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 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ก าหนดให้คณะมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา           
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงได้จัดท ารายงานการการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ประจ าปี 
2553 ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยใช้ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2553 - 31 พฤษภาคม 2554   และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 -        
30 กันยายน 2553 เป็นข้อมูลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 9 องค์ประกอบส าหรับคณะ 
 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment 
Report)  ประจ าปี 2553  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น
เครื่องมือ และกลไกการพัฒนางานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มี
ความพร้อมทางด้านการบริการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานต่อไป 
 
 ในการนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ขอขอบคุณคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา            
และบุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ทุท่าน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการจัดท ารายงาน และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  
          

        งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ  
26 มิถุนำยน 2527   คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกัน  
  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการจะน าหลักสูตร 
 และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  
 มาเรียนและสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย 
 
18 พฤศจิกำยน 2528 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ท าหนังสือ  
  ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่องการพิจารณายุบเลิก 
 โรงเรียนที่สอนนักเรียนเพ่ือออกมาปฏิบัติงานของ กระทรวง ทบวง กรมใด ๆ  
 โดยเฉพาะ ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ได้ระบุถึงมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  
 และหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการให้ 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสถานศึกษาจ านวน 4 แห่ง ที่สามารถจัดการเรียน 
 การสอนข้ึนทดแทนได้ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) 
  2.  สถาบันศึกษาทางสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ 
  3.  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
  4. สถาบันอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
  และในตอนท้ายของหนังสือนั้นได้อ้างถึงมติที่ประชุมทบวงมหาวิทยาลัย  
  เมื่อวันที่ 20, 21 และ 24 มิถุนายน 2528 เกี่ยวกับการพิจารณาการยุบโอน 
  สถานศึกษา โดยวางแนวทางไว้ 3 ประการ คือ ความพร้อมของสถาบันผู้รับ   
  ความประหยัดในการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่รับต้องมีแผนการ 
  เรียนการสอนอยู่แล้ว และหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบของ 
  สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
 
24 ธันวำคม 2528  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ท าหนังสือถึง 
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษา 
  นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า 
  ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาคือ    
  1.  ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือ 
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   มีการสมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์ 
  2.  ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิด 
   หลักสูตรใหม่ ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวง 
   กรมต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้ 
 
 
3 มกรำคม 2529 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ 
  ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอว่า ให้พิจารณายุบโอนสถาบันการศึกษาที่สังกัด 
  หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียด 
  และข้ันตอนการด าเนินงานให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องท าความตกลง 
  กับกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ถือเอาความ 
  ต้องการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือ 
  สถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ 
  แขนงวิชาต่าง ๆ ให้ขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
  ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี และหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบัน 
  สมทบในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ก็อาจพิจารณาต่อไปได้  
 
17 สิงหำคม 2534   ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให ้
  นโยบายกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสัตวแพทย์ โดยให้ 
  ยกระดับการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (2 ปี) เป็นระดับ 
  ปริญญาตรี (4 ปี) โดยเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
16 ธันวำคม 2534  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์         
  เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ  
  ครั้งที่ 12/2534) โดยให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี  
  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามความเหมาะสม 
  โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (คณะจึงถือว่ำวันนี้เป็นวันสถำปนำคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์) 
 
15 มีนำคม 2536  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  (เทคนิคการสัตวแพทย์) ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ และให้เปิด 
  สอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2536   
 
17 กันยำยน 2536  กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์  
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  เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรม 
   ปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  (นายก าพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเด้นท์  
 
14 กุมภำพันธ์ 2537  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 (หลักสูตร พ.ศ. 2536) 
  
10 มีนำคม 2537   ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น 
  สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง.   
  วันที่ 23 มีนาคม 2537  
8 พฤษภำคม 2538  กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ 
  เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนาก าลัง ปี 2537-2539 
 
18 มีนำคม 2540  ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 
  เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540  
 
30 มิถุนำยน 2542  กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอน  
  การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีสาระส าคัญคือ 
  1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ตกลงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ได้ตกลงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   รับผิดชอบบริหารหลักสูตร บุคลากร งบประมาณและพัสดุที่เก่ียวกับวิทยาลัย- 
   เทคนิคการสัตวแพทย์ได้ ก่อนที่การโอนอ านาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วน 
   ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ทบวงมหาวิทยาลัย จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 
13 มกรำคม 2543  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่ง มอบอ านาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ 
  ที่เก่ียวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
 
28 พฤศจิกำยน 2543  กรมปศุสัตว์ มีหนังสือถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตรา 
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  ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ 
   
26 กรกฎำคม 2544  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไป 
  ปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ / ส่งตัวข้าราชการ 4 อัตรา ของวิทยาลัยเทคนิค- 
  การสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ ตามความประสงค์ของ 
  กรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ 
  จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544) 
 
20 สิงหำคม 2545  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
 
14 กุมภำพันธ์ 2546  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ท าข้อตกลงความร่วมมือ 
  กันทางด้านวิชาการ และการบริการ 
 
12 มิถุนำยน 2546    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมปศุสัตว์ ท าข้อตกลงความร่วมมือในการ 
  พัฒนาบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์, สนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุน 
  รับเข้าไปปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานที่เก่ียวข้อง และยกเลิกการจัดตั้ง 
  โรงเรียนสัตวแพทย์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2536 เพ่ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาจัดตั้ง 
  วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต่อไป 
 
6 กุมภำพันธ์ 2549 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เรื่อง 
  ขออนุมัติยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
 
20 กุมภำพันธ์ 2549 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
  ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 
 
26 เมษำยน 2549 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น 
 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ/วิสัยทัศน์ 
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 สถาบันชั้นน าด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์ 

 
 ภำรกิจ/พันธกิจ 
   มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับ
สากลหรืออ้างอิงได้ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม 
ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 วัตถุประสงค์ 
   1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
  เป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
  ในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ 
  3.  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม 
  4.  ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ 
  5.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทั้งทางความรู้และความช านาญในการตรวจวิเคราะห์
เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์ 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ก าหนดแผนงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ แผนงานด้านการเรียนการสอน 
แผนงานด้านวิจัย แผนงานด้านบริการวิชาการ และแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 

1. แผนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
ภำคต้น ป ี2553 

กลุ่มสำขำวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต บรรยำย ปฏิบัติกำร 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิก 01520351 วิทยาหนอนพยาธ ิ 3 2 3 

ทางสัตวแพทย ์ 01520353 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาคลินิก 2 1 3 

 01520361 หลักพยาธวิิทยา 3 2 3 

 01520363 ปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินิก 3 1 6 

2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขและ 01520341 จุลชีววิทยาของสัตว์ 4 3 3 



6 
 

จุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์      

3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์และงาน 01520231 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 1 3 2 3 

โรงพยาบาล 01520311 เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ 2 1 3 

 01520471 หลักการผสมเทียม 3 2 3 

 01520481 สุขภาพสัตว์เบื้องต้น 5 4 3 

4. กลุ่มสาขาชวีวิทยาประยุกตแ์ละมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

01520241 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เบื้องต้น 

2 1 3 

 01520321 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ ์ 2 2 0 

 01520331 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 3 3 0 

 01520482 การจัดการห้องปฏิบัตกิาร 2 2 0 

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในภาคต้น 37 28 33 

 

ภำคปลำย ปี 2553 

กลุ่มสำขำวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต บรรยำย ปฏิบัติกำร 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิก 01520211 เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ 2 1 3 

ทางสัตวแพทย ์ 01520352 พยาธิภายนอกและวิทยาโปรโตซัว 3 2 3 

 01520362 ปฏิบัติการพยาธวิิทยา 2 1 3 
 01520487 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง 3 3 0 
 01520489 การบันทึกรายงาน และน าเสนอ 2 2 0 

2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขและ 01520342 ภูมิคุ้มกันวิทยา 2 2 0 

จุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01520343 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 0 6 

 01520483 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุขเบื้องต้น 4 2 6 

 01520484 หลักการระบาดวิทยาเบื้องต้น 2 2 0 

3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์และงาน
โรงพยาบาล 

01520232 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 2 3 2 3 

 01520233 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว์เบื้องต้น 4 3 3 

 01520485 การถ่ายภาพรังสี 2 1 3 
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กลุ่มสำขำวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต บรรยำย ปฏิบัติกำร 
 01520486 การถ่ายภาพทางการแพทย์ 2 1 3 

 01520488 กฎหมายเกีย่วกับปศุสัตว ์ 2 2 0 

4. กลุ่มสาขาชวีวิทยาประยุกตแ์ละมาตรฐาน 01520242 ชีวเคมีพื้นฐานสุขภาพสัตว ์ 1 0 3 

ผลิตภัณฑ์สัตว์ 01520497 สัมมนา 4 3 3 

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในภาคปลาย 39 27 36 

ที่มำของข้อมูล : งานบริการการศึกษา 

 
2. แผนงำนด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 (ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2553-มีนำคม 2554) 

ตัวชี้วัด 1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้องมีการส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 5 ถึง 6 เรื่อง ต่อ 2 ปี (เมษายน 
2553 – มีนาคม 2555) 
 

ชื่อกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  

หมำยเหตุ เ.ม.ย. 
53 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มี.ค 
54 

1. ประชุม
คณะกรรมกำร
วิจัย ประจ ำเดือน 

            
สัปดำห์ท่ี 2 
ของเดือน 

2. ประชุมและ
ช่วยกลัน่กรอง
งำนวิจัยของ
คณะฯ ก่อนเสนอ
ขอทุน สวพ.มก.  

               

  

        

3. จัดสรร
งบประมำณ
ส ำหรับโครงกำร
ปัญหำพิเศษ  

                         

4. พิจำรณำกำร
ให้ทุนกับผู้ที่เสนอ
ขอทุนโครงกำร
ปัญหำพิเศษ  

                         

5. ประกำศ
รำยชื่อผู้ที่ได้รับ
ทุนโครงกำร
ปัญหำพิเศษ  

                         

6. จัดกำรสัมมนำ
และน ำเสนอ
โครงกำรปัญหำ
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พิเศษ  



9 
 

 

ชื่อกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  หมำยเหตุ 

 
เ.ม.ย. 
53 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มี.ค 
54 

 

7. ประชำสมัพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
ให้แก่บุคลำกร
ของคณะฯ  

              

8. หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยท่ี
ได้รับกำรจัดสรร
ทุนจำกแหล่งทนุ
ต่ำงๆ รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำรวิจัย
ให้แก่
คณะกรรมกำร
วิจัยรับทรำบ  

                        

ระยะเวลำใน
กำรรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ
ขึ้นอยู่กบั
แหล่งทุนที่
ได้รับกำร
จัดสรรทุน 

 รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำใน
รูปแบบเอกสำร 

                          

9. กระตุ้นให้
อำจำรย์และ
บุคลำกรในคณะฯ 
เขียนงำนวิจัยส่ง
อย่ำงน้อย 5-6 
เร่ือง ต่อ 2 ปี 

              

10. กระตุ้นให้
บุคลำกรมีกำรสรร
สร้ำงนวัตกรรม
ตลอดป ี

              

11. มีกำรประชุม
เพ่ือจัดท ำ และ/
หรือ ปรับปรุง
แผนแม่บท 

                        
เดือนมิถุนำยน 

2554   

 
 



10 
 

 
 
 
 
 

3. แผนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2553 (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2552-กันยำยน 2553) 
ตัวชี้วัด 1. มีรายรับเพิ่มข้ึน 10% ขอรายรับแต่ละโครงการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2551-2552 
         2. สามารถติดตามประเมินผลและสรุปผลการท างานได้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ (เดือน) 

  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค
 

ก.
ย 

1 เขียนแบบ มก. พว. 01 ขออนุมัติด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ 

            

2 ประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 1             
3 ประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 2             
4 ประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 3             
5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ             

 
 

4. แผนงำนด้ำนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์  ปีกำรศึกษำ 2553 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
2553 2554 

ผู้รับผิดชอ
บ 

มิ.ย. 
ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

 

1. โครงการ
สัมมาทิฐิภายใน
องค์กร 

 

        

 

  
 

              
หัวหน้า
โครงการ 

คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์                           
 

2. โครงการปฏิบัติ
ธรรมน าสุข 

 

                        
คณะกรรมก
ารท านุ 

                          
บ ารุง
ศิลปวัฒนธ
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รรม คณะ 

                          
เทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

3. โครงการ
ฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน 

 

  
 

                        
ครั้งที่ 3                           
4.การจัดท าบอร์ด
ศิลปวัฒนธรรม 

 

  
                         

5.โครงการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง         

 

  
                 

"ไทยจะรุ่งเรืองถ้า
พลเมืองไม่ติดยา"                           
6. โครงการปัจฉิม
นิเทศ ประจ าปี           

 

  
             

หัวหน้า
โครงการ 

การศึกษา 2553                           

7. งานวันสถาปนา
คณะฯ           

 

  
 

            

หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

8. โครงการไหว้
พระ 9 วัด             

 

  
           

คณะกรรมก
ารท านุ 

                          

บ ารุง
ศิลปวัฒนธ
รรม 

9. โครงการแสดง
มุฑิตาจิตเนื่องใน                   

 

 
     

หัวหน้า
ส านักงาน 

วันสงกรานต์                         เลขานุการ 
              
หมายเหตุ :  1.วัน เวลา  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม           
              2. ดัชนีชี้วัด  : 1. บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ ในระดับ มาก ( 4.00 )        
                               2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง        
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พอใจในระดับ มาก (4.00) 
 

กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร ระดับชำติและนำนำชำต ิ

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวำรสำร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

1. การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหาร
สัตว์ 

วารสารกา้วทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 
1, 

อ.วิมลรัตน์ อินศวร, 

น.ส.ดลฤดี ครุฑเกิด 

อ.ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย 

ระดับชาติ มิ.ย. 53 

2. Characterization of the substrate-
binding PotD subunit in 
Synechocystis sp. strain PCC 6803 

Archive of Microbiology, ปี
ที่ 192, ฉบับที่ 10, หน้า 
791-801 

A.-M. Brandt 

อ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร ์

น.ส.ปณัตดา ยอดแสง 
Paula Mulo 

ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ 
T. A. Salminen 
Pirkko Maenpaa 

ระดับนานาชาต ิ ต.ค. 53 

3. การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเช้ือ
ราน้ าก่อโรคสัตว์น้ าต่อโซเดียมคลอไรด์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก 
และโพวิโดนไอโอดีน  

Kasetsart Journal (Natural 
Science), 

ปีที่ 45, ฉบับที่ 
supplement, หน้า 84-89 

รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ 

นายณรงค์ อาบกิ่ง 
น.ส.วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ ์

ระดับนานาชาต ิ มค.-ก.พ. 54 

4. An examination of the   
thermodynamics of fusion ,   
vaporization ,  and sublimation   
of several parabens by   
correlation gas   
chromatography  
Journal of Pharmaceutical   
Sciences  

Journal of Pharmaceutical 

Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ 
5, , หน้า 1847-1855 

อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต ์ 
Chickos ,  J .  
 

ระดับนานาชาต ิ พ.ค. 54 

 
 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยที่ตพีิมพ ์ ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการตีพิมพ ์ วันเดือนป ี

ที่ตีพิมพ์ 
5. Prevalence and Antimicrobial 

Susceptibility of Streptococcus suis 
Isolated from Slaughter Pigs in 
Northern Thailand 

Kasetsart Journal (Natural 

Science), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, 

หน้า 78-83 

อ.ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ  

อ.ศราวรรณ แก้วมงคล  

อ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล 

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
นายคมสัน สัจจะสถาพร 

นายณรงค์ อาบกิ่ง 
รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

ระดับนานาชาต ิ มค.-ก.พ. 54 

6. Transformation of hexahydro-1,3,5-
trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by 
permanganate 

Environmental Science 

and Technology, ปีที่ 45, 

ฉบับที่ 8, หน้า 3643-3649 

Chokejaroenrat, C. Comfort, 
S.D. 
Harris, C.E. 
Snow, D.D. 
Cassada, D. 

