปริญญาตรี 
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บัณฑิตศึกษา โดยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มี
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้
เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ ID VET KU ซึ่งอย่างไรก็ตามคณะควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการบริหารงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยมีศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศจํานวนมาก รวมถึงมีหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกื้อหนุนต่องานวิจัยได้ 
อย่างไรก็ตาม ควรสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทํางานร่วมมือในลักษณะ Research cluster ภายในให้
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกในการให้บริการทาง
วิชาการที่เข้มแข็ง มีโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานถึง 4 แห่ง ที่สามารถใช้เป็นฐานรองรับงานบริการวิชาการและ
บูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย ได้อย่างโดดเด่น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการทางวิชาการรักษาสัตว์
ที่ทันสมัย จํานวนมาก โดยมีการกําหนดปรัชญาของคณะว่าบัณฑิตจะต้องเป็น “สัตวแพทย์ของประชาชน” ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนําของเอเซีย 
รวมทั้งมีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะได้เป็นอย่างดี 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความสําคัญ และมีระบบกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และดําเนินการตาม
ระบบอย่างชัดเจน โดยมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน และได้รับ
การยกย่องระดับชาติ และสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะให้กับนิสิต 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1. โครงการหุ่นจําลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย 
2. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ของ

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 
3. โครงการสายพานเดินใต้น้ํา 
4. โครงการเพลทและสกร ู

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 15 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การปรับปรุงการประเมินการ
สอนให้เป็นที่ยอมรับจากคณาจารย์ของคณะ เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
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ปรับเปลี่ยนแบบประเมินการสอนให้สั้นลงและที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาคณะเห็นชอบว่าไม่จําเป็นต้อง
จัดทําแบบประเมินเองต่อไป โดยเห็นว่าให้ดูผลการปรับปรุงดังกล่าว 1 ปี 

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะสตัวแพทยศาสตร ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19 – 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.
13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 และ 15) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 
ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 และ 15) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้
คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556   
ณ  ห้องประชมุ 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชนิีนาถ คณะสตัวแพทยศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

08.30 – 09.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมร่วมกัน 
09.00 – 10.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 - ประธานคณะกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการฯ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว

ทางการประเมิน 
  คุณภาพภายใน 

- ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2555 
ซึ่งประกอบด้วย  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
 -   คณะกรรมการฯ ซักถามผู้บริหารถึงผลการดําเนินงาน เพิ่มเติม 
10.00 – 12.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ตรวจเอกสาร หลกัฐานและวิเคราะห์การ 
  ติดตามแผนพัฒนา 
  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรอบปีที่ผ่านมา 
12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ ดังนี้ 
  กรรมการทีมที ่1  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์/พนักงาน สาย ก. (ที่ไมใ่ช่ผู้บรหิาร) 

จํานวน 5 คน 
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิต ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1-3 (คละชั้นปี)  
     จํานวน 3 คนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (คละชั้นปี/ภาควิชา) 

จํานวน 2 คน 
  กรรมการทีมที ่2  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
    กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน สาย ข. จํานวน 2 คน   
     ข้าราชการ พนักงานสาย ค. จํานวน 2 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน  
    กลุ่มที่ 2 กลุ่มศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ศิษย์เก่า จาํนวน 2 คน ผูใ้ช้บัณฑิต  
    จํานวน 2 คน และผูใ้ช้บริการ จํานวน 2 คน 
14.00 – 16.30 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 
วันพฤหสับดีที ่18 กรกฎาคม 2556    
ณ ห้องประชมุ 1-139 อาคารพรคีลินิก  คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 07.00 น. -   เดินทางโดยรถยนต์คณะฯ ไปคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
 09.00 – 10.30 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 
  -   ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กลา่วต้อนรับ และรายงานผล

การดําเนินงาน 
   ประจําปีการศึกษา 2555 ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
  -   คณะกรรมการฯ ซักถามผู้บรหิารถึงผลการดําเนินงาน เพิ่มเติม 
 10.30 – 11.30 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 

กําแพงแสน  
    โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 11.30 – 12.30 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 น. -   เดินทางกลับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 14.00 – 16.30 น. -   ตรวจเอกสาร หลักฐาน (ต่อ) 
 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556  
ณ  ห้องประชมุ 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชนิีนาถ คณะสตัวแพทยศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 
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 09.00 – 12.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 12.00 – 13.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน (ต่อ) 
 14.00 – 16.00 น. -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามดัชนีประเมินคุณภาพ และรายงานการวิเคราะห์ จุดแข็ง  
   จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 16.00 – 16.30 น. -   คณบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 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 สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 และ12) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 และ12) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวม
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในราย
องค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2555) 
ผลการประเมิน (เต็ม 

5)  
หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.71 4.68   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.67 4.63   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี)้   4.85 4.77   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.78 4.69   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 4.51 4.60   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 4.46 4.52   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.56 4.47   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

52 54 73.5 51.76 73.5 51.76 4.31 4.31   

142 142
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)
22 24 31.5 22.18 31.5 22.18 3.70 3.70   

