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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง. สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญา ปณิธาน              
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ            
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการ               
ในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบ           
ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ       
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่  20-21 กันยายน พ.ศ. 2559           
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558                 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39             
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.77              
มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้ง 13 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต           
คะแนนเฉลี่ย 3.68  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

- คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะที่มีศักยภาพ และเป็นที่รู้จักของสังคมทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เนื่องจากมีผลงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และการบริการวิชาการที่มี
ความโดดเด่น ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพสัตว์ได้อย่างดี  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
- ความชัดเจนของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 ข้อเสนอแนะ 

- คณะฯ ควรมีความชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ถอดมาจากแผนกลยุทธ์โดยมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินการด าเนินการในทุก ๆ 
ภารกิจ 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- การเดินทางจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปยังส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีรถบริการส าหรับนิสิต

และบุคลากร ท าให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่าง 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   

            ไมม่ี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน   

1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี ทั้งนี้คณะมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร และผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพครบทุกหลักสูตร จะเห็นได้ว่านิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถสอบผ่านความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพการสัตวแพทย์ 
คิดเป็นร้อยละ 94.50 ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก โดยคณะมี
แหล่งทุนวิจัยทั้งภายนอก และภายในจ านวนมาก อีกทั้งยังมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ               
อยู่ในระดับที่สูง 

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงาน          
ระดับดีมาก จะเห็นได้จากการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ อีกทั้ง
ยังมีศักยภาพในการให้บริการระดับนานาชาติ 

4. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก  
คณะควรมีความชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่ถอดมาจากแผนกลยุทธ์ และควรการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือประเมินการด าเนินการในทุก ๆ ภารกิจ ดังนั้นคณะควรมีการติดตามการวิเคราะห์และ
การจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า           
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ (สปค.01) และได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 33 กิจกรรม 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เรียบร้อยแล้วจ านวน 29 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 4 
กิจกรรม  ได้แก่ 

1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
2. โครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
3. โครงการสัตวแพทย์สอนน้องของโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 
4. การย้ายสโมสรนิสิต 

หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
 

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตว

แพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา           
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.79                 
ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.99) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.66) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.88 มีหลักสูตร “ผ่าน”                 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 13 หลักสูตร โดยองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.67 องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.88 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน            

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

ประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทาง    

การประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์   
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ               
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

เวลา 09.45 – 10.45 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 10.45 - 11.15 น.   คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.15 - 12.00 น.   คณะกรรมการตรวจเอกสาร 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา บรมราชินีนาถ 
เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา    
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เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี   
เวลา 14.00 – 14.30 น.  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต    
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 
เวลา 06.30 – 08.30 น. ออกเดินทางไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เวลา 08.30 – 11.30 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และ เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เวลา 11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เวลา 12.30 – 14.30 น. เดินทางกลับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
เวลา 14.30 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

เวลา 15.30 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ                
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (มีการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลไปยัง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน) 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

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

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 าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี              
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.77 มีหลักสูตร “ผ่าน”  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 13 หลักสูตร องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.68 รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 4.09 3.50 2.47 3.68 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.32 4.57 3.89 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดี  

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ ค่า กรรมการ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    

ภาพรวมผลประเมิน             4.52 4.39 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต             4.12 3.68 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

31.99 13 2.46 36.07 13 2.77 2.46 2.77 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

89 139 64.03 89 139 64.03 4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

73 139 52.52 73 139 52.52 3.28 3.28 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

646.17 116 5.57 646.17 116 5.57 5.00 5.00 
    -30.36     -30.36     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

    6     5 5.00 4.00 

หมายเหต ุ: ไม่ผ่านข้อ 5 เนื่องจากการประเมินการจัดกิจกรมเพื่อน ามาปรับปรงุพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลมไีม่ครบทุกกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