อ.ชัยณรงค์ สกุลแถว 

ระดับนานาชาต ิ มี.ค. 54 
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ผศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจาร ุ

ที่มำของข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  http://research.rdi.ku.ac.th 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ระดับชำติและนำนำชำต ิ

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัย ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับ 
กำรประชุม 

วันเดือนปี 
ที่เสนอ 

1. A novel Bartonella species 
detected in fleas and ticks from 
an Australian marsupial 

20th Annual Combined 
Biological Science Meeting 
(CBSM 2010), Perth 

อ.ศราวรรณ แก้วมงคล ระดับนานาชาต ิ 27 ส.ค. 53 

2. Gene organization and 
functional analysis of anti-

lipopolysaccharide factor-6 
from theblack tiger shrimp 
Penaeus monodon 

Ninth International Marine 
Biotechnology Conference, 

Qingdao สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา 
Sirikwan Ponprateep 
Kunlaya Somboonwiwat 
Noppawan Woramongkolchai 
Anchalee Tassanakajon 

ระดับนานาชาต ิ 8-12 ต.ค. 53 

3. Primary chicken and porcine 
intestinal epithelial cell 
cultures for In vitro studies on 
adhesion of potential probiotic 
strains for Animal feeding  

International Conference on 
Agriculture and Agro-
Industry 2010 (ICAAI 2010) 

อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ระดับนานาชาต ิ 19-20 พ.ย. 53 

4. Effects of sodium chloride and 
acetic acid on Achlya isolated 
from mekong giant catfish eggs  

 

The 5th Thai mycological 
conference and annual 
meeting of Thai Mycological 
Association (TMA),2010 

รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ 

นายณรงค์ อาบกิ่ง 
Wichukarn Fuangsawat 

ระดับนานาชาต ิ 7 ธ.ค. 53 

5. Rhodopseudomonas sp. KU2, 
an astaxanthin-producing 
bacterium 

International Conference on 
Agriculture and Agro-
Industry (ICAAI2010) Food, 
Health and Trade  

จ.เชียงราย 

อ.วิมลรัตน์ อินศวร 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.สมพร มูลมั่งมี  
อ.จอมขวัญ มีรักษ ์

รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

ระดับนานาชาต ิ 19-20 พ.ย. 53 

6. Identification and Probiotic 
Attributes of a New Cellulolytic 
Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 
Isolated from Wild Boar 
Intestinal Tract 

International Conference on 
Agriculture and Agro-
Industry (ICAAI2010) Food, 
Health and Trade  

จ.เชียงราย 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

นายพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัต ิ

อ.สมพร มูลมั่งมี 
รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 
Roger Frutos 

ระดับนานาชาต ิ 19-20 พ.ย. 53 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัย ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับ 
กำรประชุม 

วันเดือนปี 
ที่เสนอ 

7. PCR-DGGE based comparative 
analysis of Faecal Samples 
from farmed Wild Boars and 
Domestic Pigs 

International Conference on 
Agriculture and Agro-
Industry (ICAAI2010) Food, 
Health and Trade  

จ.เชียงราย 

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

อ.สมพร มูลมั่งมี 
รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

ระดับนานาชาต ิ 19-20 พ.ย. 53 
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Roger Frutos 
8. การยับยั้งการเจริญของสปอร์และ

การก่อดรคจากเช้ือราน้ าสกุล 

Achlyaที่แยกจากไข่ปลาบกึด้วย
โซเดียมคลอไรด์และกรดอะวิติก  
ในระดับห้องปฎิบัติการ  

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้ง
ที่ 49 

รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ 

นายณรงค์ อาบกิ่ง 
น.ส.วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ ์

ระดับชาติ 31 ม.ค.- 
4 ก.พ. 54 

 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัย ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับ 
กำรประชุม 

วันเดือนปี 
ที่เสนอ 

9. การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้น
เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
สายพันธุ์ Broiler 

การประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร คร้ังที่ 8  

จ.พิษณุโลก 

อ.สุพจนา เจริญสิน 

อ.ดร.เอกชาติ พรหมดิเรก 

นายคมสัน สัจจะสถาพร 

นายณรงค์ อาบกิ่ง 
นายอุโฆษ สุวรรณ 

นายสุรพัชญ์ สกุลไทย 

นายพงศกร ยวงทอง 
นายมรรคพล ภาณุรัศมี 

ระดับชาติ 30 ก.ค.- 
1 ส.ค. 53 

10. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไป
รูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร 
zarrouk 

การประชุมวิชาการ 

งานกษตรนเรศวร คร้ังที่ 8 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ.พิษณุโลก 

อ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล ระดับชาติ 30-31 ก.ค. 53 

11. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อย่อย
เซลลูโลสสายพันธุ์ใหม่ Lactobacillus 

sp MWBPC 1-3-1 

ที่คัดแยกได้จากล าไส้หมูป่า 

 

การน าเสนอผลงานวิจยั
แห่งชาติ 2553 (Thailand 

Research Symposium 2010) 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
นายพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ 
อ.วนัท ศรีเจริญ 

อ.สมพร มูลมั่งมี 
ร.ศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 
Roger Frutos 

ระดับชาติ 26-30 ส.ค. 53 

12. การพิสูจน์เอกลักษณ์ลักษณะของเชื้อ 
Clostridium sp. จากรอยโรคในล าไส้
ของลูกหมูป่าที่ตายอย่างเฉียบพลัน  

การน าเสนอผลงานวิจยั
แห่งชาติ 2553 (Thailand 

Research Symposium 2010) 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.วนัท ศรีเจริญ 

อ.ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ 

อ.ดร.เอกชาติ พรหมดิเรก 

รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

ระดับชาติ 26-30 ส.ค. 53 

ที่มำของข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  http://research.rdi.ku.ac.th 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
 

กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัยหรือ 
ผลงำนสร้ำงสรรรค์ 

ชื่อคณะผู้วิจัย รำยละเอียดกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ วันเดือนปี 
ที่น ำไปใช้ 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=240425
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Search.aspx?keyword=วิชุกานต์%20เฟื่องสวัสดิ์
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1. การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือยอ่ย
เซลลูโลสสายพันธุ์ใหม่ Lactobacillus 
sp MWBPC 

1-3-1 ที่คัดแยกได้จากล าไส้หมูป่า 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
นายพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัต ิ

อ.วนัท ศรีเจริญ 

อ.สมพร มูลมั่งมี 
ร.ศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 
Roger Frutos 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600329 ชื่อวิชา Applied Bioinformatics for 
Animal Diseases 

3 พ.ย. 53 - 
24 ก.พ. 54 

2. การพิสูจน์เอกลกัษณ์ลักษณะของเชื้อ 
Clostridium sp. จากรอยโรคในล าไส้
ของลูกหมูป่าที่ตายอย่างเฉียบพลัน 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.วนัท ศรีเจริญ 

อ.ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ 

อ.ดร.เอกชาติ พรหมดิเรก 

รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600321 ชื่อวิชา Bacteriology in Veterinary 
Technology 

25 ส.ค. 53 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600329 ชื่อวิชา Applied Bioinformatics for 
Animal Diseases 

3 พ.ย. 53 - 
22 ก.พ. 54 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600483 ชื่อวิชา Prin Vet Public Health 

Service,22 พ.ย. 2010 - 22 พ.ย. 2010 

22 พ.ย. 53 

เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจยั ชื่อโครงการ 
:Large scale bacterial genotyping in health and 

agro-industry แหล่งทุน :Program in Higher 
Education and Research Year 2011-2012/ 
JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 
(submitted)  

1 พ.ย. 53 - 
30 มี.ค. 54 

3. Rhodopseudomonas sp. KU2, an 
astaxanthin-producing bacterium 

อ.วิมลรัตน์ อินศวร 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.สมพร มูลมั่งมี  
อ.จอมขวัญ มีรักษ ์

รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจยั ชื่อโครงการ 
:Large scale bacterial genotyping in health and 

agro-industry แหล่งทุน :Program in Higher 
Education and Research Year 2011-2012/ 
JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 
(submitted) 

1 พ.ย. 53 - 
30 มี.ค. 54 

4. Identification and Probiotic 
Attributes of a New Cellulolytic 
Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 
Isolated from Wild Boar Intestinal 
Tract 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

อ.พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัต ิ

อ.สมพร มูลมั่งมี 
รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 
Roger Frutos 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600321 ชื่อวิชา Bacteriology in Veterinary 
Technology 

9 มิ.ย. 53 - 
23 มี.ค. 54 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600329 ชื่อวิชา Applied Bioinformatics for 
Animal Diseases 

3 พ.ย. 53 - 
24 ก.พ. 54 

เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจยั ชื่อโครงการ 
:Large scale bacterial genotyping in health 

แหล่งทุน :Program in Higher Education and 
Research Year 2011-2012/ JUNIOR RESEARCH 
FELLOWSHIP PROGRAM (submitted) 

1 พ.ย. 53 - 
30 มี.ค. 54 

 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำนวิจัยหรือ 
ผลงำนสร้ำงสรรรค์ 

ชื่อคณะผู้วิจัย รำยละเอียดกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ วันเดือนปี 
ที่น ำไปใช้ 

5. Characterization of the substrate-
binding PotD subunit in Synechocystis 
sp. strain PCC 6803 

อ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร ์

น.ส.ปณัตดา ยอดแสง 
เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจยั ชื่อ
โครงการ :Characterization of the substrate-
binding PotD subunit in Synechocystis sp. 

1 ม.ค. 53 - 
19 ก.ค. 54 
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ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ 
Pirkko Maenpaa 

strain PCC 6803 แหล่งทุน :TRF-RGJ, the 
Commission for Higher Education, Thailand 
(the university staff development onsortium), 
Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund 

เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจยั ชื่อ
โครงการ :การก าจัดโลหะหนักปนเปือ้นในแหล่ง
น้ าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยา
โนแบคทีเรีย Synechocystis sp แหล่งทุน :อยู่
ระหว่างการด าเนินขอทุนวจิัย สวพ ปี 2554 

1 ต.ค. 53 - 
30 ก.ย. 54 

6. Small chloroplast-targeted DnaJ 
proteins are involved in optimization 
of photosynthetic reactions in 
Arabidopsis thaliana 

อ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร ์
Pirkko Maenpaa 

ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ 

เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01600327 ชื่อวิชา Basic Moleccular Biology 

14 ก.ย. 53 - 
22 ก.ย. 53 

ที่มำของข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  http://research.rdi.ku.ac.th 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

1. กำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงในเนื้อสัตว์ อำหำรสัตว์ และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ 
         กลุ่มสาขาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการตรวจ-
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ โดยการให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
         ประเภทที่ 1 คือ บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง เช่น ยาปฏิชีวนะ สารก าจัดศัตรูพืช แร่ธาตุและ
โลหะหนักในตัวอย่างเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
         ประเภทที่ 2 คือให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิจัย เช่น เครื่อง High performance 
liquid chromatography (HPLC), เครื่อง Flame Atomic absorption Spectrophotometer (FAAS), CHARM 
II, ELISA Reader, UV-VIS Spectrophotometer, Rotary Evaporator, pH meter เป็นต้น เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่
สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
          
 

      
2. กำรตรวจวิเครำะห์โรคสัตว์ทำงห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
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          โครงการพัฒนาวิชาการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ท าหน้าที่ในการ
ให้บริการการตรวจวิเคราะห์  
         1. ค่าทางโลหิตวิทยา ได้แก่ ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เสมียร์เลือด (รูปร่างของเม็ดเลือด
แดง พยาธิในเม็ดเลือด และ การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว) รวมไปถึงการตรวจการเข้าได้ของเลือด (Cross 
matching) ก่อนที่จะมีการถ่ายเลือด 
         2.  ค่าทางเคมีคลินิก ได้แก่ ค่าเอนไซม์ SGPT, SGOT, Creatinine และ BUN 
         3.  การประเมินการท างานของไตได้จากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis)  
         4. ตรวจหาไข่และตัวพยาธิภายในด้วยวิธี Floatation technique และ Formalin-Ether 
Sedimentation 
         5. การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อเพ่ือศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา(Histopathology) 
   
 

      
 

      
 
 
 
3. กำรตรวจทำงจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยำวินิจฉัย 
         โครงการพัฒนาวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคและความไวต่อยาต้านจุลชีพ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร   
น้ า นม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการทางอณูชีววิทยา และทางโครงการฯ ยังเก็บ



18 
 

ข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลด้านโรคในสัตว์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ า ให้แก่หน่วย งาน   
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคและโรคติดเชื้ออีกด้วย ตัวอย่างการบริการของโครงการฯ  
         - การย้อมสีแกรมและสี acid fast bacteria  
         - การวินิจฉัยชนิดของแบคทีเรียด้วยวิธีพ้ืนฐานหรือชุดทดสอบส าเร็จรูป (API)  
         - การเพาะแยกและวินิจฉัยชนิดของเชื้อแบคทีเรียไร้อากาศด้วยวิธีพ้ืนฐานหรือชุดทดสอบส าเร็จรูป  
         - การเพาะแยกแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ  
         - การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียมีชีวิตทั้งหมด (Total variable bacterial count)  
         - การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียชนิด Coliform (Total coliform enumeration)  
         - การตรวจหาแบคทีเรียชนิด Escherichia coli, Salmonella spp. และ Clostridium perfringens  
         - การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Fecal Streptococci, Lactic acid bacteria, Clostridium perfringens  
         - 16s rDNA partial identification from genomic DNA or PCR product  
         - 16s rDNA full length identification from genomic DNA or PCR product  
         - 16s RNA gene phylogenetic analysis Direct sequence analysis from PCR product or 
plasmid 
 

      
 
 
4. โครงกำรสัตว์เลี้ยงสุขภำพดี 
         คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี
ขึ้น ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ประจ าสาขาวิชาสุขศาสตร์สัตว์และงานโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเลี้ยง และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด าเนินงานในรูปแบบการ
สมัครสมาชิกสัตว์เลี้ยงแบบรายปี โดยสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการจะได้รับการดูแลดังนี้ 
         1. การดูแลด้านการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เช่น     
โรคไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข, โรคเลปโตสไปโลซิส (โรคฉี่หนู), โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข,    
โรคล าไส้อักเสบติดต่อในสุนัข , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจติดต่อในแมว, 
โรคช่องปากและลิ้นอักเสบ และโรคลิวคีเมีย เป็นต้น  
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         2. การดูแลด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยการตรวจเลือดเพ่ือตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิหนอน
หัวใจ, พยาธิเม็ดเลือดชนิดต่างๆ, ความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนโลหิต และความสมบูรณ์ของตับและไต 
         3. การดูแลสุขภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง เช่น การก าจัดเห็บ และหมัด, การขูดหินปูนประจ าปี และการ
ถ่ายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 
         นอกจากนี้ โครงการฯยังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการนอก
สถานที่ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล       
  

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

แผนงานประกันคุณภาพ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค 

ภาควิชาและส านักงานเลขานุการรวบรวมข้อมลูและ
เอกสารเพื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

              

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะฯ และระดับหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ (ภาควิชาฯ
และสลก.) เพื่อท าความเข้าใจแนวทางและก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2553 

              

คณะฯ และหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ (ภาควิชาฯและ
สลก.)  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 

              

ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ในระดับหน่วยงานย่อย 
(ภาควิชาฯและสลก.) 

              

ส่งสรุปและแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 
ให้ผู้รับการประเมิน (ภาควิชาฯและสลก.) 