142 142

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดข้อ 1 ไม่พบข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับการสํารวจ
ความต้องการในการอบรม 
รวมถึงข้อมูลป้อนกลับของผล
การปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานใน
รอบปีที่ผ่านมา 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100 95 100.00 95 100.00 5.00 5.00   

95 95
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 100 100   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 100 100   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 95 95   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 4 4   

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 1 1   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 18,032 18,032.26   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4 4.25 3.89 3.90 3.89 3.90 ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 30 32 4.25 28.33 8.75 58.33 5.00 5.00   

15 15
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 15 15   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 3 0.75 0 0.00

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน 5 2.50 2 1.00

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 9 6.75

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงาน 1 1.00 1 1.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ
 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
14 

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 4 4 641.0 4.51 643.00 4.53 3.76 3.77   

142.0 142.00

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 48.0 96.00 48.0 96.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 22.5 112.50 22.5 112.50   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 11.0 33.00 11.0 33.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30.0 180.00 29.0 174.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.5 47.50 9.5 47.50

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 19.0 152.00 20.0 160.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.0 0.00 0.0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2.0 20.00 2.0 20.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.33 4.33   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 3 3 3 3 3.00 3.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.31 4.46   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 95,000 95,000 16,168,853 138,195.32 16,168,853 138,195.32 4.61 4.61   

117.0 117.0

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 53 6 58.75 41.37 58.75 41.4 5.00 5.00   

142.0 142.0

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 142.00 142.00   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 14 3.50 14 3.50

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3 1.50 3 1.50

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1 0.75 1 0.75
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCI mago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

53 53.00 53 53.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 13 20 14.08 25 17.61 3.52 4.40   

142.0 142

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 15 17   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 3 5   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2 3   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 2 2 7.75 5.46 7.75 5.46 2.73 2.73   

142.0 142.0

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0 0.00 0 0.00

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0 0.00 0 0.00

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 5 3.75 5 3.75

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 4 4.00 4 4.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 45 45 21.00 48.84 21.00 48.84 5.00 5.00   

43.00 43.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 7 7   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 1   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 13 13   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 43 43   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่
1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่
2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 0 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.85 4.85   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.93 4.38   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 9 9 9 8 5.00 4.00 ขาดข้อ 5 ตัวบ่งชี้ของแผน 

กลยุทธ์มีทั้งหมด 50 ตัว แต่มี
พัฒนาการ เพียง 28 ตัว 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.85 4.77 4.85 4.77

 
 



 24
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

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

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกกลุ่มมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางตําแหน่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น

สถาบันสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเซีย 
2. ผู้บริหารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายในโดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปีระหว่างคณบดีและหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสื่อสารวิสัยทัศน์สู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มยังไม่ชัดเจน 
2. ระบบการติดตามข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ ควรระบุชัดเจนว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างไร ใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน 
2. ควรทบทวนระบบการติดตามผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ติดตามข้อมูลได้ครบถ้วน

เป็นไปตามกําหนดเวลาและปรับปรุงวิธีการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแผนฯ ในปีต่อไป (ปี 2555 มีตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายสูงถึงร้อยละ 56) ควรเร่งจัดการ
เพราะอาจมีผลต่อวิสัยทัศน์ที่ต้องการบรรลุในปี 2558 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการสํารวจความต้องการในการอบรมตลอดจนข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสํารวจความต้องการในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการทํางานทั้งสายคณาจารย์และ

สายสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่จําเป็นต้องดําเนินการติดตามตอนสิ้นปีงบประมาณ แต่อาจทําได้เป็นระยะๆ 
เช่น ทุกไตรมาส หรืออย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี น่าจะเหมาะสม และทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
และทันต่อการแก้ไขปรับปรุง 

3. ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต (หัวข้อที่ 7) ในรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
หลายวิชา ควรแสดงผลการทวนสอบด้วยว่าได้ดําเนินการไปอย่างไร ปรากฏผลเช่นใด และมี
ข้อเสนอแนะว่าจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไร 

4. เนื่องจากคณะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ให้ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนมาบ้างแล้ว 
เห็นสมควรให้สนับสนุนการจัดเวทีการสัมมนาผลการวิจัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ สามารถเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริงต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

(อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
2. ไม่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการการให้คําปรึกษาฯควรจัดประชุมให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. แผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่คณะจัดขึ้นนั้นเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทุกประการ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในด้านความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ประการที่กําหนดไว้
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4. ควรมีการทบทวนการจัดทําคู่มือนิสิตใหม่ โดยพิจารณาว่าสาระใดที่จําเป็นและเหมาะสมที่จะเป็น
คู่มือนิสิตสัตวแพทยศาสตร์อย่างแท้จริง 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีศักยภาพงานวิจัย 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศจํานวนมาก 
3. มีหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกื้อหนุนต่องานวิจัยได้ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. นํางานบริการวิชาการมาแปลงเป็นงานวิจัยให้มากขึ้น 
2. บัณฑิตศึกษารับนิสิตมากขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดการประเมินทรัพยากรที่เกื้อหนุนต่องานวิจัยและปรับปรุงให้เหมาะสมทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและ

ทันสมัย และควรให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
2. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทํางานร่วมมือในลักษณะ Research cluster ภายในให้

