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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สถาปนาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง  เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยด าเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2557  คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน พ .ศ. 2558                    
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง5  
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.89 
ได้คุณภาพระดับดี  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผล
การบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสองหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.41)  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.38) และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ( คะแนนเฉลี่ย 3.41 )  
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. เป็นสถาบันที่โดดเด่นและ เป็นสถาบันเดียวในการผลิตบัณฑิตสายงานเทคนิคการสัตวแพทย์ และ
การพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ 

2. บัณฑิตส าเร็จแล้วมีแหล่งท างานหลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล
สัตว์ คลินิก ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ 
เครื่องมือและอาหารสัตว์ บริษัทที่ผลิตสินค้าจากสัตว์ ธุรกิจฟาร์มและห้องปฏิบัติการฟาร์ม และ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3. นิสิตของคณะฯ ได้รับการหล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี มีความมุ่งม่ัน ผูกพัน
และรักสถาบัน  

 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. การจัดท า Road Map เพ่ือพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ให้เป็นสถาบันชั้นน าด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์ ที่มีความชัดเจนทั้งระดับความส าเร็จ ก าหนดระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. การเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ในการท าวิจัย เพ่ือช่วยพัฒนาคณะในด้านการระดมทุนวิจัย                 
จากภายนอก การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีค่า impact factorสูง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา  

3. การพัฒนาด้านบริการวิชาการ ที่มีแนวทางแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ ทั้งด้านการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพยาบาลสัตว์ และการฟ้ืนฟูสภาพสัตว์ 

4. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ทั้งความรู้และทักษะในสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ
การพยาบาลสัตว์ ให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นในสาขาวิชาชีพของตนเอง น าความต้องการจากผู้ใช้
บัณฑิตหรือตลาดแรงงานมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถท าให้ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น (ถึงประมาณ 4.00 คะแนน) 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
    - 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะฯเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ทั้งสอง
หลักสูตรมีผลการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพระดับปานกลาง (2.56 และ2.26 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 

2. ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรฯสาขาวิชาการพยาบาล ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนหลักสูตรฯ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คุณภาพบัณฑิตจากผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างเท่ากับ 3.75  
(คะแนนเต็ม5) บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2556  มีภาวะการได้งานท าร้อยละ 93.02 เท่ากับ 4.65 คะแนน               
(คะแนนเต็ม 5) 

3. ด้านการวิจัย คณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น 1, 495,774 บาท 
มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 8 เรื่อง ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง และผลงานอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง 

4. ด้านการบริการวิชาการ คณะฯมีการจัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เช่น โครงการการยกระดับสุขภาพของโคนมและเพ่ิมผลผลิตน้ านมในฟาร์มขนาดเล็ก อ าเภอบ้านบึง               
จังหวัดชลบุรี โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี เป็นต้น 

 
 
 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า 
คณะฯได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงครบถ้วน  โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุง จ านวน 11 
กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม  
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 
 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยสภามหาวิทยาลัย                 
มีมติยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  (สถาบันสมทบ) ขึ้นเป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตรและการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตผลงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น า  และสร้างความ
เข้มแข็งสู่สังคม ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

ปัจจุบันคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แบ่งส่วนราชการออกเป็นส านักงานเลขาณุการและภาควิชาเทคนิค
การสัตวแพทย์ ในปีการศึกษา 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์                                                                              

คณะฯมีนิสิตรวมทั้งสิ้น 351 คน  อาจารย์วุฒิปริญญาโท 12 คน และวุฒิปริญญาเอก  12 คน และ              
มีสายสนับสนุนรวม 27 คน 
 

 ปรัชญา 
สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพท้ังทางความรู้และความช านาญในการตรวจวิเคราะห์                 

ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์ 
 
วิสัยทัศน์  
สถาบันชั้นน าด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์ 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน    

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 
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สรุปผลการประเมินเบื้องต้นและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ
คณะรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 
 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน  
     วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ หรือสอบทานจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ทุกคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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 ก าหนดการประเมินฯ  
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 
เวลา 8.30 – 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เวลา 9.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

  ผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2557 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ และตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ และตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 
 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 – 10.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ 
เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ และตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์รับทราบ  
ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมา ก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5  องค์ประกอบ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
4.23  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3. 89 ได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 2.62 5.00 2.41 3.38 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 1.98 5.00 3.26 3.41 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 2.46 5.00 2.84 3.89 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับต้อง
ปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

ภาพรวมผลประเมิน          4.23 3.89 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

         3.60 3.38 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2.50
คะแนน 

4.82 2.00 2.41 4.82 2.00 2.41 / x 2.41 2.41 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
60 

12.00 24.00 50.00 12.00 24.00 50.00 / x 3.13 3.13 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
25 

4.00 24.00 16.67 4.00 24.00 16.67 / x 1.04 1.04 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
8:1 

146.86 24.00 6.12 146.86 21.00 6.99 / x 5.00 3.69 

หมายเหตุ มีการปรับข้อมูลจ านวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลาง เป็น 146.86 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน ท าให้ค านวณค่าร้อยละ
ความแตกต่างได้ร้อยละ 12.62  ซึ่งมีค่ามากกว่าสัดส่วนตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ 3.69 คะแนน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

         4.45 3.41 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

105,300
บาท/คน 

2,576,946
.00 

16.00 161,059.
12 

1,495,77
4.00 

21.00 71,227.3
3 

/ x 4.47 1.98 

หมายเหตุ : เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 1,095,774.00 บาท และเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก 400,000.00 บาท  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 
30 

11.2 24 46.67 9.4 24 39.17 / / 3.89 3.26 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

         5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

         5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

         5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ   7   5 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ   6   5 / / 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดเด่น  
-  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. การขยายตัวของคณะฯเป็นไปอย่างรวดเร็ว จ านวนนิสิตเพ่ิมข้ึนมาก คณาจารย์อยู่ในวัยหนุ่มสาว 

ก าลังเติบโตทางวิชาการ จึงมีภาระท่ีต้องศึกษาต่อ ท าวิจัย ท าผลงานวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ ท าให้อาจารย์มีความกดดันสูง อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต 
คณะฯควรต้องวิเคราะห์ ปรับจ านวนรับนิสิตตามอัตราก าลังและภาระงานของคณาจารย์ที่มีอย่างสม
เหตุผล เพ่ือรักษาคุณภาพบัณฑิตที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง 

2. การที่คณะฯเปิดสอนแยกออกเป็นสองหลักสูตร แต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นหลักสูตรเดียวกันมา
ก่อน อาจท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตไม่เข้าใจความแตกต่าง 
คณะฯควรสร้างจุดเด่นของบัณฑิตแต่ละสาขาให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต  เลือก
รับบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการ มีความพึงพอใจ และเข้าใจในสายงานอาชีพท้ังสองสาย 
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 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า               
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดเด่น  
1. คณาจารย์มีศักยภาพด้านวิจัย มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล และมีผลงานนวัตกรรมที่สามารถจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
ผลักดันและสร้างความพร้อมให้กับการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพงานวิจัย
ของคณะฯ ให้สูงขึ้น 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
1. การจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการ เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนสังคม ตลอดจนบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เปิดโอกาสนิสิตมีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม เกิดการหล่อหลอมท าให้นิสิตมีจิตสาธารณะ มีความรักในวิชาชีพ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯยังมีโอกาสพัฒนางานบริการวิชาการตามสายวิชาชีพได้อีกมากมายหลายแขนง มีโอกาสสร้าง

รายได้ขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดเด่น  
- 

 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดเด่น  

1. มีการลงทุนโครงสร่างพ้ืนฐานที่ส าคัญอันจะส่งผลให้เกิดการขยายงานภายในองค์กรในอนาคต
อันใกล้นี้ 

2. เป็นคณะฯที่มีขนาดเล็ก มีอายุไม่มาก บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยเดียวกัน สามารถพูดคุยกันได้ 
ตักเตือนและเสนอแนะได้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมาก 

 
 โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
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ภาคผนวก 
 



 15 
 

ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

 

 

 
 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สัมภาษณ์ผู้ผู้บริหารและคณาจารย์ 
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