              

หน่วยงานย่อย (ภาควิชาฯและสลก.)  ด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงจากข้อมลูที่ไดร้ับการประเมินฯ 

              

คณะฯรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยั 

              

คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงจากข้อมูลที่ได้รับการ
ประเมินฯ จากมหาวิทยาลยั 

              

วางแผนการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาในรอบ
ต่อไป 

              

รวบรวมข้อมลูและเอกสารเพื่อจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ในรอบต่อไป 

              

จัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรและนิสติ 

              

ให้ค าปรึกษาในด้านการประกันคณุภาพการศึกษาแก่
บุคลากรและนสิิต หรือผู้ทีส่นใจ 
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จัดส่งเอกสาร ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้ที่เกีย่วข้อง 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบประกันคุณภำพ 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้  9  องค์ประกอบ จ านวนทั้งสิ้น 24 ตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณและปีการศึกษาครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ท าการประเมิน 24 ตัวบ่งชี้ 
โดยการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย คือ ภาควิชาเทคนิค-
การสัตวแพทย์ และส านักเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
รำยละเอียด 

ในกำรประเมินคุณภำพ 
คณะ ภำควิชำ ส ำนักเลขำนุกำร 

จ านวนองค์ประกอบ 9 3 3 
จ านวนตัวบ่งชี ้ 24 12 6 

เกณฑ์การประเมิน การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส าหรับการประเมิน
เป้าหมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย และมี
พัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และงานบริการวิชาการ 

กรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ที่ปรึกษาคณะ 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนขัจรจัด ของมก. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
และจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย ์

สาขาวิชาสุขศาสตร์สัตว ์
และงานโรงพยาบาล 

สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ 
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หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
ที่มำของข้อมูล : งานนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 

1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 

 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณบดี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และงานบริการวิชาการ 

กรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ที่ปรึกษาคณะ 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนขัจรจัด ของมก. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
ที่มำของข้อมูล : งานนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
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หมำยเหตุ 

              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
ที่มำของข้อมูล : งานนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ภำควิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
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หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
ที่มำของข้อมูล : งานนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหำรคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์
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*************  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
น.ส.จรรยา จตัตานนท์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 
อ.สุพจนา เจรญิสิน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
อ.ทนพญ.อนามิกา กาญจนบรรเทงิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 
นายณรงค์ อาบกิ่ง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ 

 
รศ.น.สพ.พิบูล  ไชยอนันต ์

ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

 

 
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อ านวยโชค 

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแทย ์

 
อ.น.สพ.ดร.เอกชาติ พรหมดิเรก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 
อ.ดร.ปฐมาพร อ านาจอนันต ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

************* 

 
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ประธำนกรรมกำร 

   
อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา 

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
กรรมกำร 

อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ 
หัวหน้าสาขาสาขาวิชาปรสิตวิทยา 
และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์  

กรรมกำร 

อ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 

และจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย์ 
กรรมกำร 

   
อ.สุพจนา เจริญสิน 

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์  

กรรมกำร 

รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์ 
ท่ีปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

กรรมกำร 

สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

(ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์) 
กรรมกำร 
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ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กรรมกำร 

ว่าท่ี พ.ต.วราห์ ประดับพงษ์ 
นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย 

กรรมกำร 

น.ส.จรรยา จัตตานนท์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
*** คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ (ในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่คณะภำคภูมิใจ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีผลงานที่คณะภาคภูมิใจ ในปีการศึกษา 2553 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้  

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

3,453,400 3,552,081 -98,681 7,160,400.00 6,485,963.55 674,436.45 2,494,900.00 2,418,043.00 76,857 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

10,143,159 9,621,610 521,549 6,965,707.30 4,600,728.56 2,364,978.74 6,448,417.14 6,450,976  - 2,558.86 

รวม 13,596,559 13,173,691 422,868 14,126,107.30 11,086,692.11 3,039,415.19 8,943,317.14 8,869,019.00 74,298.14 

 

 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,843,700.00 1. งบบุคลากร 2,024,815.00 

2. เงินรายไดค้ณะฯ 3,758,480.00 2. งบด าเนินงาน 3,899,300.00 
3. เงินรายไดส้่วนกลาง มก. 2,036,085.00 3. งบลงทุน 3,351,000.00 

4.                    -                  - 4. งบอุดหนุน 1,655,000.00 
5.                    -                  - 5. งบอ่ืนๆ 708,150.00 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 11,638,265.00 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 11,638,265.00 

  

1.9.2 จ ำนวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.9.3  จ ำนวนบุคลำกรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย ์ 17 21 20 
2.  นักวิจัย - - - 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 14 23 16 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 28 41 30 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  3 3 6 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 31 44 36 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร FTET ลำทั้งหมด FTET และรวมลำ  
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 15 18 14 2 3 6 17 21 20 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 
-  รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำร FTET ลำทั้งหมด FTET และรวมลำ  
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 
รวมท้ังหมด 15 18 14 2 3 6 17 21 20 

คุณวุฒิกำรศึกษำ          
-  ปริญญาตร ี - - - - - - - - - 
-  ปริญญาโท 11 10 7 2 3 6 13 13 13 
-  ปริญญาเอก 4 8 7 - - - 4 8 7 
รวมท้ังหมด 15 18 14 2 3 6 17 21 20 

 
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 13 7 20 20 - - - 20 

2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - 6 - 6 6 - - - 6 

5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 

6 รวมทั้งหมด - 13 7 20 20 - - - 20 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 13 7 20 20 - - - 20 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

1.9.4 จ ำนวนนิสิต (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2553) 

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 165 - 165 172 - 172 210 - 210 

- หลักสูตรภาษาไทย 165 - 165 172 - 172 210 - 210 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 165 - 165 172 - 172 210 - 210 

-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 165 - 165 172 - 172 210 - 210 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 

 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 48 - 48 55 - 55 82 - 82 
- หลักสูตรภาษาไทย 48 - 48 55 - 55 82 - 82 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 48 - 48 55 - 55 82 - 82 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 48 - 48 55 - 55 82 - 82 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 92.59 - 92.59 94.68 - 94.68 102.32 - 102.32 
- หลักสูตรภาษาไทย 92.59 - 92.59 94.68 - 94.68 102.32 - 102.32 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 92.59 - 92.59 94.68 - 94.68 102.32 - 102.32 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 92.59 - 92.59 94.68 - 94.68 102.32 - 102.32 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student)  

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 15 18 14 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 92.59 94.68 102.32 

3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 6) 

6.17 5.26 7.31 

 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 41 - 41 36 - 36 35 - 35 
- หลักสูตรภาษาไทย 41 - 41 36 - 36 35 - 35 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 41 - 41 36 - 36 35 - 35 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 41 - 41 36 - 36 35 - 35 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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1.9.5 งำนวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
1. การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิต  
เสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จาก  
สาหร่ายสไปรูลิน่า  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

230,000  230,000 

2.ความชุกของแอนติบอดีต่อการ  
ติดเชื้อ  Neospora caninum  
ในสุนัขทางภาคกลางของ
ประเทศ ไทย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  200,000  200,000 

3.การหาปริมาณสารกันเสีย 
จ าพวก พาราเบนตกค้างในแหล่ง
น้ า บริเวณชุมชน ใน
กรุงเทพมหานครและ  
ปริมณฑลด้วยเครื่องมือ  HPLC  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  150,000  150,000 

4. การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด ์ของยีน  VP 2  ของเชื้อ  
canine parvovirus  ที่แยกได้
จากสุนัข ในประเทศไทยในปี   
2009 - 2010  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  150,000  150,000 

5. การลดแอนติเจนของเซลล์
เม็ด เลือดแดงสุนัขเพ่ือการถ่าย  
โลหิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  150,000  150,000 

6. การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด ์ของยีน  5 S rDNA   และ
ความชุก ของพยาธิ  Trichinella  
ที่แยกได้ จากหนูในจังหวัดน่าน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  150,000  150,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
7. คลื่นการเจริญของฟอลลิเคิล   
ส าหรับโปรแกรมการผลิตตัว  
อ่อนนอกร่างกาย  ( โอพียู - โอวีเอ  
ฟ )  ในแม่กระบือปลักระว่างการ  
ตั้งท้องระยะแรก  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  150,000  150,000 

8. สมบัติการต้านไวรัสของ
โปรตีน ต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาด า   
Penaeus monodon  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  
 

80,000 160,000 240,000 

9. ศักยภาพในการผลิต
ไฮโดรเจน ชีวภาพโดยไซยาโน
แบคทีเรีย Spirulina platensis  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  
 

80,000 160,000 240,000 

10. การศึกษาการใช้หยวกหมัก
เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ 
Broiler 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10000 
 

 10000 
 

11. ความปลอดภัยของนมพาส
เจอร์ไรซ์รสจืดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10000 
 

 10000 
 

12. ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมี
คลินิกในโลมาขวด(Tursiops 
truncates)ที่อยู่ในสถานจัด
แสดงสัตว์น้ า 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 15000 
 

 15000 
 

13. รูปแบบการแสดงออกของ
ยีนไฮโดรจีเนสหน่วยเอฟ
(hoxF)ในระดับการถอดรหัสของ
ไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina 
platensis เพ่ือตอบสนองต่อ 
ปริมาณแร่ธาตุเหล็กที่เพ่ิมข้ึนใน
อาหารเลี้ยง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 15000 
 

 15000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
14. ความเสี่ยงของปรสิตที่พบใน
ระบบทางเดินอาหารของลิงใน
จังหวัดลพบุรีที่สามารถติดต่อถึง
คนได้ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10000 
 

 10000 
 

15. การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ค่าโลหิตวิทยา สภาพผิวหนังและ
ขนของสุนัขที่ได้รับการป้อน
โปรตีนจากผงไหม 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 15000 
 

 15000 
 

16. ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจาก
เปลือกมังคุดต่อการยับยั้งรา 
Microaporum canis, 
Microsporum gypseum และ 
Trichophyton 
mentagrophytes ที่ก่อโรค
ผิวหนังในสัตว ์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 12000 
 

 12000 
 

17. การปนเปื้อนและความไวต่อ
สารต้านจุลชีพของ 
Salmonella ในเนื้อไก่ดิบ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 12000 
 

 12000 
 

18.การลดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเม็ดเลือดแดงในกวาง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 12000 
 

 12000 
 

19. ประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบจากสาหร่าย Spirulina 
plantensis ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของ Vibrio spp. 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10500 
 

 10500 
 

20. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 12000  12000 
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หยาบขากข่าในการยับยังเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคผิวหนังในสุนัข 

  

21. การปนเปื้อนสารโซเดียมรอ
ริลซัลเฟสในผลิตภัณฑ์แชมพู
ส าหรับสุนัขที่ใช้ในประเทศไทย 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10000  10000 

รวม  1,483,500 320,000 1,803,500 

 

 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจยั 11 8 17 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน  1,222,500.00 1,1795,00.00 1,483,500.00 
ภายนอก 1,830,00.00 1,7821,900.00 320,000.00 

รวม 3,052,500.00 2,961,690.00 1,803,500.00 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 

ภายใน  16 14 20 
ภายนอก 1 6 2 

รวม 17 20 22 
จ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร ่

ระดับชาต ิ 2 0 1 
ระดับนานาชาต ิ 5 7 2 

รวม 7 7 3 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาต ิ 0 0 0 
ระดับนานาชาต ิ 3 9 9 

รวม 3 9 9 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 15 15 12 
ต่างประเทศ 0 1 1 

รวม 15 16 13 

 

1.9.6 งำนบริกำรวิชำกำร  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวนคน
ที่รับ

จ ำนวนงบประมำณ มูลค่ำ 
(บำท) รำยรับ รำยจ่ำย รำยรับสุทธิ  
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บริกำร 

1.โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี อ.น.สพ.ธิติชัย 
จารุเดชา 

800 1,026,411.00 676,833.55 349,577.45  

2.โครงการตรวจวิเคราะห์
โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

อ.น.สพ.
สมัคร สุจรติ 

800 207,395.00 87,093.00 120,100.15  

3.โครงการตรวจวิเคราห์สาร
ตกค้างในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

อ.วิมลรตัน์ 
อินศวร 

5 154,800.00 135,822.00 18,978.00  

4.โครงการตรวจทางจุลชีว
คลินิกและอณูชีววิทยา
วินิจฉัย 

อ.ศราวรรณ 
แก้วมงคล 

6 30,250.00 9,709.50 20,540.50  

รวม  1,611 1,418,856.00 909,458.05 509,196.1  

 
 1.9.7 งำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

สถำนที ่ งบประมำณ 
ที่ใช้ 

1. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม “การปฏิบัติธรรมน าสุข” 3-4 มิ.ย. 53 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  37,804.00 
2. จัดโครงการสัมมาทิฐิภายในองค์กรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 11 มิ.ย. 53 

9 ก.ค. 53  
24 ส.ค. 53 
22 ธ.ค. 53 
11 ก.พ. 54 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  30,000.00 

3. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม “การฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ครั้งท่ี 3” 

20 ส.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  4,899.00 

4. จัดท าบอร์ดหัวข้อ “ภูมิปัญญาไทย 1” 18-26 ต.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  - 
5. จัดท าบอร์ดหัวข้อ “ภูมิปัญญาไทย 2” 27 ธ.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  - 
6. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยจะรุ่งเรือง  

ถ้าพลเมืองไม่ติดยา” 
2 ธ.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  4,940.00 

7. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 2 ธ.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  16,008.25 
8. จัดงานวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 17 ธ.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  - 
9. จัดท าบอร์ดหัวข้อ “เขาพระวิหาร” 10-20 ม.ค. 53 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  625.00 
10. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม “โครงการไหว้พระ 9 

วัด” 
13 ก.พ. 54 
12 มี.ค. 54 

จ.กาญจนบุรี และ 
จ.อุทัยธานี 

 53,315.00 

11. จัดโครงการแสดงมุฑิตาจิตเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  5 เม.ย. 54 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  17,671.00 
ที่มำของข้อมูล : คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 
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แผนที่ตั้งคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 

 
 

 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1043-6 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 
  หมายเลขโทรสาร 0-2579-8571 
 Website : http://www.vettech.ku.ac.th 
 E-mail Address : vettech@ku.ac.th 
 
 

http://www.vettech.ku.ac.th/
mailto:vettech@ku.ac.th
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีตำมภำรกิจ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินการของคณะได้ดังนี้ 
1.) ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 หลักสูตร 

1.1.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินการหลักสูตรในปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 หลักสูตรใน

ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 โดยการด าเนินการหลักสูตรมีคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะและคณาจารย์ใน

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คอยก ากับดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรเป็นไปโดยครบถ้วนและ

เรียบร้อย 

1.1.2 ในปีการศึกษา 2553 คณะมีการด าเนินการเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรเพ่ือเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

จ านวน 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลกัสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ และเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่าง

การด าเนินการเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีแผนในการเปิดรับนิสิตในปี

การศึกษา 2555 

1.1.3 ในปีการศึกษา 2553 มีการประชุมหารือระหว่างสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่มีการด าเนินการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสมาคมวิชาชีพ/

วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก (1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

(3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (6) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (7) 

สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

1.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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1.2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยมีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ และ

มีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนให้เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือถ่ายทอด

นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนงานด้านต่างๆ ของคณะให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ  

1.2.3 คณะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกท้ังการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพบปะกัน

อย่างสม่ าเสมอของบุคลากรสายต่างๆ ยังช่วยลดช่องว่างในการท างานลงด้วย 

1.3 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

1.3.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญถึงการจัดท าแผนการสอน

และการติดตามผลการด าเนินการเรียนการสอน โดยมีการประสานงานกับคณาจารย์ในภาควิชาให้

มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการประชุมคณาจารย์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นประธาน 

1.3.2 การจัดการเรียนการสอนมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริงในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน โดยมีการประเมินผลทุกรายวิชาตามระบบการประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

1.3.3 ภายหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะมีการประสานให้คณาจารย์จัดท า รายงานการด าเนินงาน

รายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน และมีการประชุมคณาจารย์

เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาต่อไป 

1.4 แหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1.4.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลสัตว์ ที่มี

สื่อและอุปกรณ์ท่ีพร้อมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเพ่ือการ

สืบค้นข้อมูล ด าเนินการงานทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ในการเรียนการสอนในบาง

รายวิชา รวมถึงมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในคณะ 
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1.4.2 คณะมีการจัดการกายภายและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีการบริการร้านอาหารและสถานที่

ส าหรับใช้งานเอนกประสงค์นอกห้องเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์ดับเพลิง และมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล

ความสะดวกและสาธารณูปโภค รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

1.5 การพัฒนานิสิต 

1.5.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตและวิสัยทัศน์

ในการผลิตบัณฑิตของคณะ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้

นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขา มีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร 

กายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และงบประมาณในการ

พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตในด้านต่างๆ 

1.5.2 คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบในการสนับสนุนการพัฒนานิสิต ให้ค าปรึกษาและช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มย่อย และมีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตภาค

การศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเพ่ิมโอกาสในการพบกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ 

2.) ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 

2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์
ด าเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และงานบริการวิชาการ มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภ 

2.2 คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณะ เช่น การประชุม
วิชาการ วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3.) ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

3.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญ และให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

3.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยในปีการศึกษา 2553 คณะมีการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โครงการ 

4.) ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม โดยการด าเนินตาม
กิจกรรมตามวัฒนาธรรมและประเพณีไทยในวาระต่างๆ รวมถึงมีกิจกรรมที่สืบสานต่อวัฒนาธรรมและประเพณี
ไทยที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร 
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไมบ่รรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินฯ เท่ากับคะแนน 3.57 อยู่ในเกณฑ์ด ี

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน  

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 
ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถปุระสงค์ และ

แผนด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2   
กำรผลิตบัณฑติ  

2.64 2.64 4.25 4.25 4.00 4.00 3.61 3.61 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
กำรพัฒนำนิสิต  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4  2.73 2.73 4.00 4.00 - - 3.58 3.58 ดี ดี 
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กำรวิจัย  

องค์ประกอบที่ 5  
กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่

สังคม  

- - 4.00 2.50 - - 4.00 2.50 ดี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6  
ระบบและกลไก 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7  
กำรบริหำรและจดักำร  

- - 4.50 2.75 - - 4.50 2.75 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 8  
ระบบและกลไกกำรเงินและ

งบประมำณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.66 2.66 4.26 3.74 4.00 4.00 3.99 3.57   

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมกำร  คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            3.00 4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 6 6 N/A
  

6  3.00 4.00 4.00 / /  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย   6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้อาจารย์ 
และบุคลากรในคณะได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
คณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยเฉพาะใน
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะ
เป็น เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 (1.1-1-2) 
และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ที่ปรึกษา (1.1-1-3) เพ่ือจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรภายใน (1.1.2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (1.1-2-2) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้น าแผนกลยุทธ์ไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการ
วิจัย แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้
เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1) 

4. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือก ากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อก ากับติดตามความส าเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 
3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพ่ือก ากับติดตามความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป (1.1-4-1) 
โดยมีการน าตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพ่ือให้รับประกัน
คุณภาพได้ผสมผสานไปกับการท างานปกติ 

5. คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน จะเป็นผู้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ ให้สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาค
ส่วนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ (1.1-5-1) 

6. คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ด าเนินการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
รวมถึงปัญหาอุปสรรค และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา (1.1-6-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
1.1 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 รายงานผลการท า SWOT Analysis ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) และ แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการ

พัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 17-4/2552 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
1.1-2-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/ว1088  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

เรื่อง แจ้งแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2551-2554 (ฉบับแก้ไข) 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ http://www.vettech.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2553 ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1.1.4-1 กลยุทธ์/ผลผลิต/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
1.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 
1.1-6-1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของคณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ (รอบท่ี 1 : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ 
รอบท่ี 2 : 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า      
มีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้       1.52 3.61 3.61 0 0 

2.1 ระบบและกลไกการ
พฒันาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 5   5 4.00 4.00 4.00 / /  

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

8 38.10 7 35.00 7 35.00 35.0  35.0 3.17 2.92 2.92 /   / 
21 20 20 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

14.566 -3.095  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 0 0 0 0 0 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 x  x  
21 20 20 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0.000 0.000  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00    

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ N/A 7 7 5  7  N/A 5.00 5.00  / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 0 7 7  7 7  N/A 5.00 5.00  /  / 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 0 6 6 7   7 0.00 5.00 4.00  x x 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลกัษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ N/A 5 5  5  5 N/A 4.00 4.00  /  / 

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กบั
นิสิต 

ข้อ N/A 4 4  5  5 N/A 4.00 4.00 x  x 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)       

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค
1 และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)           

มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานที่ 5 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย

มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร โดยอ้างอิงตามระบบและ

กลไกการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 
2.1-1-1 และ 2.1-1-2) 

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม
ระบบท่ีก ำหนด 

 มีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.1-2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 
เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งยังไม่ครบรอบการปรับปรุงให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และยังไม่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะฯ มีการ
ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินการเทียบกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการการศึกษาของ
คณะฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.1-3-1 ถึง 2.1-3-3) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามระบบการเปิด 
ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมถึงควบคุมการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยกระบวน
ดังกล่าวรับผิดชอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.1-4-1 และ 2.1-4-2) 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามระบบการเปิด 
ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4  โดยกระบวนดังกล่าว
รับผิดชอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะเทคนิ คการสัตวแพทย์ 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.1-4-1 และ 2.1-4-2) 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) 
มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยังไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) 
มีจ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยังไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง กันยายน 2551 

2.1-1-2 บันทึกข้อความเรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรและรายวิชาใหม่ (ที่ ศธ 
0513.10102/3839 ลว. 5 มีนาคม 2552) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-2-1 บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา (ที่ ศธ 0513.10102/7145 

ลว. 8 พฤษภาคม 2551) 
2.1-3-1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
2.1-3-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 
2.1-3-3 สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนนิการเทยีบกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2551 
2.1.4-1 รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.1.4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 20 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 14 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 13 คน และปริญญาเอก 7 คน 

ส าหรับในปีการศึกษา 2552 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ ามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 คน 
เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 18 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 13 คน และปริญญาเอก 
8 คน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.2-0-02) 
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 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 7 x 100 =  35.000 
         20 
  คะแนนที่ได้ =  35.000 x 5.00  =  2.92  คะแนน 
          60 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = {7 x100} – {8 x 100} 
               20           21 
               = 35.000 - 38.095    = -3.095 
  คะแนนที่ได้   =  (-3.095) x 5  =   -1.290  = 0 คะแนน 
           12   

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 8 38.095 7 35.000 3.17  2.92  35.00 บรรลุ 

21 20 

 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 - -3.095 - 0.00  0.00 ไม่บรรล ุ

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2553 ตามคุณวุฒิการศึกษา  
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2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 0  

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 20 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 14 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 คน รอง
ศาสตราจารย์ 0 คน และศาสตราจารย์ 0 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2552 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ ามีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 คน 
เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 18 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 0 คน และศาสตราจารย์ 0 คน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.2-0-02) 

 

  เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   0 x 100  =  0 
             0 
 คะแนนที่ได้ =  0 x 5  =  0  คะแนน 
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                                30 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
 = {0 x 100} - {0 x 100}    = 0 - 0 = 0 
    0              0 
 คะแนนที่ได้   =  0 x 5  =   0 คะแนน 
         0 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.3 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 ไม่บรรล ุ
0 0 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2552 ตามต าแหน่งทางวิชาการ  
2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมี

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดย

อ้างอิงจากแผนของคณะ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-1-1) 
2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด และมีการประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนทุกเดือน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-2-1 
และ 2.4-2-2) 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีสวัสดิการในด้านต่างๆที่จ าเป็นให้แก่บุคลากร โดยอ้างอิงจากสวัสดิการ
บุคลากรของคณะและของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-3-1) 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-
4-1) 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
สนับสนุนให้มีการถือปฏิบัติ  โดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง จรรยาบรรณอาจารย์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-5-1 และ 
2.4-5-2) 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการประเมินผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2553 ในด้านแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-6-1) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยอยู่ในโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปี 2553  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 
2.4-7-1) 

  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.4 N/A 7 N/A 5.00 7 บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2551-2554) 
2.4-2-1 รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ในปีการศึกษา 2553 
2.4-2-2 รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในปีการศึกษา 2553 
2.4-3-1 รายการสวัสดิการของบุคลากรประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.4-4-1 สรุปโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-5-2 จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
2.4-6-1 ผลการประเมินผู้บริหาร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2553 
2.4-7-1 สรุปโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปี 2553 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ โดยมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ของ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้บริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง  ทั้งนี้ ภาควิชามีจ านวน  FTES เท่ากับ 
102.32 คิดเป็น 5.12 FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-1-1 ถึง 2.5-1-3) 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้
งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ  
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และนิสิตสามารถใช้บริการ
ห้องสมุดของคณะสัตวแพทย์และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ รวมถึงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ต่างแก่นิสิตทุกปี 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-2-1และ 2.5-2-2) 

 
3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการด้านกายภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตให้

เหมาะสม ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย และมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-3-1และ 2.5-3-
2) 

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นให้แก่นิสิต ในด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนิสิตสามารถใช้บริการได้จากส่วนให้บริการคอมพิวเตอร์ของคณะ ในส่วนของ
ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล นิสิตสามารถประสานงานในการขอยาสามัญประจ าบ้านหรือการพา
ไปยังสถานพยาบาลได้ที่ส านักงานเลขานุการ และในส่วนของการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีโรงอาหารและร้านขายอาหารที่จัดบริการให้แก่นิสิต รวมถึงสนามกีฬาที่นิสิต
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-4-1 ถึง 2.5-4-3) 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่ำงน้อยใน
เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ทั้งในเรื่องประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบคีย์การ์ด รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกายภาพให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 2.5-5-1 และ 2.5-5-2) 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

ระบบสารสนเทศ โดยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-6-1 และ 2.5-6-
2) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
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จากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าผลของการประเมินมาเป็นประเด็นในการหารือเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-7-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.5 N/A 7 N/A 5.00 7 บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.5-1-1 การค านวณ FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต 
2.5-1-2 จ านวน FTES ของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2553 
2.5-1-3 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต 
2.5-2-1 ห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 
2.5-2-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
2.5-3-1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานทีจ่ริง) 
2.5-3-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.5-4-1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 
2.5-4-2 โรงอาหารและร้านขายอาหาร (สถานที่จริง) 
2.5-4-3 สนามกีฬา และสนามเปตอง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 
2.5-5-1 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร (สถานที่จริง) 
2.5-5-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงกายภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.5-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.5-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสารสนเทศของคระเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.5-7-1 รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์... 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 



60 
 

  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญทุกหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.1-4-3 และ 2.6-1-1 ถึง 2.6-1-2) 
2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำม)ี ก่อน

กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 

2.6-2-1) 
3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการมอบหมายให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง รายวิชาสัมมนา และการท าปัญหาพิเศษของนิสิต ซึ่งระบุอยู่ในประมวลการสอนของรายวิชา (เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 2.6-1-2) 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอน รวมถึง มีการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการในการให้ความคิดเห็นต่อศักยภาพของนิสิตในการฝึกงาน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.6-4-1 ถึง 2.6-4-3) 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรอืจากกระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดอยู่ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-4-1) 

 
 
6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีคะแนนอยู่ที่ 3.94 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.6-6-1) 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.6-1-1) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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2552 2553 2552 2553 เป้ำหมำย 
2.6 6 7 4.00 5.00 7 บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-1-1 รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (เรื่องการทบทวนรายวิชาที่ด าเนินการ

สอนในปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 
2.6-1-2 ประมวลการสอนของรายวิชาที่ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 

2553 
2.6-2-1 รายละเอียดของรายวิชาที่ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 2553 
2.6-4-1 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-4-2 รายนามอาจารย์พิเศษประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-4-3 รายชื่อผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับนิสิตฝึกงาน 
2.4-4-1 สรุปโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตตามระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.7-1-1) 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.7-2-1) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.5-2-2, 2.5-3-2 และ 2.5-5-2) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย  หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีการประสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.7-4-
1) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่จัดโดย

คณะอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.7-5-1) 
6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 
เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงยังไม่มีการพัฒนา

ทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.7 N/A 5 N/A 4.00 5 บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.7-1-1 รายงานการวิจัยสถาบันของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 

2.1-3-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 
2.5-2-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
2.5-3-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.5-5-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงกายภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.7-4-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

(สถานที่จริง) 
2.7-5-1 สรุปกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตที่คณะจัดในปีการศึกษา 2553 

  
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย   4 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป

ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่

ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริม

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารอ้างอิงเลขท่ี 2.4-1-1) 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป

ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตาม 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-1-1) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน โดยก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-1-1) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยระบุอยู่ในสรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.8-4-1) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนคิการสตัวแพทย์ ไม่มีนสิิตหรือกิจกรรมที่เกีย่วกับนิสิตไดร้ับการยกยอ่งชมเชย ประกาศ

เกียรติคณุด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.8 N/A 4 N/A 4.00 4 / 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2551-2554) 
2.8-4-1 สรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบง่ช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต       0.00 4.00 4.00 0 0 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ ระดับ 6 6 6 6   6 1.00 4.00 4.00 /   / 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนสิิต 

ข้อ ระดับ 4 5 5  5  5 3.00 4.00 4.00 /   / 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ ระดับ 4 4 4  4  4 2.00 4.00 4.00 /   / 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง  
          ความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลนิสิต 

(3.1-1-1) มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นิสิต (3.1-1-2) 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดยมีการจัดเตรียมเว็บไซด์ส าหรับประกาศข้อมูล

ข่าสารที่ส าคัญแก่นิสิต (3.1-2-1) 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยมีการประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในคณะและนอกคณะ (3.1-3-1 ถึง 2) มีการจัดกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก (3.1-3-3) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าโดยมีการจัดเตรียมเว็บไซด์ส าหรับประกาศ
ข้อมูลข่าสารที่ส าคัญแก่ศิษย์เก่า (3.1-4-1) เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (3.1-
4-2 ถึง 3) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามาอบรม
เชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาที่ศิษย์เก่าต้องการ (3.1-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5       
(3.1-6-1) 



68 
 

7. ยังไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 ระดับ 6 6 2 4.00 6 / 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนิสิต 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
3.1-2-1 ตัวอย่างหน้าเว็บ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-3-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ  
3.1-3-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์นิสิตเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ  
3.1-3-3 หนังสืออนุมัติการจัดโครงการและหนังสือโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
3.1-4-1 ตัวอย่างหน้าเว็บ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
3.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สุขภาพสัตว์ 
3.1-5-1 เอกสารการอนุมัติการขอเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของศิษย์เก่า 

3.1-6-1 ผลประเมินการส ารวจความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นิสิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 

http://www.vettech.ku.ac.th/
http://www.vettech.ku.ac.th/
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต

อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (3.2-1-1) 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  คณะมีการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจแก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการอบรมงานทางด้านประกันคุณภาพ (3.2-2-1) 
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต

อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3.2-3-1 ถึง 9)  
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (3.2-3-10) 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (3.2-3-11 ถึง 12) 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (3.2-3-13) 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-3-14  ถึง 17) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน ในระดับคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมนิสิต มีการประชุมกับคณะอ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่างคณะและคณะให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างคณะ 
(3.2-4-1) 
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5. มีการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในแต่ละกิจกรรม (3.2-5-1   
ถึง 17) 

6. ยังไมม่ีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2 ระดับ 4 5 3 4.00 5 / 

 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 ตารางประมวลกิจกรรมนิสิตประจ าปีการศึกษา 2553  
3.2-2-1 เอกสารการเข้าร่วมอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต 
3.2-3-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 
3.2-3-2 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานฯ 
3.2-3-3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ 
3.2-3-4 โครงการทดสอบความรู้นิสิตก่อนจบการศึกษา 
3.2-3-5 โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
3.2-3-6 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3.2-3-7 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
3.2-3-8 โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าสู่ความ

เป็นมนุษย์ในโบกไซเบอร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-3-9 โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง ไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองไม่ติดยา  
3.2-3-10 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 
3.2-3-11 โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
3.2-3-12 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 
3.2-3-13 โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
3.2-3-14 โครงการวันไหว้ครู 
3.2-3-15 โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-3-16 โครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ 
3.2-3-17 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
3.2-4-1 หนังสืออนุมัติงบประมาณการจัดโครงการกีฬาหกหมู 
3.2-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 
3.2-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานฯ 
3.2-5-3 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ 
3.2-5-4 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการทดสอบความรู้นิสิตก่อนจบการศึกษา 
3.2-5-5 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 

3.2-5-6 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ 

3.2-5-7 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

3.2-5-8 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์ในโบกไซเบอร์ 

3.2-5-9 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง ไทยจะรุ่งเรืองถ้า
พลเมืองไม่ติดยา  

3.2-5-10 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 
3.2-5-11 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 

3.2-5-12 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 
3.2-5-13 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 

3.2-5-14 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันไหว้ครู 

3.2-5-15 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-5-16 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิต

น้องใหม่ 
3.2-5-17 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวัน

ขึ้นปีใหม่ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ (3.3-1-1) 
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1-2) 
3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (3.3-3-1) 
4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี (3.3-4-1) 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3.3-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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3.3 ระดับ 4 4 2 4.00 4 / 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-1 รายงานผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-5-1 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.58 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

ตำรำงท่ี 5  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่ว
ย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ  กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณ

ะ 
กรรมกำ

ร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งช้ี       4.04 3.58 3.58 0 0 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5   5 4.00 4.00 0.00 /   / 

4.2 ระบบและกลไก
การจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 5  5  5 4.00 4.00 0.00 /   / 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและ
นักวจิัยประจ า 

สัดส่ว
น 

2,961,690
.00 

123,403.75 1,803,500.00 81,977.27 1,803,500.00 81,977.
27 

150,000.00   150,000.00  4.11 2.73 2.73 x  x  

24.00 22.00 22.00 

 



74 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัย

ของคณะ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดท าแผนงานวิจัยของคณะฯ 
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) แผนแม่บทงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาในคณะฯ และแผนปฎิบัติการ (รายปี) ของ
คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ ในการบริหารงานวิจัยให้มรีะบบและกลไก เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-1-01 ถึง 03) ทั้งนี้มีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมการด าเนินการ(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-1-04) 

 2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คณะเทคนิคการ
สัตวแพทยม์ีนิสิตระดับปริญญาตรี ท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-2-01) และจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือแสดงงานสร้างสรรค์ของ



75 
 

นิสิต (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-2-02) และยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนา (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 
4.1-2-03) รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-2-04) 

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และส่งเสริม
ให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานหรือจัดแสดงผลงาน(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-3-01) 
และมีการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรภาควิชา (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-3-02 ถึง 
03) รวมทั้งให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยแก่บุคลากรภาควิชา (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-3-04)  

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-4-01 ถึง 03) และการจัด
ให้มีข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-4-
04)  

5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-5-01) และมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้
ร่วมกันได ้(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-5-02) ตลอดจนสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-5-
03)  รวมทั้งมีการสนับสนุนการไปร่วมท าวิจัย หรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-5-04) 
ตลอดจนมีข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-5-05)   

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.1-6-01 ถึง 02) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 6 4 4 5 /  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

ระดับ หมำยเลข
เอกสำร 

รำยช่ือเอกสำร 

1 4.1-1-01 
4.1-1-02 
4.1-1-03 
4.1-1-04 

แผนงานวิจัยของคณะฯ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี)  
แผนแม่บทงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาในคณะฯ 
แผนปฎิบัติการ (รายปี) ของคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิจัยประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2 4.1-2-01 
 

4.1-2-02 
4.1-2-03 
4.1-2-04 

เอกสารรวบรวมรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ท าโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
ประมวลรายวิชาสัมมนา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 
ใบ LETTER OF ATTENDANCE ของนิสิตในการเข้าฟังการสัมมนา 
เอกสารรวบรวมหลักฐานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

3 4.1-3-01 
4.1-3-02 
4.1-3-03 
4.1-3-04 

เอกสารหลักเกณฑ์การท าวิจัยและการดีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เอกสารรวบรวมหลักฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
เอกสารแสดงการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.13901/ว.0978 ลว. 27 เม.ย. 54 เรื่อง แจ้งจรรยาบรรณนักวิจัย 
และแนวทางปฏิบัติ 

4 4.1-4-01 
 

4.1-4-02 
4.1-4-03 
4.1-4-04 

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
วิจัยของปัญหาพิเศษ 
ประกาศคณะฯ เรื่องผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือรับการจัดสรรทุนวิจัยปัญหาพิเศษ 
บันทึกข้อความ เรื่อง เงินสนับสนุนการท าวิจัยเบื้องต้น 
เอกสารรวบรวมรายการแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ 

5 4.1-5-01 
 

4.1-5-02 
4.1-5-03 
4.1-5-04 

 
4.1-5-05 

ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
รายงานการประชุมภาควิชา และ เอกสารแสดงการขออนุเคราะห์ในการใช้ห้องวิจัยและอุปกรณ์ 
เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณคณะฯ 
ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ทุนฝึกอบรมและดูงาน 
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืนๆ 
หน้าเวปไซด์ของคณะ (http://www.vettech.ku.ac.th/iresearch/index.php) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน

และผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร

ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.2-1-01 ถึง 02)  

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะเทคนิคการสัตว

6 4.1-6-01 
4.1-6-02 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ 
บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.13902/พิเศษ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
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แพทย์ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน รวบรวม คัดสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ งานวิจัย (เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 4.2-2-01 ถึง 02)   

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณชน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.2-3-01 ถึง 02) 

4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 4.2-4-01 ถึง 02)  

 
 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาผลงานที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือวิจัยต่อยอด เพ่ือการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์/พัฒนาประเทศและสนับสนุนให้มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (เอกสารอ้างอิง
เลขที่ 4.2-5-01)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2 5 5 4 4 5 /  

 

รำยกำรหลักฐำน 

ระดับ หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
1 4.2-1-01 

 
4.2-1-02 

ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เอกสารรวบรวมจ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ระดับ หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
2 4.2-2-01 

4.2-2-02 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ  
แบบฟอร์มสรุปการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการฯ 

3 4.2-3-01 
 

4.2-3-02  

หน้าเวปไซด์ของคณะ มีการประชาสัมพันธ์การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ของคณะใน
นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย” ม.เกษตรศาสตร์ 2554  
หน้าเว็บไซด์ของคณะฯ (ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยปัญหาพิเศษ) 

4 4.2-4-01 
 

4.2-4-02 

หนังสือรับรองในการใช้ผลงานโครงการวิจัยฯ ของคุณณรงค์และคุณคมสัน จาก
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
เอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

5 4.2-5-01 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  สัดส่วน 150,000.00  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 1,483,500.- 
บาท (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.(เงินงบประมาณ) จ านวน 1,340,000.- บาท และเงินรายได้ของคณะฯจ านวน 143,500.- 
บาท) และภายนอก จ านวน 320,000.- บาท รวมทั้งหมด 1,803,500.- บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน . 14.. คน ลาศึกษาต่อ  6 คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 8 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวม
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 22 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
                = 1,803,500          =  81.977.27 
                                    22 
 คะแนนที่ได้ =  81,977.27 x 5    =   2.732 คะแนน 
                                 150,000 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.3 2,961,690.00 123,403.75 1,803,500.00 81,977.27 4.11 2.73 150,000.00 x  

24 22 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
4.3-0-01 เอกสารแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 2.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ต้องปรับปรุง  

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้     0.00 4.00 2.50 0 0 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ N/A 3 3  3 3  0.00 3.00 3.00  / /  



81 
 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ N/A 5 2  3 5 0.00 5.00 2.00  / x  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ

ข้อ 3 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ ดังนี้ 
1.   มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
      1.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-1-01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการ
วิชาการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 25/2551 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-1-02) มีการก าหนดอัตราค่าตรวจ
วิเคราะห์ของโครงการพัฒนาวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-1-03) สรุปโครงการ
พัฒนาวิชาการ โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประจ าปี พ.ศ. 2552-2553 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-1-04) และมีการ
น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริการวิชาการ โดยมีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7/2553 (เอกสารอ้างอิงเลขท่ี 5.1-1-05) 

2.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
      2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมี

การน าความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ของนิสิต คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ เช่น โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี”(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-01) ซึ่งมีการน ามา
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เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสุขภาพสัตว์เบื้องต้น (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-03) และประมวลการสอน
วิชากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 1 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-04) และโครงการพัฒนาวิชาการ 
“โครงการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย” (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-05) ซึ่งได้มีการน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาเบื้องต้น (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-06) และโครงการพัฒนาวิชาการ “ 
โครงการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์” (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-07) มีการ
น ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาเคมีเทคนิคของสัตว์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-08) และประมวลการ
สอนวิชาเทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-09) และโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการตรวจวิ
เคราห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” (เอกสารอ้างอิงเลขที่5.1-2-10) มีการน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาเบื้องต้น (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-2-11)  

3.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
      3.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยมีการน า

ข้อมูลที่ได้จากงานบริการวิชาการมาใช้ในการเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และขอทุนงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก แบบขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการตรวจวิเคราห์
สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-3-01) และมีการน างานบริการทางวิชาการ
กับการวิจัยเรื่องการปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.1-3-02)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 3 N/A 3 3 บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
5.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 25/2551 
5.1-1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าวิเคราะห์ของโครงการพัฒนา

วิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-04 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประจ าปี พ.ศ. 2552-2553 
5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการปร าจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 

7/2553 
5.1-2-01  
5.1-2-11 

โครงการบริการวิชาการและกระบวนการจัดการการเรียนการสอนของนิสิตคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

5.1-3-01,  
5.1-3-02 

งานบริการวิชาการมาใช้ในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และขอทุนงานวิจัยที่
เกี่ยวเนื่องกับงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย   5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ

ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ยังไม่มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน 

หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้น
ของคณะ  

 2.  มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
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  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยได้มีการท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในงานบริการวิชาการของคณะฯ แบบขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการตรวจ
ทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย” (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.2-2-01) แบบขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิชาการ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.2-2-02) และหนังสือเชิญบุคลากรเป็นผู้ประเมินผลบทความวิจัย 
(เอกสารอ้างอิงเลขที5่.2-2-03) 

 5.  มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะ
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยโครงการหาบ้านใหม่สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินการจัดการจัดงาน “Graduation Dog Day 2010” ประจ าปี 2553 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.2-5-01, 5.2-5-02) และการด าเนินโครงการ “วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด” 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2553 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 5.2-5-03, 5.2-5-04) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมนิ
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 5 N/A 5 5 บรรลุ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 2 N/A 2 5 ไม่บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-2-01, 
 5.2-2-02 

เอกสารแสดงการร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กับหน่วยงานเอกชนในการ
ท างานวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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5.2-2-03 หนังสือเชิญบุคลากรเป็นผู้ประเมินผลบทความวิจัย 
5.2-5-01,  
5.2-5-02 

การด าเนินการจัดการจัดงาน “Graduation Dog Day 2010” ประจ าปี 2553 

5.2-5-03,  
5.2-5-04 

การด าเนินโครงการ “วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2553 

 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

ตารางที่ 7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัว
บ่งชี ้

      5.00 5.00 5.00 0 0 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 14.79 5 5 5   5 5.00 5.00 5.00  / /  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
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 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมำณสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำร   ด ำเนินกำร

ตำมระบบท่ีก ำหนด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริงและมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 
- มีแผนการด าเนินการและปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข และ

ส่งเสริมความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 
2553 โดยบุคลากรมีส่วนร่วม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง (6.1-1-1)  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (6.1-1-2) 
- ระบุในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2552-2555) (6.1-1-3) 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2553 ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน พ.ศ. 2553 โครงการพิพิธพันธ์ทางด้านการเกษตรฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)  (6.1-1-4)  
2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต  คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยคณะและสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้แก่ 
- การสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ในการเรียนการสอนของนิสิต อาทิ ส่งเสริมให้นิสิตเกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันพระพุทธศาสนา 
โดยจัดการเสวนาธรรมให้กับนิสิต เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการเรียนต่อหรือ
ประกอบสัมมาชีพในอนาคต  มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องระเบียบวินัยในชั้นเรียน การ
เคารพครูอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งรุ่นพ่ีของนิสิต (6.1-2-1) นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเข้ากับ
การกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จัดขึ้นโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สมาธิ
ภาวนา: อานาปนสติ) (6.1-2-2), โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข (6.1-2-3), โครงการปัจฉิมนิเทศ (6.1-2-4), 
โครงการการบรรยายพิเศษ ไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมืองไม่ติดยา (6.1-2-5), โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์ในโลกไซเบอร์(6.1-2-6), โครงการไหว้ครู 
(6.1-2-7), โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (6.1-2-8), โครงการท าบุญตึกเรียนและแสดง
ความยินดีกับนิสิตน้องใหม ่ปีการศึกษา 2553 (6.1-2-9), และโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่อง
ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2554 (6.1-2-10) 
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3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของวารสารระดับคณะ (วารสาร

บานเย็น) (6.1-3-1) โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และมีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
(6.1-3-2), เรื่องเขาพระวิหาร (6.1-3-3) เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมทั้งประมวลภาพถ่ายกิจกรรมผ่านเวปไซต์ของคณะฯ (www.vettech.ku.ac.th) 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อ
สาธารณชน ได้แก่โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการเชิญศิษย์เก่าคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ อาจารย์อาวุโสจากคณะสัตวแพทย์ สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย คณาจารย์
และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี (6.1-2-7) 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการ “Graduation Dog Day 2010” แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือปลูก
จิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อการเลี้ยงสุนัข ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง 
ทั้งในยามที่น่ารัก และในยามที่ก่อความร าคาญ ลดปัญหาการน าสุนัขไปทิ้ง และเผแพร่ความรู้ในการเลี้ยง
สุนัขอย่างถูกวิธี (6.1-3-4) 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
- คณะฯ มีการติดตามผลการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและ

กิจกรรมนิสิต อย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินผลความส าเร็จ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของกิจกรรม
หรือโครงการที่จัดขึ้นทุกโครงการและน าผลประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละโครงการเมื่อมีการจัด
กิจกรรมครั้งถัดไป (6.1-4-1 ถึง 6.1-4-9) 

 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
- คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม (6.1-5-1) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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2552 2553 2552 2553 เป้ำหมำย 
6.1 3 5 3 5 5 /  

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

6.1-1-1 
แผนการด าเนินการและปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการปฏิบัติธรรม
น าสุข และส่งเสริมความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย” คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 2553 