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
3. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์ของคณะ 
4. พิจารณาสมดุลประโยชน์ระหว่างระบบ Internship และหลักสูตรหลังปริญญา 

  ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนา วารสาร ในรูปแบบ electronic journal ที่มีความร่วมมือกับภาคีหลักของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดปรัชญาของคณะว่าบัณฑิตจะต้องเป็น “สัตวแพทย์ของประชาชน” 
2. มีโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานถึง 4 แห่ง ที่สามารถใช้เป็นฐานรองรับงานบริการวิชาการและบูรณา

การกับการเรียนการสอน งานวิจัย ได้อย่างโดดเด่น 
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการทางวิชาการรักษาสัตว์ที่ทันสมัย จํานวนมาก 
4. มีองค์ความรู้และผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่สาธารณาชน ได้แก่ ประมวลความรู้ สขุภาพเต้านม

ในโคนม สาสน์โคนม ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร เป็นต้น 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เร่งรัดเผยแพร่ปรัชญาให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
2. ใช้ข้อมูลความต้องการของชุมชนรวมกับนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยและคณะมากําหนด

เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานโรงพยาบาลแต่ละแห่ง  
3. ควรมีการวางแผนเพื่อดูแลซ่อมบํารุงอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องมือราคาแพง และการใช้อย่างคุ้มค่า 
4. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยหลีกเลี่ยงศัพท์ทางวิชาการ 

 ข้อสังเกต 
1. พิจารณาวางระบบหรือช่องทางที่ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มาเช่าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใน

โรงพยาบาล 
2. พิจารณารูปแบบการบริหารโรงพยาบาล (แบบนอกระบบ) เพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินงานแบบไม่

แสวงหากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีหน่วยสัตวแพทย์ พอ.สว.  
4. การได้รับรางวัลปี 2555 จาก กพร. 
5. มีการบริการวิชาการที่เสริมงานกับพันธกิจอ่ืนได้ดี 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะให้ความสําคัญและมีกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับการบูรณาการกับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
2. มีโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน และได้รับการยกย่องระดับชาติ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการสรุปผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม แต่ขาดการประเมินผลสําเร็จใน

ภาพรวมของการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาคณะ และมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารทางไกล (Teleconference) ระหว่างหน่วยงานของคณะที่อยู่ใน

จังหวัดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
2. ควรมีเครื่องหมายบอกทางที่โรงพยาบาลให้ชัดเจน 

 ข้อสังเกต 
1. ควรเพิ่มการประเมินระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกระบบและดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 
2. ควรมีเครื่องหมายบอกทางภายในโรงพยาบาลให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพในการหารายได้สูง 
2. มีรายงานข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์สรุป ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีโรงพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ นําไปใช้พัฒนาคณะด้าน

ต่างๆ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นผู้บริหาร ควรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางด้านการบริหารการเงินด้วย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อระบบประกันคุณภาพ ให้การสนับสนุนการจัดการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

เต็มที่ นําระบบประกันคุณภาพไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามภารกิจด้าน
ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 

2. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความ
เข้มแข็ง ได้พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน เป็นลักษณะเฉพาะของ
คณะฯ เป็นการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเทียบเคียงกันได้ และกระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 30
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนสาขาสัตว

แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สําหรับการเทียบเคียง (Benchmarking) หรือการจัดอันดับ (Ranking) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 
4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และมก. (37 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.63 
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.63 4.72 5.00 4.63 4.73 5.00 5.00 4.63 4.72 5.00 5.00 4.63 4.73

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.40 4.40 4.82 4.94 4.82 4.71 4.81 4.71 - 4.69 4.69 - 4.68 4.68 4.74 4.83 4.69 4.73 4.65 4.73 4.68 4.66

  มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.71 4.71 - 4.25 4.25 - 4.25 4.25 5.00 5.00 4.25 4.91 4.71 4.71 4.25 4.66

  มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.40 4.40 4.70 4.89 4.70 4.70 4.89 4.70 - 4.77 4.75 - 4.76 4.76 4.62 4.74 4.77 4.66 4.62 4.74 4.76 4.66

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.75 3.75 - 4.04 4.04 5.00 5.00 3.75 4.25 5.00 5.00 4.04 4.43

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.40 4.84 4.94 4.84 4.74 4.83 4.74 5.00 4.46 4.50 5.00 4.52 4.56 4.78 4.85 4.46 4.67 4.69 4.77 4.52 4.63
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี

มาก
ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี

มาก
ดีมาก ดีมาก ดี ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี

มาก
ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ 
และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
พัฒนาคณะ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ มีผลการดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 
แห่ง และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะในการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนําของเอเซีย ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศจํานวนมาก รวมถึงมีหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกื้อหนุนต่องานวิจัยได้ อย่างไรก็
ตาม ควรสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทํางานร่วมมือในลักษณะ Research cluster ภายในให้เข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนน
เฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับภาพรวม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และมก. (37 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก  มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.71 5.00 4.71 4.71 5.00 4.71 5.00 4.78 4.82 5.00 4.78 4.82 4.75 5.00 4.78 4.76 4.75 5.00 4.78 4.76