    6     3 5.00 3.00 

หมายเหต ุ: ไม่ผ่าน ข้อ 4 ข้อ 5  และขอ้ 6 เนื่องจากมีการตั้งตัวชีว้ัดที่วัดยาก และการก าหนดวัตถุประสงค์มากเกินไป จึงท าให้การประเมินไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดกจิกรรม ดังนั้นคณะจึงต้องมีการประเมินทั้งผู้จัดโครงการ และผู้เขา้ร่วมโครงการ เป็นต้น 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย             5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

    6     6 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

37,588,604.00 116 324039.69 29,589,249.00 116 255,079.73 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

111 116 95.69 104 139 74.82 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ             5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

    6     6 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    6     6 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ             4.50 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

    7     7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ ค่า กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    5     6 4.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ได้คุณภาพระดับด ีส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดมานาน และมีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาภาคสนาม 
ท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ส่งผลให้นิสิตสอบผ่านความรู้ความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งถือว่าสูงมาก คิดเป็นร้อย 94.50  

2. คณะฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศญี่ปุ่น 

3. คณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติ (มหาบัณฑิต) 2 ปริญญา (double degree) กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศฝรั่งเศส 

4. คณะฯ มีสมาคมศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
– 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรม ไม่ครบทุกกิจกรรม 
2. คณะฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การประเมินผลความส าเร็จของทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมิได้ประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง

กิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ จึงไม่อาจตอบได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ควร
ที่จะได้มีการชี้แจงท าความเขา้ใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า/ควบคุมโครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจได้
ถูกต้องในการเขียนวัตถุประสงค์ และการเลือกกิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตลอดจน
การเลือกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและสะท้อนถึงความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ อย่างแท้จริง 

2. คณะฯ ควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าของการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 

- การจัดการเรียนการสอน บูรณาการทางพรีคลินิกขั้นต้น และทางคลินิกที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem - based learning : PBL) เพ่ือใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
ให้นิสิตใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา คิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจได้ และสามารถพัฒนาทักษะจากการ
เรียนมาช่วยแก้ปัญหาในการตรวจรักษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า            
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีแหล่งทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายในจ านวนมาก 
2. คณะฯ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อยู่ในระดับสูง  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเชิงในพาณิชย์ 
2. คณะฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบของ case report ให้มากขึ้น 
3. คณะฯ ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้ประโยชน์จากศูนย์เครื่องมือกลาง ให้มีประสิทธิภาพและ

การเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้น 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  
2. ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3. ระบบติดตามการบริหารงานวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรมีระบบการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการผลิตผลงานที่สามารถน าไปสู่                     

การจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากข้ึน 
2. คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3. คณะฯ ควรสร้างระบบติดตามและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาด้านงานวิจัย เรื่อง การสนับสนุนการ

ให้ทุนวิจัยของคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีศักยภาพในการบริการวิชาการระดับนานาชาติ 
2. คณะฯ มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการที่ครอบคลุมทุกประเภทสัตว์  
3. คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอกจ านวนมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมการบริการวิชาการกับบุคลากรทุกภาควิชา 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- แผนบริการวิชาการไม่ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีที่ก าหนดตัวชี้วัดในระดับแผน และมีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00. ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

- คณะฯ มีคณะกรรมการที่มีศักยภาพ และมีการวางแผนในการด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

  
จุดที่ควรพัฒนา 
- การบูรณาการศาสตร์ของคณะฯ กับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรบูรณาการศาสตร์ของคณะฯ กับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์สัตว์
ประจ าชาติ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เช่น ไก่แจ้ และแมวไทย   

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และตรงต่อความต้องการของ
บุคลากร 

2. คณะฯ มีระบบ e-office ที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรที่อยู่ในแต่ละ           
วิทยาเขต 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะฯ ควรมีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย และมีความต่อเนื่อง 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะและแผนด าเนินงานตามพันธกิจของฝ่ายต่าง ๆ  
2. การติดตาม และการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะและแผนด าเนินงานตามพันธกิจของฝ่ายต่าง ๆ ให้