6.1-1-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
6.1-1-3 ส าเนาแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2552-2555) 

6.1-1-4 
ส าเนาเอกสารแสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2553 ทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 โครงการพิพิธพันธ์ทางด้าน
การเกษตรฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

6.1-2-1 
เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต  

6.1-2-2 
ส าเนาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สมาธิภาวนา: อา
นาปนสติ) พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-3 ส าเนาโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
6.1-2-4 ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-5 
ส าเนาโครงการการบรรยายพิเศษ ไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมืองไม่ติดยา พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-6 
ส าเนาโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณค่าสู่ความ
เป็นมนุษย์ในโลกไซเบอร์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-7 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-8 
ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-9 
ส าเนาโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 พร้อม
ด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-10 
ส าเนาโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2554 พร้อมด้วยส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-3-1 วารสารระดับคณะ (วารสารบานเย็น) 
6.1-3-2 การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
6.1-3-3 การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่อง เขาพระวิหาร 
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6.1-3-4 
ส าเนาโครงการ “Graduation Dog Day 2010” พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

6.1-4-1 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน (สมาธิภาวนา: อานาปนสติ) 

6.1-4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
6.1-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ 
6.1-4-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบรรยายพิเศษ ไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมืองไม่ติดยา 

6.1-4-5 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์ในโลกไซเบอร์ 

6.1-4-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู 
6.1-4-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

6.1-4-8 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ ปี
การศึกษา 2553 

6.1-4-9 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 
2554 

6.1-5-1 
เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จาก
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 2.75 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้  

 

ตำรำงท่ี 8  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  
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  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร       0.00 4.75 2.75 0 0 

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ N/A 6 6  7 7  0.00 4.00 4.00  / /  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้

ข้อ N/A 5 0 5  5  0.00 5.00 0.00 /  x  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 4 5  5  0.00 5.00 4.00 /   x 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ N/A 6 4 6  6  0.00 5.00 3.00 /   x 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ

เต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า ตามเอกสารสรุปภาระงานของคณะกรรมการประจ าคณะ(เอกสารหมายเลข 
7.1-1-4) และมีการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดการสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะซึ่ง
ได้แจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบด้วยแล้ว (เอกสารหมายเลข 7.1-1-2) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ         
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ โดยมี
การจัดท าแผนพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี (2554-2558) (เอกสารหมายเลข 7.1-2-1)  มีการน าแผนกล
ยุทธ์ แผนการปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ของคณะซึ่งบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดเห็นและปรับปรุงแผน
แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-2)  

      3.ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ มีการสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยัง
บุคลากร โดยแจ้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติการ 5 ปี ให้บุคลากรทราบทั้งทาง e-mail (เอกสาร
หมายเลข 7.1-3-1)  และบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0186 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง แผนปฏิบัติการ 
5 ปี เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพ่ือด าเนินการ (เอกสารหมายเลข 7.1-3-2) 

4.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร 
ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  มีการจัด
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ขึ้น 2 ครั้ง และให้บุคลากรเข้าร่วมเพ่ือระดมความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
คณะฯ  ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยมีหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเป็น บันทึกข้อความ ที่ศธ 
0513.13901/ว.0211 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 
(เอกสารหมายเลข 7.1-4-1)  และให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อยากให้ผู้บริหารปฏิบัติ และไม่อยากให้
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 7.1-4-2) นอกจากนี้มีการลดขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้บริหาร
ในระดับถัดไปเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าภาควิชา (เอกสาร
หมายเลข 7.1-4-3) 
          5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ  คณะมีการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และคณบดีได้น าเสนอเรื่องที่บุคลากรควรรู้ในการ
บริหารงาน (เอกสารหมายเลข 7.1-5-1) บุคลากรส านักงานเลขาน าเสนอเรื่องเกี่ยวกับ การจัดท าโครงการ และ
ระเบียบการลาของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1-5-2 และ 7.1-5-3) 
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          6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยมีการน าภาพพร้อมประวัติ ของคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นแสดงบนเว็บไซด์คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-1)  วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง  การ
รายงานสถานะทางการเงิน เป็นประจ าทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 7.1-6-2)  และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 35-12/2553  วันที่17 ธันวาคม 
2553 วาระแจ้งเพื่อทราบข้อ 4.1 (เอกสารหมายเลข 7.1-6-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
7.1 N/A 6 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 
7.1-1-2 

1.เอกสารสรุปภาระงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
2.สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ  

7.1-2-1 
 

7.1-2-2 

1.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 31-8/2553 วันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 
2553 
2.แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

7.1-3-1 
7.1-3-2 

1.เอกสารแสดงการแจ้งข้อมูลแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทาง e-mail 
2.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901//0186 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องแผนปฏิบัติ
การ 5 ปี เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพ่ือด าเนินการ 

7.1-4-1 
 

7.1-4-2 
7.1-4-3 

1.บันทึกข้อความ ที่ศธ 0513.13901/ว.0211 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 เรื่องขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 
2.สรุป ข้อมูลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากร จากโครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
3.ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 
    - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ 
    - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 19/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคาร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สถานที่และยานพาหนะ 
    - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 31/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน 
    - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 58/2552 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 
    - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 58/2553 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย์ 

7.1-5-1 
7.1-5-2 
7.1-5.3 

1.เอกสารประกอบการน าเสนอของคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.เอกสารประกอบการน าเสนอของนักวิชาการเงินและบัญชี 
3.เอกสารประกอบการน าเสนอของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

7.1-6-1 
 

7.1-6-2 
 

7.1-6-3 

1.ภาพพร้อมประวัติ ของคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บนเว็บไซด์คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ 
2.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง  การรายงานสถานะ
ทางการเงิน  
3.รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 35-12/2553  วันที่17 ธันวาคม 2553 วาระแจ้งเพ่ือทราบ
ข้อ 4.1 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
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 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 พบว่า มีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน

ครบทั้ง 5 ข้อ แต่เมื่อคณะกรรมการฯ มาท าการตรวจประเมินแล้ว พบว่าการด าเนินงานของคณะฯ ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 5 ข้อ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.2 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.2 N/A 0 N/A 0 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 

 
7.2-1-2 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที 047/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
“การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน”ลงวันที่  
2.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/2089 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง การรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ของส านักงานเลขานุการ 

7.2-2-1 
7.2-2-2 

1.เอกสารแจ้งรายละเอียดการเข้าร่างโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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2.เอกสารสรุปการจัดอบรมให้คณาจารย์ของคณะจากวิทยากรภายนอก 
7.2-3-1 1.รายงานการประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ของส านักงานเลขานุการ 

2.เอกสารประกอบการน าเสนอ เรื่องระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ และ ระเบียบ
เกี่ยวกับการลาของบุคลากร 

7.2-4-1 1.แผนปฏิบัติการ 5 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
2.เอกสารแสดง Blog การจัดการความรู้จากหน้าเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.ใบมอบหมายงานของนายนริศ  ปานศรีแก้ว ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.2-5-2 1.บันทึกช่วยจ าโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2554 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ดูแลระบบ

สารสนเทศของคณะ ตามค าสั่งที่ 10/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ (เอกสาร
หมายเลข 7.3-1-1) และ บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.13901 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ส่งแบบฟอร์ม
เสนอโครงการด้านไอซีที (เอกสารหมายเลข 7.3-1-2) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มีการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย โดยน าขึ้นเว็บไซด์ของ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.3-2-1) 

     3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะ 
ตามค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่    เรื่อง   ลงวันที่ (เอกสารหมายเลข 7.3-3-1)   ซึ่งได้ท าการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์ภายในคณะโดยผู้ดูแลระบบ
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ฯ ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.3-3-1) และ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.3-3-3) 

     4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  โดยมีผู้ท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คือนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ ตามใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรีแก้ว 
(เอกสารหมายเลข 7.3-4-1) และ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินในครั้งแรก ไปพิจารณาปรับปรุงระบบ (เอกสาร
หมายเลข 7.3-4-2)  

 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด  มีการจัดท าข้อมูล
การประกันคุณภาพผ่านระบบ CHE QA online ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 
7.4-5-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 บรรลุ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 4 ข้อ N/A 4 คะแนน 5 ไมบ่รรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.3-1-1 
7.3-1-2 

1.ค าสั่งที่ 10/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.13901 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ส่งแบบฟอร์ม
เสนอโครงการด้านไอซีที 

7.3-2-1 1.เอกสารแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะ จากหน้าเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

7.3-3-1 
7.3-3-2 
7.3-3-3 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ เรื่องแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะ 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

7.3-4-1 
7.3-4-2 

1.ใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรีแก้ว 
2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

7.3-5-1 1.การจัดท าข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

คณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  ตามค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 
079/2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 (เอกสารหมายเลข 7.4-1-1) และ ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 7/2554 
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.4-1-2) 
          2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระบุปัจจัยความเสี่ยง วิ ธีการจัดการ ก าหนดเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 7.4-2-1) 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระบุปัจจัยความเสี่ยง วิธีการจัดการ ก าหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 7.4-3-1) และ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4-3-2) 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่ง
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมก าหนดแล้วเสร็จ (เอกสารหมายเลข 7.4-4-1) 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 26-3/2553 วันที่ 
19 มีนาคม 2553 (เอกสารหมายเลข 7.4-5-1) และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 40-5/2554 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2554  วาระ 4.3 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการประจ าคณะได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าไปใช้ในการปรับแผน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 7.4-5-2) และ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ที่ 40-5/2554  วันที่  20 พฤษภาคม 2554 ซึ่งระบุข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.4-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.4 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.4 N/A 4ข้อ N/A 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 
7.4-1-2 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 079/2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 
2.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 7/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-2-1 1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.4-3-1 
 
 

7.4-3-2 

1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระบุปัจจัยความเสี่ยง 
วิธีการจัดการ ก าหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2.เอกสารแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-4-1 1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.4-5-1 
7.4-5-2 

 
7.4-5-3 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 26-3/2553 วันที่ 19 มีนาคม 2553 
2.การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 40-5/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554  วาระ 
4.3 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง  
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 40-5/2554  วันที่  20 พฤษภาคม 2554 

 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้  
มีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมำก  

ตำรำงท่ี 9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ       5.00 5.00 5.00 0 0 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7   7 5.00 5.00 5.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
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 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำน  

 ในปีงบประมาณ 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีผลการด าเนินงาน ครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้  
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งได้จัดท ากลยุทธ์หลักของคณะ

เทคนิคการสัควแพทย์  
พ.ศ.2551-2554 และมีการจัดท ายุทธศาสตร์ทางการเงิน  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-1-01,ค-1-1-02) 
แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-1-03) แผนการรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-1-04) เอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
ต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-1-05,8.1-1-06) 
 2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-2-
01)   และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ทางด้านการเกษตรฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-2-
02) มีการจัดสรรเงินจากเงินนอกงบประมาณ คือเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เงินรายได้จากการวิจัยบริการ
วิชาการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้ อ่ืน และ ได้รับเงินสนับสนุนจากรายได้ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-2-03) มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้
โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบวงเงินหมวดย่อย (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-2-04) การจัดสรรเงินรายได้โครงการหาบ้าน
ใหม่ให้สุนัจรจัด (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-2-05) 
 3.มีกำรงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2551-2554) (เอกสารอ้างอิงเลขที่  8.1-3-01) การจัดสรรเงินตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เอกสารอ้างอิงเลขที่  8.1-3-02) 
 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  จัดท างบรายรับ-รายจ่าย ประจ าทุกเดือน (เอกสารอา้งอิงเลขที่ 8.1-4-01) 
รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-4-02)  รายงานทางการเงินเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-4-03) รายงานงบดุลให้ผู้บริหารและเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะทุกเดือน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-4-04) สรุปค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2553  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ ค-8.1-4-05) 
 5. มีกำรน ำข้อมูลทำงทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมม่ันคงของ
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-5-1) สรุปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
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เงินนอกงบประมาณโดยเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินในช่วง 3 ปี (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-5-02)จัดท ากราฟ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเงินรายได้ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-5-03) มีการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า,ค่าน้ าประปา เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงาน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-5-04) ตารางเปรียบเทียบค่าสอน 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-5-05) 
 6. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-6-01) มีแผนการตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเงินรายได้ฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-6-02)  และรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ
เงินรายได้ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-6-03) 
 7. ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไป
ใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ จัดท ารายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกเดือนรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-01) รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-02) รายงาน
รายรับประจ าเดือน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-03) รายงานค่าใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าเดือน (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 
8.1-7-04) สรุปรายงานค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้แยกตามหมวดรายจ่าย (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-05) ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-06) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 8.1-7-07) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 -3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 
 

 
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-01 
8.1-1-02 

8.1-1-03 

(1)  แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
(2)  แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของหน่วยงาน 
(3) แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
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8.1-1-04 
8.1-1-05 
8.1-1-06 

 

(4) แผนการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
(5) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 
(6) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

8.1-2-01 
8.1-2-02 
8.1-2-03 
8.1-2-04 
8.1-2-05 

(1)  งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(2)  งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(3)  งบประมาณการรายรับรายจ่ายเงินรายได้คณะฯและโครงการหาบ้านใหม่ฯ 
(4)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2553 
(5)  การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดฯ 

8.1-3-01 
8.1-3-02 

(1)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(2)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2553 

8.1-4-01 
8.1-4-02 
8.1-4-03 
8.1-4-04 
8.1-4-05 

(1)  งบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 
(2)  รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ 
(3) รายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(2)  งบดุล ปีงบประมาณ 2553 
(3)  สรุปรายค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-5-01 
8.1-5-02 
8.1-5-03 
8.1-5-04 
8.1-5-05 

(1)  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
(2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551-  2553 
(3)  กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเงินรายได้เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2551-2553 
(4)  กราฟแสดงค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2552กับ 2553 
(5)  ตารางเปรียบเทียบค่าสอนเงินงบประมาณและเงินรายได้  

8.1-6-01 
8.1-6-02 
8.1-6-03 

(1)  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
(2)  แผนการตรวจสอบความถูกต้องของเงินรายได้ฯ 
(3) รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ 

8.1-7-01 
8.1-7-02 
8.1-7-03 
8.1-7-04 
8.1-7-05 
8.1-7-06 
8.1-7-07 

(1)  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นและเงินคงเหลือ 
(2)  รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายจริงและเงินคงเหลือ 
(3)  รายรายรับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2553 
(4)  รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร จ่ายจริงและเงินคงเหลือ 
(5)  สรุปรายงานค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(6)  รายงานค่าใช้จ่ายจริงเงินโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด 
(7) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       0.00 4.00 7.00 0 0 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 5 7 7 5  7 3.00 4.00 4.00 /   / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีกำรศึกษำ 2553 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มีผลกำรด ำเนินงำน 7 ข้อจำก 9 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ โดยมีการตั้งแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ และมี
การทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-1-01 ถึง 02) 

  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

          คณะฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) ของคณะ ฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-2-01) 
          4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 
ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพจะมีการติดตามงานประกัน
คุณภาพตามแผนปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-4-01) 2) มีการจัดท า
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รายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online โดยคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-4-02) และ 3) มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ (เอกสารอ้างอิงเลขท่ี 9.1-4-03) 
          5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
           คณะฯ ได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-5-01) 
          6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ 
          คณะฯ มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซต์คณะ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 
9.1-6-01) 
          7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 
           มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ซึ่งดูได้จากการสรุป
โครงการต่าง ๆ ของนิสิตที่จัดขึ้นและมีการท าการประเมินโครงการและระบุข้อเสนอแนะ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-
7-01) และเอกสารก าหนดการ ที่ระบุว่าตัวแทนนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ เข้ารับการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพโดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-7-02) 
          8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
           มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการลงนามความร่วมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 9.1-8-01) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