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.67 4.67 4.67 - 4.78 4.78 - 4.75 4.75 4.90 4.90 4.78 4.86 4.70 4.70 4.75 4.72

3. ด้านการเงิน 4.61 4.61 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 4.80 - 4.80
4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.01 4.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.75 3.75 - 3.98 3.98 4.50 4.50 3.75 4.13 4.50 4.50 3.98 4.24

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.40 4.84 4.94 4.84 4.74 4.83 4.74 5.00 4.46 4.50 5.00 4.52 4.56 4.78 4.85 4.46 4.67 4.69 4.77 4.52 4.63
ผลการ
ประเมิน 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก

ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก

ดีมาก ดีมาก ดี ดี
มาก 

ดีมาก ดีมากดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สถานที่ฝึกงาน มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพทั้ง 4 แห่ง และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ สามารถรองรับการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา โดยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มี
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หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้
เป็นตามอัตลักษณ์ของคณะ ID VET KU ซึ่งอย่างไรก็ตามคณะควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า โดยดําเนินงานตามระบบและกลไกในแต่ละพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีศักยภาพในการหารายได้สูง มีรายงานข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์
สรุป ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโรงพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง 
ที่เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 
  - ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ควรสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทํางานร่วมมือ
ในลักษณะ Research cluster ภายในให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาส
มาร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์เพิ่มมากขึ้น   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.77 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับภาพรวม ตัวบ่งชี้ 
สกอ. สมศ. และมก. (37 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.รวม สกอ.+
มก.

สกอ.รวมสกอ.สมศ. รวมสกอ.สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ.สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ.สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.34 4.34 4.90 4.90 4.90 4.70 4.704.70 - 4.29 4.29 - 4.26 4.26 4.77 4.77 4.29 4.68 4.62 4.62 4.26 4.55

  1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
  2) ด้านวิชาการ 4.01 4.01 4.67 4.67 4.67 4.33 4.334.33 - 3.76 3.76 - 3.77 3.77 4.40 4.40 3.76 4.30 4.20 4.20 3.77 4.13
  3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
  4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.83 4.834.83 - 4.55 4.55 - 4.51 4.51 5.00 5.00 4.55 4.89 4.83 4.83 4.51 4.75

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

4.61 4.61 4.78 5.00 4.78 4.78 5.004.785.00 4.51 4.565.00 4.60 4.64 4.78 4.96 4.51 4.65 4.78 4.96 4.60 4.70

  1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.50 5.00 4.50 4.50 5.004.505.00 4.63 4.725.00 4.63 4.73 4.60 5.00 4.63 4.61 4.60 5.00 4.63 4.61

  2) ด้านการวิจัย 4.61 4.61 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - 3.75 3.75 - 4.04 4.04 4.87 4.87 3.75 4.31 4.87 4.87 4.04 4.46
  3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

  4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.40 4.84 4.94 4.84 4.74 4.834.745.00 4.46 4.505.00 4.52 4.56 4.78 4.85 4.46 4.67 4.69 4.77 4.52 4.63
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก
ดีมาก ดี

มาก
ดี

มาก
ดี

มาก
ดี ดี ดี

มาก
ดีมาก ดี

มาก
ดีมาก ดี

มาก 
ดี ดี

มาก
ดีมาก ดี

มาก
ดีมาก ดี

มาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย   

4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.83 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ทั้งในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อขับเคล่ือนคณะ
ไปสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งมีความพร้อมของระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริการ
วิชาการด้านสัตวแพทย์ และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย 
  - ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.87  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 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 10 10

2 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

3 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 8 8

6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0

7 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 0 0

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 8 8

9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

10 - -ระดับปริญญาเอก 1 1

587 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1

25 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0

26 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 0

27 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

28 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

29 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

30 - -ระดับปริญญาโท 0 0

31 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

32 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

33 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

0 0

34 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

35 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

36 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

37 - -ระดับปริญญาโท 0 0

38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

39 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

40 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 10 10

41 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

42 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

43 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

44 - -ระดับปริญญาโท 8 8
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

46 - -ระดับปริญญาเอก 1 1

47 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

5 5

48 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

49 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

50 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

51 - -ระดับปริญญาโท 5 5

52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

53 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

11 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 0 0

12 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

13 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

14 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

15 - -ระดับปริญญาโท 0 0

16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

17 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

18 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 1 1

19 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

20 - -ระดับปริญญาตรี 1 1

21 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

22 - -ระดับปริญญาโท 0 0

23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

24 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

61 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

0 0

62 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

63 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

64 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

65 - -ระดับปริญญาโท 0 0

66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

67 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

54 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

5 5
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

55 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

56 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

57 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

58 - -ระดับปริญญาโท 5 5

59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

60 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

695 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

5 5

696 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

697 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

698 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

699 - -ระดับปริญญาโท 5 5

700 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

701 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

68 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

0 0

69 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

70 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

71 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

72 - -ระดับปริญญาโท 0 0

73 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

74 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

75 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 714 714

76 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0

77 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 628 628

78 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

79 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 0

80 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 84 84

81 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 0 0

82 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

83 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 2 2

102 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 142 142

598 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

142 142
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599 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