มีความชัดเจน  
2. คณะฯ  ควรติดตามและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะฯ มีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และตรงต่อความต้องการ            

ของบุคลากร 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์อาจารย์  
- การติดต่อสื่อสารของบุคลากรระหว่างบางเขนกับวิทยาเขตก าแพงแสนจะสื่อสารกันโดยผ่านช่องทางของ

ระบบ E–office, SMS, E – mail และ ระบบ conference (SMS ใช้กับการประชุมด่วนๆ e – mail เป็นการ
สื่อสารระหว่างภาควิชา conference เป็นการสื่อสารที่ต้องการความพร้อมเพรียงกัน ส่วนระบบ E – office ต้อง
ใช้เวลาว่างในการตรวจสอบ หรือต้องมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ตรวจเช็คข้อมูลให้) 

- คณะให้โอกาสบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้บริหารในการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 

- คณบดีมีการเดินสายเยี่ยมภาควิชาต่างๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสรับฟังปัญหา
โดยตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ช่องทางที่ใช้ในการเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บริหารรับทราบ  
 ด้านการบริหารจัดการ : โดยการสื่อสารผ่านทางภาควิชา และสื่อสารผ่านกรรมการชุดต่างๆของ
คณะ 
 ด้านการบริหารหลักสูตร : ในกรณีหลักสูตรที่มีนิสิตเรียนน้อย ควรมีการยุบรวมหลักสูตรเข้า
ด้วยกัน หรือคณะต้องการเปิดหลักสูตรใหม่นั้นจะมีการน าปัญหาต่างๆ ส่งผ่านกรรมการ
หลักสูตร และส่งต่อกรรมการประจ าคณะ เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน 

- การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ และงานด้านวิจัย มีอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของอาจารย์พ่ีเลี้ ยง และคณะ
ควรให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุน 

- ปัญหาของคณะ คือช่องว่างระหว่างวัย ช่องว่างระหว่างภาค ถ้าลดลงได้จะท าให้ เกิดการท างานร่วมกัน 
และความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกันได้ 

- คณะควรส่งเสริมให้คุณหมอในโรงพยาบาลสัตว์มีการจดบันทึกการรักษาสัตว์ในแต่ละกรณีเพ่ือเก็บไว้ เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการต่อยอดงานวิจัย 
 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
- หลักการหรือเกณฑ์ที่ใช่ในการรับนิสิตสัตวแพทย์การเข้าท างาน จะดูจากผลการเรียน ความรับผิดชอบ 

(จากกิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วม) การมีทักษะในวิชาชีพ อุปนิสัยยิ้มแย้ม มีบุคลิกภาพที่ดี ความขยัน – อดทน (สังเกต
จากการพูดคุย) และความรอบรู้ในวิชาชีพ 

- จุดเด่นของบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสัตวแพทย์ที่ได้รับโอกาสในดีในการ
ฝึกภาคปฏิบัติมากกว่านิสิติที่อ่ืน มีอาจารย์ที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ที่ดีให้กับนิสิต
ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานการแสดงออกถึงความเป็นพ่ีเป็นน้อง การสานต่อของความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมี
ศิษย์เก่าท่ีมีคุณภาพ 

- จุดด้อยของบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยังขาดคือความอดทด และต้องให้
ประสบการณ์ด้านเทคนิค ดังนั้นคณะต้องให้นิสิตได้ฝึกงานที่ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเรื่องฟาร์ม สัตว์ใหญ่               
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สัตว์เล็ก เพ่ือเป็นการค้นหาความถนัดของตัวเองว่ามีความชอบในด้านใดที่สุด และยังขาดประสบการณ์ของชีวิต 
คณะจึงควรเสริมความรู้ในด้านนี้ 

- การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังต้องเพ่ิมเติมทักษะความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก 