9.1 5 7 3 4 5 / 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-1-02 ก าหนดการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-4-01 แผนปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
9.1-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2553 
9.1-4-03 เอกสารรายงานการประชุมที่มีเรื่องการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
9.1-5-01 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
9.1-6-01 เอกสารแสดงการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 
9.1-7-01 โครงการต่างๆของนิสิตที่จัดขึ้นและมีการท าการประเมินโครงการและระบุข้อเสนอแนะ 
9.1-7-02 เอกสารก าหนดการ ที่ระบุว่าตัวแทนนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

เข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพโดย คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

9.1-8-01 เอกสารการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วน
การประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่ามีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 
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ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  

ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน

ด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2   
กำรผลิตบัณฑิต  

2.64 2.64 4.25 4.25 4.00 4.00 3.61 3.61 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  

กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  
กำรวิจัย  

2.73 2.73 4.00 4.00 - - 3.58 3.58 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  

กำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม  

- - 4.00 2.50 - - 4.00 2.50 ด ี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 6  
ระบบและกลไก 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7  

กำรบริหำรและจัดกำร  

- - 4.50 2.75 - - 4.50 2.75 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 8  

ระบบและกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.66 2.66 4.26 3.74 4.00 4.00 3.99 3.57   

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี   
 
 
 
 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามีคะแนน 3.61ในระดับดี 
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2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่ามีคะแนน 3.58 อยู่ในระดับดี 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่ามีคะแนน 2.50 อยู่ในระดับ 

  ต้องปรับปรุง 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับ   

  ดีมาก 
 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี       
ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด  ดังตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 

มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

มำตรฐำนที่ 1  

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  

- - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี ด ี

มำตรฐำนที่ 2  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรอุดมศึกษำ 

2.66 2.66 4.24 3.94 - - 3.94 3.70 ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 2 ก   

ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ

อุดมศึกษา 

- - 4.43 4.14 - - 4.43 4.14 ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 2 ข  
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

2.66 2.66 4.10 3.80 - - 3.69 3.47 ด ี พอใช้ 

มำตรฐำนที ่3  

ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำ
สังคมฐำนควำมรู้และ
สังคมแห่งกำรเรียนรู ้ 

- - 4.50 2.00 - - 4.50 2.00 ด ี ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมำตรฐำน (สกอ.) 

2.66 2.66 4.26 3.74 4.00 4.00 3.99 3.57 ดี ดี 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี   
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่ามีคะแนน 4.00 อยู่ในระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่ามีคะแนน 3.70 อยู่ในระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่ามีคะแนน 2.00   

อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่ามีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57      ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตำรำงท่ี  3  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 

มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผล
ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

1. ด้านนิสติและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- - 4.00 3.57 4.00 4.00 4.00 3.63 ด ี ดี 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.33 4.11 - - 4.40 4.20 ด ี ดี 

3. ด้านการเงิน 2.73 2.73 5.00 5.00 - - 3.87 3.87 ด ี ดี 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรยีนรู้และ

นวัตกรรม 

1.46 1.46 4.50 2.00 - - 2.98 1.73 พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

2.66 2.66 4.26 3.74 4.00 4.00 3.99 3.57   

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ด ี ด ี ดี   

 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีคะแนน 3.63 อยู่ในระดับดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่ามีคะแนน 4.20 อยู่ในระดับดี 
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3. ด้านการเงิน พบว่ามีคะแนน 3.87 อยู่ในระดับดี 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ามีคะแนน 1.73 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 
 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี  4  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศกึษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผล
ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและควำม

พร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

2.64 2.64 4.40 3.70 - - 3.99 3.46 ด ี พอใช้ 

1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2) ด้านวิชาการ 1.46 1.46 4.33 4.33 - - 3.18 3.18 พอใช้ พอใช้ 

3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- - 4.33 3.17 - - 4.33 3.17 ด ี พอใช้ 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ของสถำบนัอุดมศึกษำ 

2.73 2.73 4.11 3.78 4.00 4.00 3.98 3.70 ด ี ดี 

1) ด้านการผลิตบณัฑิต - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี ดี 

2) ด้านการวิจัย 2.73 2.73 4.00 4.00 - - 3.58 3.58 ด ี ดี 

3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 4.00 2.50 -   4.00 2.50 ด ี ต้อง
ปรับปรุง 

4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 -   5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมำตรฐำน
สถำบันอุดมศกึษำ 

2.66 2.66 4.26 3.74 4.00 4.00 3.99 3.57   
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มำตรฐำน
สถำบันอุดมศกึษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผล
ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร ทสพ. กรรมกำร 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี   

 

 

 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่ามีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านวิชาการ พบว่ามีคะแนน 3.18 อยู่ในระดับพอใช้ 

- ด้านการเงิน พบว่ามีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีคะแนน 3.17 อยู่ในระดับพอใช้ 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามีคะแนน 4.00 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการวิจัย พบว่ามีคะแนน 3.58 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่ามีคะแนน 2.50อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
3.2  ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

 จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมตัวชี้วัดและเป้าหมายชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
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1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหรือกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/ กรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บางตัวตั้งเป้าหมายต่ าเกินไป เช่น จ านวนกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม 1 กิจกรรม
ต่อปี  ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 

   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก

เข้ามามีส่วนร่วม 
2. มีโครงการสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิชาการและสวัสดิการ

เสริมสร้างสุขภาพ 
3. มีโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการท่ีคณาจารย์และนักวิจัยหมุนเวียนการน าเสนอผลงานวิชาการ 

และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. พัฒนาสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ขอเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
2. เพ่ิมการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ไปร่วมประชุมวิชาการ เช่น เพ่ิมวงเงินที่สนับสนุน หรือเงื่อนไขใน

การสนับสนุน (ทั้งการน าเสนอโปสเตอร์หรือปากเปล่า 
3. ควรมีโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
4. ควรจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ให้ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
1. นิสิตมีความเชื่อมั่นและเคารพอาจารย์เป็นอย่างดี และมีความใกล้ชิดในการดูแลนิสิต 
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2. มีกิจกรรมของนิสิตที่น าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการจัดการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตเก่าเพ่ือพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน 
2. ควรมีการสอบถามความต้องการของนิสิตเก่าในการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน 
3. การจัดเอกสารให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

 จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนได้ดี 
2. มีการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ยังใช้วงจร PDCA ด้านการสนับสนุนงานวิจัยในวงจ ากัด 
2. ยังได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ าในเกณฑ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าวงจรคุณภาพมาใช้ในการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วน 
2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยประจ าขอรับทุนวิจัยจากภายนอก/ภาคเอกชนและตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้

มากขึ้น 
3. ควรผลักดัน แรงจูงใจให้มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  หรือให้มี

การตีพิมพ์เอกสารที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
1. มีการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ยังน าวงจรคุณภาพมาใช้ในการบริการทางวิชาการในระดับต่ า 
2. ยังขาดการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการ 
3. ยังขาดการสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ ซึ่งจะต้องน าไปพัฒนาและถ่ายทอดแก่

บุคลากรภายในคณะ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ข้อเสนอแนะ 
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1.   ควรให้บริการทางวิชาแก่สังคมในลักษณะ Demand side  ให้มากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. มีการสอดแทรกกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมเข้ากับการเรียน

การสอน และกิจกรรมนิสิตในชั้นเรียนที่ชัดเจน 
2. อาจารย์ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสอดแทรกกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม 

และจริยธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่าย 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจ าคณะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น อธิการบดี

กรมปศุสัตว์ และนายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะควรมีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ และคณบดีน าผลการบริหาร
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ (KM) ตลอดจนแผนการจัดการ
ความรู้ที่ครอบคลุมการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้ชัดเจน และด าเนินการตามแผนจนได้ประเด็น
ความรู้ที่เผยแพร่  และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

3. ควรมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ไม่ใช่แผนการพัฒนา IT  ด้าน  
e-Learning หรือการบริการคอมพิวเตอร์ให้นิสิต 

4. แผนบริหารความเสี่ยง ควรระบุความเสี่ยงของการด าเนินงานของคณะอย่างน้อย 3 ด้าน  เช่น 
ความเสี่ยงด้านการเงิน  ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น ไม่ใช่ความเสี่ยงของโครงการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการท า KM กับคณาจารย์ให้ถูกต้อง 
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการท า KM ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะครบทุกพันธกิจรวมทั้งการบริหาร
จัดการ 

  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดท ารายงานทางการเงินและงบประมาณได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ควรท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีการวิเคราะห์ SWOT ทางการเงินของคณะ และก าหนดยุทธศาสตร์
ในการหารายได้ให้หลากหลายและก าหนดรายจ่ายให้ครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของคณะ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าข้อมูลทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายต่อหัว  ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
การศึกษาฯลฯ มาวิเคราะห์ และปรับปรุงการด าเนินการรายรับ รายจ่ายของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
2.   การรายงานผลการด าเนินงาน และหลักฐานที่น ามาแสดงยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

               ที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
2. ควรรายงานผลการด าเนินงาน และแสดงหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยสามารถดูจากแนวปฏิบัติ

ตามคู่มือตัวบ่งชี้และ 
 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ภำควิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 1. ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มี

การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี

อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัว

บ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้  

 2. ภาควิชาฯ ได้มีการประเมินและ

ติดตามผลการปฏิบัติ งานในแต่ละ

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เ พ่ื อ ใช้ เ ป็ น แนวทา งป รั บป รุ ง ก า ร

ด าเนินงานต่อไป 

 1. บางโครงการหรือกิจกรรม ไม่มี

การด าเนินงานเนื่องจากมีกิจกรรม

ของมหาวิทยา เข้ามาทดแทน 

 

 1. รายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน

แก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
- 

 

1. มีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา

เอก ในสัดส่วนที่น้อย และอาจารย์

ประจ ายังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1. ควรจัดให้มีการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนอง

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และจะ

ช่วยให้สัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อ

นิสิตใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน

มากขึ้น  

2. เร่งพัฒนาอาจารย์ที่ยังมีคุณวุฒิต่ า

กว่าระดับปริญญาเอก ให้ไปศึกษา

ต่อในวุฒิการศึกษาสูงสุด เพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ ประจ าที่มี

คุณสมบัติในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการท าการเสนอขอต าแหน่งฯ 

เมื่อครบก าหนดที่จะมีคุณสมบัติครบ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
1. บุคลากรให้ความส าคัยในการพัมนา 1. ศักยภาพของบุคลากรในการ 1. หน่วยงานควรจัดหาอาจารย์
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ศักยภาพด้านงานวิจัยและให้ความสนใจ

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

2. มีการรวบรวมและประชาสัมพันธ์

แหล่งทุนงานวิจัให้บุคลากรทราบอย่าง

ทั่วถึง 

สร้างผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ยัง

มีไม่มากเท่าท่ีควร 

2. ศักยภาพของบุคลากร ในการ

ขอทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย ยังมีไม่มากเท่าที่ควร 

 

อาวุโสที่มีประสบการณ์ มาเป็น

อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ในการ

ท าวิจัยเนื่องจากยังขาด

ประสบการณ์การวิจัย 

2. หน่วยงานควรจัดหา อาจารย์

อาวุโสที่มีประสบการณ์ มาเป็นที่

ปรึกษาในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือจัดอบรมการเขียน

ผลงานวิจัย เพ่ือพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
1. มีแผนกลยุทธ์  มีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีครบตามท้ัง 4 พันธกิจ 

2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ชัดเจน 

1. ยังไม่มีระบบการติดตามและ

รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน

หรือไม่เสนอต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 

1.  ควรมีระบบการติดตามและ

รายงานผลการด า เนินงานตาม

แผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน

ห รื อ ไ ม่ เ ส น อ ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร /

คณะกรรมการประจ าคณะ ในช่วง 3 

เดือน หรือ 6 เดือน 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและจัดกำร 
1. ส านักงานเลขานุการ มีบุคลากรที่มี

ส่วนร่ วมในการเป็นคณะกรรมการ

ประจ า จึงท าให้ได้รับทราบ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และข้อมูลต่าง ๆ ในการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดย

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ จะน า

ข้อมูลเหล่านี้มาถ่ายทอดให้บุคลากรใน

1. ส านักงานเลขานุการยังไม่มีการ

ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

หน่วยงานภายนอก 

2. ส านักงานเลขานุการ ยังไม่มีการ

ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

หน่วยงานภายนอก 

3. ไม่มีการรายงานความก้าวหน้า

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การส่งข้อมูลด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ

เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ซึ่ง

ควรจะมีโปรแกรมมารองรับในการ

ท างาน 

2. ควรมีการรายงานความก้าวหน้า

หรือผลการด าเนินงานตามแผนให้
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเลขานุการรับทราบ 

2. ส านักงานเลขานุการ  มีบุคลากร ที่มี

ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือ

ด าเนินการ “การจัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน” และบุคลากรในส านักงาน

เลขานุการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน ในการประชุมบุคลากร

ส านักงานเลขานุการ โดยให้มีการ

น าเสนอเรื่องที่บุคลากรแต่ละคนได้เข้า

รับการอบรมมา 

3. ส านักงานเลขานุการมีบุคลากรที่มี

ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดท า

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการสารสนเทศของคณะ บนหน้า

เว็บคณะ ซึ่งมีบุคลากรของส านักงาน

เลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

ระบบสารสนเทศ 

4. ส านักงานเลขานุการ มีบุคลากรที่มี

ส่วนร่ วมในการเป็นคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

หรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ จึงท า

ให้คณะกรรมการประจ าคณะ 

ไ ม่ ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ ไ ม่ มี

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าคณะ รับทราบ 

เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ ไป

ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง

ไปรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
1. มีกลไกในการจัดสรร   การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความ

ต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะ 

1. ควรท าแบบส ารวจความต้องการ

การใช้ทรัพยากรของทางคณะฯ 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02)  
 
 



๑๒๓ 
 

4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1. การก าหนดตัวชี้วัด 
ในบางโครงการ/
กิจกรรม ควรเป็นเชิง
ปริมาณที่วัดได้ และ
แสดงให้เห็นความ 
ส าเร็จของโครงการ 

2. การจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ควรมีรายละเอียด
ของแผนการด าเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ แลว้จึง
มีแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนยทุธศาสตร์ 
และน าไปสู่การบรรลุ

1.  ควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน 
ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนให้ได้ปี
ละ 2 ครั้ง 

 

2. ควรส่งเสริมให้คณะ
เทคนิคการสตัวแพทย์
มีจุดเด่นและสรา้ง
ความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ เพื่อให้
สาขาวิชาสเทคนิคการ
สัตวแพทยแ์ละการ
พยาบาลสัตว์เป็นที่รู้จัก

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ก าหนดตัวชีว้ัด ในแต ่

ละโครงการ/กิจกรรม 
โดยเน้นเป็นเชิงปริมาณ
ที่สามารถวัดผลได้ และ
มีการติดตาม เพื่อ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนิน 
งานตามตัวบ่งช้ี เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความ 
ส าเร็จของโครงการ ทุก 2 
เดือน 

- จัดท าแผนกลยุทธ์  
เพ่ือเป็นการให้
รายละเอียดการ

 - การประชุมเพ่ือ 

ก าหนดตัวบ่งช้ีถึง
เป้าหมายของแผนงาน 

- การประชุมเพ่ือ 

ก าหนดแผนกลยุทธ์ ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของ
คณะฯ 4 ปี (พ.ศ. 2554 
– 2558) 

- การประชุมเพ่ือ 

ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ี
ของแผนยุทธศาสตร์

มีดัชนีชี้วัดความ 
ส าเร็จของแผนงาน
และมีการติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