0 0

600 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

68.5 68.5

601 - -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

73.5 73.5

597 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

0 0

107 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 70.5 70.5

108 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

109 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 48 48

110 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 22.5 22.5

111 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 40

112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

113 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 11 11

114 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 29 29

115 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 29.5 29.5

116 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

117 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9.5 9.5

118 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20 20

119 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 2 2

120 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

121 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 0

122 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 2

595 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

0 0

123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 693.12 693.12

124 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

125 - -ระดับปริญญาตรี 648.74 648.74

126 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

127 - -ระดับปริญญาโท 44.38 44.38

128 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

129 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

130 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 296 296
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131 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

1,985 1,985

132 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 4.02

133 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93

134 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79

135 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.86 3.86

84 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 100 100

85 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 100 100

86 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) 

95 95

87 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 1

88 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 0

681 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 0 0

89 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 4 4

682 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0

683 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0

90 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

18,032.26 18,032.26

669 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 20 20

670 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 4 4

671 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0

93 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

20 20

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.89 3.89
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96 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 4

97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.95

99 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 0

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

691 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 7.84 7.84

692 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 24 24

602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.9 4.00

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

9 9

672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 3 0

166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

5 2

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0 9

170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1

175 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

0 0

176 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0

177 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0

178 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0

179 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0

180 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0

91 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 15 15
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181 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0

183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

0 0

184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0

185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

0 0

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

0 0

588 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

0 0

589 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0

590 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0

591 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0

592 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0

593 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0

92 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 0 0

677 (สบช.)จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 0 0

678 (สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน) 0 0

679 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 0 0

680 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน 0 0

702 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 223 223

703 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

704 - -ระดับปริญญาตรี 112 112

705 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

706 - -ระดับปริญญาโท 108 108

707 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

708 - -ระดับปริญญาเอก 3 3

709 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ 

223 223
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710 - -ระดับอนุปริญญา 0 0

711 - -ระดับปริญญาตรี 112 112

712 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

713 - -ระดับปริญญาโท 108 108

714 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

715 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

716 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ท่ีน้อยกว่า 3.51 

0 0

717 - -ระดับอนุปริญญา  

718 - -ระดับปริญญาตรี 0 0

719 - -ระดับ ป.บัณฑิต  

720 - -ระดับปริญญาโท 0 0

721 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

722 - -ระดับปริญญาเอก 0 0

684 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.10 4.10

685 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80

686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.84 3.84

146 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

84 84

147 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 0 0

164 จํานวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0

148 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 4265073 4265073

149 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

150 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4265073 4265073

151 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

152 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 11903780 11903780

153 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

154 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11903780 11903780

155 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

156 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 117 117

157 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

158 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 117 117
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159 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

160 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0

161 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

162 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

163 - -กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

612 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 25 25

613 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

614 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 25

615 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

616 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 0

617 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

618 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

619 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

193 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

14 14

626 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

627 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 14

628 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

194 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3

629 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

630 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 3

631 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

195 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

632 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

633 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1

634 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

200 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus
 (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

53 53

647 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

648 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53 53
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649 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

202 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

653 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

654 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

655 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

203 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 0

656 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

657 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

658 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

204 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

659 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

660 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

661 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

205 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

662 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

663 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

664 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

206 จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

665 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

666 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

667 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 20 25

208 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์ 0 0

209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 9 9

210 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0 0

211 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0 0

212 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 5
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213 - -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4 4

214 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 43 43

215 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน 

7 7

216 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 1

594 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย 

13 13

693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.79 3.79

585 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 0 0

586 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.25 4.25

694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

0 0

579 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 20 20

580 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตาม             
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 3.97

581 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 4

582 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13

583 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0 0

584 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

688 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.13 4.13

689 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 4 4

668 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.13 4.13

690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

0 0

222 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 0 0

223 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี 0 0

224 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร 0 0

225 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 0 0

226 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 0 0

227 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ 0 0
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229 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า 0 0

230 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน 0 0

232 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ 0 0

231 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู 0 0

233 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว 0 0

234 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม 0 0

235 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 0 0

236 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย 0 0

237 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ 0 0

238 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ท่ีกําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

239 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

240 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่
กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

241 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจนีกลางที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

242 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

243 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

245 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ี
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

246 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

247 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

248 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

249 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

250 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนาม
ท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

251 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0
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252 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0 0

253 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

0 0

608 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 0 0

609 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

0 0

610 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

0 0
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

ข้อมูลสัมภาษณ์นสิิตปัจจุบนั จํานวน 8 คน เวลา 13.00-13.30 น. 
1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการศึกษาในคณะสตัวแพทยศาสตร์ หากประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 

โดย 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = นอ้ยที่สุด  
- นิสิตส่วนใหญใ่ห้ความพึงพอใจในระดับ 4 ซึง่อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
- มีบางประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง เช่น หลักสูตรพอใจระดับหนึ่ง แต่มีเรื่องที่ต้องการให้

ปรับปรุง เช่น เนื้อหาของหลักสูตรมีความซ้าํซ้อนกันในบางวิชาที่ต้องเรียนซ้ําในหลายระดับช้ันปี 
อาทิ วิชาพยาธิ ต้องเรียนทั้งปี 2 ปี 3 และปี 4 เป็นต้น  