- สิ่งที่อยากให้บัณฑิตรุ่นใหม่พึงตระหนัก คือ ต้องมีคุณธรรมในวิชาชีพ และเป็นผู้ให้สิ่งที่ดีท่ีสุดต่อสังคม 

สรุปการสัมภาษณ์นิสิต  
ระดับปริญญาตรี 

1. เรื่องการแนะน าการใช้ชีวิต จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และพ่ีที่งานบริการการศึกษาให้ค าแนะน า 

2. การจัดกิจกรรม จะมีการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ดูแลสโมสรนิสิต และนิสิตสโมสร โดยมีทีม

สโมสรนิสิต ประธานชั้นปี กรรมการชั้นปี เข้าร่วมประชุม 

ปัญหาที่พบในนิสิตปริญญาตรี 
1. ด้านความปลอดภัย เนื่องจาก รปภ. มีจ านวนน้อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

2. การเดินทางระหว่างคณะฯ กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีรถสาธารณะของ

มหาวิทยาลัยให้บริการ และในช่วงกลางคืน ไฟถนนหน้าคณะ ไฟที่ถนนที่ผ่านคณะสัตวแพทย์ และคณะวนศาสตร์

มืดมาก รวมทั้งเส้นทางไม่ดี 

3. เมื่อข้ามฝั่งไปก าแพงแสน เจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านบริการการศึกษาไม่สามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือนิสิต

ได้เพียงพอ 

4. สันทนาการ เช่น กีฬา สถานที่พักผ่อนของนิสิตในคณะฯ มีค่อนข้างน้อย 

5. การที่อาจารย์ที่ปรึกษาลาเรียน ไม่มีการตั้งที่ปรึกษาให้ใหม่ทดแทนท่านเดิม 

นิสิตบัณฑิตศึกษา 
1. เครื่องมือบางภาควิชาจะไม่เพียงพอ มีอุปกรณ์ช ารุด/สภาพเก่า 

2. นิสิตมีความวิตกกังวลเรื่องของการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย 

3. การเดินทางระหว่างส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะไม่สะดวก 

4. ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ลิฟท์ค้าง น้ าไม่ไหล 

5. ความปลอดภัย จ านวนของ รปภ. ความช่วยเหลือของ รปภ. 

6. สถานที่พักผ่อน โดยเฉพาะวิทยาเขตก าแพงแสนไม่มีห้องพักนิสิตบัณฑิต 

7. อยากให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่นการจัดสัมมนา 

8. ปัญหานกพิราบ 

9. หลักสูตรบางหลักสูตรมีปัญหาเรื่องรายวิชาไม่สามารถลงเรียนได้ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ไม่เปิดสอน 
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ภาคผนวกที่ 2   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.0018 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.2824 3.28 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 646.17 646.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 5.0000 5.0000 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 139.00 139.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 19.00 19.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 31.00 31.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 89.00 89.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 66.00 66.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 19.00 19.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 15.00 15.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 32.00 32.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45.00 45.00 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 11 11 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 34 34 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 25 25 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 3 3 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเท่า 0 0 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 3 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 646.17 646.17 
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ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

ระดับอนุปริญญา 0 0 

ระดับปริญญาตร ี 552.13 552.13 

ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 

ระดับปริญญาโท 70.22 70.22 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 

ระดับปริญญาเอก 23.81 23.81 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 8,899,865.00 8,899,865.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 8,899,865.00 8,899,865.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 2,068,380.00 2,068,380.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,068,380.00 2,068,380.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 116 116 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 115 115 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 23 23 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 23 23 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 

0 0 
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ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 128 128 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 

16 16 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 16 16 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบนัอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

13 13 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 13 13 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 

2 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2 2 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

10 10 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
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ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 10 10 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

80 80 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 80 80 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 2 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 
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ตัวบ่งชี้ ค่า กรรมการ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

4 4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 0 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

  
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

  
 

  
คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต 
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