- ความสะอาดของคณะในส่วนวิทยาเขตกําแพงแสน ไม่ค่อยสะอาด มีนกพิราบถ่ายรอบอาคาร 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทดลองสัตว์เล็กไม่ค่อยสะอาด  

- อยากให้มีร้านค้าสวัสดิการในคณะที่วิทยาเขตกําแพงแสน  
- นิสิตมีความภาคภูมิใจในคณะมาก แต่ควรปรับปรุงในส่วนของเทคนิคการสอนที่บางครั้งไม่

ชัดเจนในเอกสารและ power point ที่มองไม่ค่อยชัด ควรเป็นภาพสีมากกว่า 
- ร้านอาหารไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ และร้านขายของราคาค่อนข้างแพง 
- หนังสือเก่าที่หาไม่ได้แล้วมีนอ้ย เช่น สรีระวิทยาไม่เพียงพอ (มีเพียง 1 เล่ม) แต่นิสิตทีม่ีความ

ต้องการขอยืมมาก และการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (wifi) ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทีต้่องการใช้  
- ห้องสมุดของคณะที่วิทยาเขตกําแพงแสนไมค่่อยสะอาด และอยู่ไกลจากที่พักของนิสิต หนังสือ

เก่า ไม่อัพเดท 
- การเช็ดช่ือเข้าเรียนโดยระบบสแกนนิ้วไม่คอ่ยดี ควรเช็ดช่ือมากกว่า 
- ระบบความปลอดภัยของนิสิตไม่ค่อยดี 
ระดับบณัฑิตศึกษา 
- ห้องพักของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใช้อินเตอร์เน็ตระบบสายแลน ซึ่งใช้งานไม่ค่อยสะดวก 

เนื่องจากค่อนข้างช้า และหลดุบ่อย ควรเป็น wifi มากกว่า 
- ควรปรับปรุงหนังสือ ตําราภาษาอังกฤษในห้องสมุดที่ค่อนข้างเก่า ไม่ค่อยทันสมัย  
- นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมือของคณะ ไม่คอ่ยอํานวยความสะดวกให้นิสติได้ใช้ 

2. คณะได้สอนอะไรกับนิสิต 
- ระดับปริญญาโท เน้นการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํา 
- เน้นการทํางานวิจัย ให้นิสิตทําเอง ติดต่อเองทั้งหมด  
- ช่วงแรกเครื่องมือไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบันได้เครื่องมือมาแลว้ แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมอืไม่มีต้องมี

เซลลม์าช่วยให้คําแนะนํา 
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3. จุดเน้นจุดเด่นของคณะในความคิดของนิสิตปริญญาตร ี
- คิดว่าเป็น โรงพยาบาลสัตว์ ทุกคนคิดว่าเครื่องเรามีความพร้อม น่าเรียน 
- เป็นผู้นําหลายๆด้าน เช่น  โรงพยาบาลสัตว์ อาจารย์ และหลักสูตรทางด้านสัตวแพทย์ 
- คิดว่าคณะให้ความสําคัญกับโรงพยาบาลสัตว์มากกว่านิสิต  
- เป็นสัตวแพทย์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย โดยเมื่อคิดถึงโรงพยาบาลสัตว์ ต้องนึกถึงคณะสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- นิสิตมีความสามารถปฏิบัติงานได้จริง ไม่ใช้แค่ทฤษฎ ีเพราะมีการฝึกปฏิบัติต้ังแต่ช้ันปีที่ 2 
- สามัคคี ทางคณะมีการจัดกิจกรรมทีใ่ห้นิสิตร่วมกันทํางานนิสิตร่วมกัน เช่น เปิดบูทร้านอาหารของ

นิสิตสัตวแพทย์ร่วมกัน เป็นต้น 
4. เมื่อมีการประเมินผลการเรียนการสอนของคณะแล้ว อาจารย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างไร 
- มีการปรับปรุงเทคนิคการสอนของอาจารย์ Power point รูปต่างๆ  
- การเปลี่ยนแปลงกล้องจุลทรรศน์ ได้เพิ่มอุปกรณ์เข้ามา 

5. เรื่องอื่นๆ  
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ  
- ตู้ ATM น้อย ร้านสะดวกซื้อไม่มี เช่น 7-11  
- นิสิต(นางสาววริสา มีเจรญิ) ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยของคณะ ยังไม่ได้รับเงินทุนเลย ทั้งที่ได้รับการ

อนุมัติมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว และการตามเรื่องไม่ค่อยได้ข้อมูล ระบบการให้บริการล่าช้า  
- วิชาเรียนพื้นฐานในบางวิชานิสิตเห็นว่ามีความสําคัญ แต่ถูกยกเลิกไป ซึง่อาจทําให้การเรียนในวิชา

พ้ืนฐานของรุ่นน้องอาจไม่แน่นพอ 
- ควรจัดเรื่องตารางสอบ ในวิชาต่างๆ ไม่ควรติดกันเกินไป  

 
ข้อมูลสัมภาษณ์อาจารย์ จํานวน 5 คน เวลา 13.30 – 14.00 น. 

1. การพัฒนาบุคลากร ต้องการอะไรจากคณะเพื่อให้พัฒนาและปรบัปรุงสมรรถนะของอาจารย์ 
- อาจารย์ที่รับผิดชอบเป็นวิชาฝึกงานของนิสิตปี 6 ให้ความเห็นว่า ระยะเวลาการฝึกงานของนิสิตมี

น้อยเกินไปทําให้ได้รับกรณีศกึษาน้อย 
- งานวิจัย ทุนวิจัยหลักๆที่ได้น้อย เพราะมีเพียงภาคเดียว ไม่มีการบูรณาระหว่างภาค ถ้ามีการ บูรณา

การร่วมกับภาคอ่ืนๆ จะสามารถทําให้ได้งานเพิ่ม และทุนวิจัยมากขึ้น  
- ปัญหาการแบ่งเวลาของบุคลากร เช่น อาจารย์ใหมจ่ะถูกดึงไปทํางานด้านอื่นๆ เช่น การบริการ

วิชาการ การเรียนการสอน และกิจกรรมนสิติ ค่อนข้างมาก ทําใหม้ีเวลาทําวิจัยน้อย 
- คณะมีการพัฒนาอาจารย์แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร 
- คณะมีเครื่องมอืที่ใช้ทําวิจัยใหม่ๆ แต่ยังไมม่ีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล  
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- มหาวิทยาลัยมโีครงการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการทํางานวิจัย และการเรยีนการสอน 
ส่วนคณะมีโครงการอบรม สมัมนาเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะแต่ยังมีน้อย 

- ในการขอทุนวิจัยยังมีขั้นตอนมาก ซ้ําซ้อน และล่าช้า เช่น การพิจารณาเรื่องล่าช้า การอนุมัติล่าช้า 
และเมื่ออนุมัติแล้วยังได้เงินทุนช้า เป็นต้น 

- คณะกรรมการวิจัยที่พิจารณาโครงการวิจัยไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหางานวิจัย ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ 
defend กับคณะกรรมการวิจัยให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน และควรมีอาจารย์ในแต่ละภาคเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย 

- การตรวจประกันคุณภาพของคณะ อาจารย์มีความเห็นว่าเสียเวลามากในการจัดทําเอกสาร ใช้เวลา
เยอะ แทนที่จะทําการเรียนการสอนหรือวิจัย มากกว่า  

- การตรวจประกันคุณภาพในระดับภาควิชาค่อนข้างให้ข้อมูลยากเนื่องจากมีงานการสอนเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรเท่านั้น บางภาคมีงานบริการวิชาการน้อยมาก 

- การประเมินภาระงานของอาจารย์ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอาจารย์ที่รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนิสิตนั้นอาจารย์ค่อนข้างใช้เวลาทํางานกับนิสิตค่อนข้างมาก แต่เวลาประเมินงานได้น้อย 

2. การเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนที่อาจารย์ได้จากการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัด 
- ได้ความรู้เรื่องการเรียนการสอนมาก แต่ยังไม่สามารถเขียน course syllabus ได้   
- กรรมการประเมินคุณภาพระดับภาควิชาที่มาประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน มีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

3. การก้าวสู่ 1 ใน 5 ของเอเชียของคณะ อาจมีอุปสรรคในเรือ่ง ต่อไปนี้ 
- การบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ที่มีเครื่องมือใหม่ๆ จํานวนมาก แต่บุคลากรไม่สามารถใชง้านได้

เท่าที่ควร จึงควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถสอนแก่บุคคลภายนอกตลอดจนการจัด course อบรม
ให้ดีมากขึ้น 

- ให้แหล่งทุนวิจัยเพิ่มเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
- อาจารย์บางท่านคิดว่า 1 ใน 5 ของเอเชีย มีความหมายทีก่ว้างเกินไป ไม่สามารถทําให้บุคลากร

สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ เช่น ยังไม่เด่นชัดว่าต้องการเด่นเรื่องใด อาจารย์ยังไม่แน่ใจว่า
คณะมีความโดดเด่นในด้านใด  

- การสื่อสารภายในคณะยังไมชั่ดเจน ไม่ตรงกัน และยังไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
- บุคลากรที่ไมใ่ช่อาจารย์ เช่น สัตวแพทย์ ผูช่้วยสัตวแพทย์น่าจะมีโอกาสเขียนรายงานกรณีศึกษาสัตว์

ป่วยได้มาก แต่อาจไม่มีแรงจูงใจในการเขยีนผลงานตีพิมพ์เท่ากับอาจารย์ เพราะภาระงานมีเพียง
เรื่องบริการวิชาการ จึงควรให้บุคลากรเหลา่นี้มาร่วมมือกับอาจารย์ เพื่อช่วยผลักดันเพิ่มผลงานวิจัย 

4. การเพิ่มผลงานวิจัย ควรเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยเพิ่มปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
5. บรรยากาศในการทําวิจัยยังไม่เอื้อเท่าที่ควร 
6. อาจารย์บางภาคเข้าใจว่างานวิจัยต้องทําเฉพาะศาสตร์ของภาคตนเองเท่านั้น 
7. ทุนวิจัยจากภายนอกต้องเป็นอาจารย์ที่มีช่ือเสียงมากกว่านี้ จะทําให้ได้ทนุมากกว่าอาจารย์รุ่นใหม่ๆ  
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ข้อมูลสัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ จํานวน 7 คน เวลา 13.00 – 13.30 น. 
1. ท่านต้องการให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ พัฒนาหรือเพิ่มเติมเรื่องใดบ้าง 

- ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ เช่น จัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะ
สายงาน 

- ส่งเสริมภาษาอื่น (ภาษาที่ 3) เช่น ภาษาจีน ภาษาของประเทศอาเซียน 
- ควรให้มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 6 ก่อนจบการศึกษา เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐาน

ของนิสิต  
- เพิ่มโครงการหรือกิจกรรมสหกิจศึกษา และการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทเอกชน 

หน่วยงานที่ให้บริการด้านปศุสัตว์ เป็นต้น 
- ต้องการให้มีการรวมความรู้ และ/หรือ ให้มกีารสอบประมวลวัดผลความรู้ หลักสูตรเป็นรายวิชาที่

แรกกัน  (เนื่องจากรายวิชาที่เรียน สอบเป็นรายวิชาและตัดทิ้ง) 
- ควรเพิ่มการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ การใช้อาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม การกําหนดพื้นที่จัดเก็บ

ของของภาควิชา ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
- การรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้า-ออกอาคาร การบํารุงรักษาลิฟอาคารเรียน คุณสมบัติของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
2. หากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ท่านคิด

ว่ามีปัญหา/อุปสรรคหรือไม ่อย่างไร 
- ไม่มีปัญหา แต่คณะควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตต้ังแต่เริ่มต้นเปิดการ

เรียนการสอน 
3. สาเหตุที่ท่านเข้ารับบริการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- มีอุปกรณ์ เครือ่งมือที่ทันสมยั 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 

4. ท่านต้องการให้โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ พัฒนาหรือเพิ่มเติมเรื่องใดบ้าง 
- ค่าบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% ซึ่งสูงมาก 
- มีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจํานวนมาก ทําให้การเข้ารับบริการแต่ละครั้งใช้เวลานาน 
- สัตวแพทย์ บางท่านพูดจาไม่สุภาพ 
- ควรจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอก สถานที่ทีใ่ห้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือ มีเจา้หน้าที่

ประชาสัมพันธ์ 
- ควรปรับการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ พ้ืนที่การให้บริการที่เป็นสัดส่วน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

ผู้รับบริการ กรณีมีงานพิธีการ 
5. ภูมิทัศน์ ความสะอาด ของคณะสัตวแพทย์ 

- ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด บริเวณทางเดิน 
- คณะไม่พบปัญหาเรื่องการจัดการของเสีย เนื่องจากจ้างบริษัทฯ กําจัด 
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ข้อมูลสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุน จํานวน 5 คน เวลา 13.30 – 14.00 น. 
1. การปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

- คณะฯ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการทํางาน เป็นอย่างดี และทันสมัย 
- คณะฯ สนับสนุนทุนให้บุคลากรเพิ่มพูมความรู้ ศึกษาต่อ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- เงินเดือนพนักงานเงินรายได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
- คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เพื่อกําหนดระเบียบให้แก่บุคลากร เช่น ค่า

รักษาพยาบาล ประกันสุขภาพกลุ่มฯ 
2. ปัญหา-อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะ มีปริมาณงานมากเนื่องจากต้องปฏิบัติงานทั้งส่วนของ คณะสัตว
แพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ 4 แหง่ เช่น การตรวจสอบใบสําคญัรับเงินของโรงพยาบาล  การสั่งซื้อวัสดุ
การแพทย ์

- ผู้รับบริการจากบุคลากรสํานกังานเลขานุการคณะ ใช้อารมณ์ในการมาขอรับบริการ 
- ปัญหากับงานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงแบบเก็บข้อมูลบ่อย 

3. กรณีท่านมีปัญหา-อุปสรรค คณะฯ มีช่องทางให้คําปรึกษา 
- 1. บุคลากรปรกึษาหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ และ 2. หัวหน้าสํานักงานฯ จะนําปรึกษา

ผู้บริหารคณะต่อไป 
- บุคลากรสามารถเข้าพบคณบดี ผู้บริหาร เพือ่ปรึกษางานได้ โดยตรง 

4. ท่านต้องการให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ พัฒนาหรือเพิ่มเติมเรื่องใดบ้าง 
- ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ในกระบวนการจ้างงาน พนักงานเงินรายได้ คณะฯ ควรมีการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เช่น 

1. สถานภาพ และสวัสดิการ 
2. การต่อสัญญาพนักงานเงินรายได้ (สัญญาทดลองงาน สัญญาจ้างงาน 1 ปี สัญญาจ้าง 3 ปี 

สัญญาจ้าง 5 ปี ซึ่งคณะฯ ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย) 
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
5. สิทธิการสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชม 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมโรงพยาบาล
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมนิ
คุณภาพให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 