-  ต.ค. 52 - ก.ย. 53 
และ มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 

 คณบด ี -ผช.นโย 
บายและ
แผน 

-นักวิเคราะห์ 
นโยบายและ
แผน 



๑๒๔ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

เป้าหมายตามตัวชี้วดั 

 
 

และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอัน
น ามาสู่การสรา้ง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และเปน็
แนวทางในการก าหนด
แผนปฏบิัติงานประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้
ด าเนินไปในแนวทางอัน
เป็นการส่งเสริมจุดเด่น
และก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้
วิชาชพีเทคนิคการสัตว
แพทย์เป็นที่ประจักษแ์ก่
สังคมและสร้างช่ือเสียง
แก่มหาวิทยาลัย 

คณะฯ 4 ปี 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

1.  อาจารย์ประจ า
คุณวุฒิปริญญาเอกใน
สัดสว่นที่น้อยและยังไม่
มีต าแหน่งวิชาการ 
 
 
 

1. ควรจัดการเรียนการ
สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

 
 

1.) การจัดท าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สุขภาพสตัว ์

 
 
 
 

หลักสูตรพร้อมเปิด
สอนภาคต้น ปี
การศึกษา 2555 

 
 
 
 

 

ต.ค. 2552 –พ.ค. 
2555 

 
 
 
 
 

 

35,000 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

คณะท างา
นจัดท าร่าง
หลักสูตร
บัณฑิต 

ศึกษา 

(อ.ดร.ศิริ
นิตย์) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ขาดกลุยุทธ์ และ
กลไกส่งเสริมให้อาจารย์
มีคุณสมบัติขอต าแหน่ง
ทางวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ 
3 .   ขาดกลยุทธ์ และ
กลไกให้คณาจารย์ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 
 
 

4. เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่

 

2. เร่งพัฒนาอาจารย์
ให้ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

 
 
 
 
 

3. มีกลยุทธ์ให้อาจารย์
ที่มีคุณสมบัติขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
เสนอขอเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 
4. มีกลยุทธ์เพื่อให้
คณาจารย์ท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 

5. ควรมีกลยุทธ์ กลไก
ในการจัดการเรียนการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2.1 การสนับสนุน
การศึกษาต่อปริญญา
เอกของสายวิชาการ 

 
 
 
 
 

3.1 การผลักดันให้
อาจารย์เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 

4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชั้นเรียน 
 
 
 
 

5.1 มีการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของ
ทรัพยากรการเรียนการ

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

1.) การสนับสนุน
การศึกษาต่อปริญญา
เอกของสายวิชาการ 
 
 
 
 

1.) ผลักดันให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเขา้เกณฑ์
เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

1.) การส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนดึงประเด็น
ปัญหาที่พบในการเรียน
การสอนมาเป็นหัวข้อใน
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาชั้น
เรียน 

 

1.) การส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของ
ทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ที่ยังไม่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ลาศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอกหมด ใน
ปี 2556 
 
 

อาจารย์เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
เม่ือมีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ 

 

มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

 
 
 

มีทรัพยากรการเรียน
การสอนที่เพียงพอ
รองรับนิสิต 

 

ตลอดทั้งป ี

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งป ี

 
 
 
 

ตลอดทั้งป ี

 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 2553 – พ.ค. 
2554 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 
 

 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 
 
 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 
 

อาจารย์ที่
ยังไม่มี
คุณวุฒิ
ปริญญา
เอก 
 
 

อาจารย์
ประจ าที่มี
คุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ 

 

อาจารย์
ผู้สอน 
 
 
 
 
 

งานบริการ
การศึกษา 

 
 



๑๒๖ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

เพ่ิมขึ้น 

 
 
 

5. หลักสูตรปรับปรุงปี 
2551 มีรายวิชาการ
พยาบาลสัตว์ เพียง 2 
วิชา 5 หน่วยกิต ท าให้ไม่
บรรลุปรัชญาและ
ปณิธานของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์จบใหม่ มี
ประสบการณ์น้อยในการ
จัดการเรียนการสอน ท า
ให้ขาดนวัตกรรมในด้าน

สอน เพื่อรองรับ
จ านวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่เพ่ิมขึ้น  

 
 

6. หลักสูตรควรแยก
เป็น 2 หลักสูตร ให้
ชัดเจน คือ เทคนิคการ
สัตวแพทย์ และการ
พยาบาลสัตว์ หรือ
ปรับหลักสูตรให้นสิิต
สามารถเลือกได้ใน 2 
สาขาวิชา เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 
 

7. ควรมีระบบอาจารย์
พี่เลี้ยงทางด้านการ
เรียนการสอนและการ

 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สอนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 จัดท า/ปรับปรุง
แผนการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการ 
6.1 การพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 คณะส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าที่เข้า
ท างานใหม่เข้าร่วมการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

1.) การจัดท าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาล
สัตว ์

2.) การปรับปรุงหลักสตูร
วิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคนคิการสตัว
แพทย ์

 
 
 

1.) การเข้าร่วมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใหม่ ที่
จัดโดยมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 

หลักสูตรพร้อมเปิด
สอนภาคต้น ปี
การศึกษา 2555 

หลักสูตรพร้อมเปิด
สอนภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีอาจารย์ประจ าที่
เข้าใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 
 

 
 
 

มิ.ย. 2553 – พ.ค. 
2555 

 
 

มิ.ย. 2553 – พ.ค. 
2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิ.ย. 2553 – พ.ค. 
2554 

 
 
 

 

 
 

35,000 

 
 

35,000 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณบด ี
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะท างา
นจัดท าร่าง
หลักสูตร
การ
พยาบาล
สัตว ์

คณะท างา
นปรับปรุง
หลักสูตร
เทคนิคการ
สัตวแพทย ์
 
 
 
 

อาจารย์
ใหม ่(อายุ
งานน้อย
กว่า 3 ป)ี 
 



๑๒๗ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

สื่อการเรียนการสอน 
และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 

วิจัย การจัดกระบวนการ
เรียน รู้กับทาง
มหาวิทยาลัย 

7.2 คณะส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ ามีการ
ท างานเป็นทีมและ
ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายกับอาจารย์
อาวุโสภายนอกคณะ 

1.) การท างานเป็นทีม
และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายกับอาจารย์
อาวุโสภายนอกคณะ 

มีเครือข่ายด้านการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารย์
ประจ ากับภายนอก 

ตลอดทั้งป ี

 

 

คณบด ี
 
 

 

 

อาจารย์
ประจ า 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

1. ขาดการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงกิจกรรม 

1. ควรจัดให้มีการ
บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสิตเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรมีการจัด
โครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 

3. ควรมีการน าผลการ
ประเมินระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาไปพัฒนาและ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

- ให้มีการบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิตเพิ่มมากขึ้น 

 

- จัดส่งจุลสารบานเย็น
ให้กับนิสติ ทาง e-mail 

 
 

- จัดโครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนสิิต 

  

- โครงการผู้บริหาร
พบนิสิต 

 
 
 

- จุลสารบานเย็น 

 
 
 

- โครงการอาจารย์
ที่ปรึกษาพบนสิิต 

- โครงการผู้บริหารพบ
นิสิต 

 
 
 

- จุลสารบานเย็น 

 
 
 

- โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนสิิต 

-  ระดับความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 
(คะแนนเต็ม 5) 

 
 
- 
 
 
 

-  ระดับความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตลอดป ี

 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 

ก.ค กับ พ.ย 

- 
 
 
 
 

15,000 
บาท 

 
 

 
 

 

6,000 บาท 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

 
 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

ผช.คณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

 

หัวหน้า
ภาควิชา 

หัวหน้า 
สลก. 

ผช.คณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

อ.ที่ปรึกษา 



๑๒๘ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

ปรับปรุงกิจกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ส่งเสริมการท าวิจัยที่
มีคุณภาพและสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
 
 
 

2. ไม่มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์และหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ควรมีระบบอาจารย์
พี่เลี้ยงเพื่อแนะน าการ
ท าวิจัย และการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์ 
 

2. ควรจัดท าแผน
งานวิจัย และก าหนด
เป้าหมายงานวิจัยให้
ชัดเจน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- สนับสนุนให้มีระบบพี่
เลี้ยงในการท าวิจัย และ
สนับสนุนให้บคุลากรเข้า
ฝึกอบรมในการเขียน
บทความวิจัยพื่อการ
ตีพิมพ์ 
- มีการจัดท าแผนงานวิจัย
และก าหนดเป้าหมาย
งานวิจัยให้ชัดเจน 

- 
 
 
 
 
 

- 

- การเข้าร่วมฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนงานวิจัยและ
ก าหนดเป้าหมาย
งานวิจัย 

- ให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วม
ฝึกอบรมในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์  1 ครั้ง/ปี 
 

- มีโครงการวิจัยที่มี
แผนงานวิจัยและ
ก าหนดเป้าหมาย
งานวิจัยเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53 
 

 

5,000 บาท/
คน 

 
 
 

 

- 

คณบด ี
 
 
 
 
 

คณบด ี

บุคลากร
สายวิชาการ 

 
 
 

 

บุคลากร
สายวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. โครงการบริการ
วิชาการมีความ
หลากหลายมาก ท าให้
ขาดจุดเด่น และความ

1. ก าหนดอัตลักษณ์
ของคณะให้ชัดเจน 
เพ่ือน าไปสู่โครงการ
บริการวิชาการที่

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 

- โครงการศูนย์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล
สัตว์ การผลิต และ

- 
 
 
 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 

ตลอดป ี

 
 
 

- 
 
 
 

คณบด ี

 
 
 

อ.ธิติชัย 

 
 
 



๑๒๙ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

เข้มแข็งทางวิชาการ ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชา 
และขาดความเช่ือมโยง
กับการวิจัย 

 

 

สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อ
ภาพลักษณ์ พันธกิจ 
คุณภาพบัณฑิต อย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง

 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ

พัฒนาเครื่องมือ
แพทย์ส าหรับสัตว ์

- โครงการธนาคาร
เลือด (Blood 

Bank) 
 

- โครงการศูนย์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจ
วินิจฉัยคัดกรอง
และยืนยันเช้ือก่อ
โรค รวมถึง 

งานด้านสตัว
แพทยสาธารณสุข 

ความปลอดภัย
ของอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ดว้ยวิธี
ทางจุลชีววิทยา 

และอณูชีววิทยา 

 

- โครงการศูนย์
ความเชี่ยวชาญ

 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีศูนย์ความ

 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

คณบด ี

 
 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ.ณัฐนรี 
 
 
 

อ.อนามิกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควรน างานบริการ
วิชาการมาใช้ประโยชน์ 
เช่ือมโยงกับงานวิจัย 
และงานการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

การศึกษาและการ
ตรวจวิเคราะหส์าร
ปนเปื้อนในอาหาร
สัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์รวมถึงสัตว์น้ า 

 
 
 

- โครงการศูนย์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล
สัตว์ การผลิต และ
พัฒนาเครื่องมือ
แพทย์ส าหรับสัตว ์

 

- โครงการธนาคาร
เลือด (Blood 
Bank) 
 

- โครงการศูนย์
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 
 
 
 
 
 
 
 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 
 
 
 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 
 

 

ตลอดป ี
 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี
 
 
 
 
 
 

คณบด ี
 
 
 
 

คณบด ี

อ.สุพจนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ธิติชัย 
 
 
 
 
 
 

อ.ณัฐนรี 
 
 
 
 

อ.อนามิกา 



๑๓๑ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ควรมีการหารายได้
เพ่ิมมากขึ้นจากจุดแข็ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสร้างศูนย์ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดหารายได้ และ

วินิจฉัยคัดกรอง
และยืนยันเช้ือก่อ
โรค รวมถึง 

งานด้านสตัว
แพทยสาธารณสุข 

ความปลอดภัย
ของอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ดว้ยวิธี
ทางจุลชีววิทยา 

และอณูชีววิทยา 

- โครงการศูนย์
ความเชีย่วชาญ
การศึกษาและการ
ตรวจวิเคราะหส์าร
ปนเปื้อนในอาหาร
สัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์รวมถึงสัตว์น้ า 
 

- โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

1 ศูนย์ภายในปี 
2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

- มีศูนย์ความ
เช่ียวชาญอย่างน้อย 
1 ศูนย์ภายในปี 
2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.สุพจนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๒ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

ของคณะ ทางด้าน
เทคนิคการสตัวแพทย์
จากการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและเป็นผู้น า
ทางด้านวิชาการในสาขา
วิชาชีพ 

 

 

แล้ว 
 
 
 

 ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 

 ด าเนินการ
แล้ว 

 
 

 

การจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 

- การจัดหารายได้ และ
การจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

- การจัดหารายได้ และ
การจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 
 

- การจัดหารายได้ และ
การจัดการด้านการเงิน
และทรัพยส์ิน 

 

 

จุลชีวคลินิกและ
อณูชีววิทยา
วินิจฉัย 

- โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจ
วิเคราะห์โรคสตัว์
ทางห้องปฏิบัติ 
การเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

 

- โครงการพัฒนาวิชาการ
ตรวจวิเคราะห์ สารตกค้าง
ในเนื้อสัตว์  
อาหารสัตว์ และผลิตภณัฑ์
จากสัตว ์
 

- โครงการสัตว์
เลี้ยงสุขภาพด ี

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 

- 

วิชาการมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 

- โครงการบริการ
วิชาการมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 
 
 
 

- โครงการบริการ
วิชาการมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 
 

- โครงการบริการ
วิชาการมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 
 

ตลอดป ี

 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 

 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
บริการ
วิชาการ 

อ.ศราวรรณ 

 
 
 
 

อ.สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 

อ.วิมลรัตน์ 
 
 
 
 
 

อ.ธิติชัย 

 



๑๓๓ 
 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

1. ควรมีแผนที่ชัดเจนใน
การจัดการความรู้ทั้งใน
ระดับภาควิชา และ
ส านักงานเลขานุการ 
 

2. ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

3. สถานที่คบัแคบและมี
อายุมากกว่า 25 ปี ท าให้
มีข้อจ ากัดในการจัดการ
เรียนการสอน และรองรับ
เครื่องมืออุปกรณ์ และ
จ านวนนิสิตที่เพ่ิมมากขึ้น 

4. ห้องปฏิบัติการ ยัง
ไม่ได้รับมาตรฐาน 
คุณภาพ ท าให้มีข้อจ ากัด
ในการบริการวิชาการ 
และยังไม่มีแผนจัดการ

1. ควรมีการให้ความรู้ 
เร่ืองการจัดการความรู้ 
ในองค์กรให้ชัดเจน
มากขึ้น 

 

2. แผนบริหารความ
เสี่ยงควรเพิ่มเร่ือง
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
3. เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในงบประมาณด้าน
การขยายพ้ืนที่และ
อุปกรณ์ในการรองรับ
นิสิตที่เพ่ิมขึ้น ควรมี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ใช้
ทรัพยากรร่วมกับคณะ
อ่ืน ๆ เพิ่มการใช้
ห้องเรียนให้มี

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดท าแผนการ
จัดการความรู ้
 
 
 

- การจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 

- มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการ
ความรู้ส านักงาน
เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดท าขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 
 
 

คณบด ี

หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลการ
ส านักงาน
เลขานุการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

ความเสี่ยงใน
ห้องปฏิบัติการ 

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
เช่น ขยายเวลาการใช้
ห้องเรียน หรือเพ่ิมหมู่
เรียนของนิสิตในการ
เรียนในห้องปฏิบัติการ 
 เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือรักษา
คุณภาพของบัณฑิต 

4. คณะควรมีนโยบาย
ให้อาจารย์ทุกคนเข้า
ร่วมการอบรมด้านการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย หรือ
คณะอาจจัดหลักสตูร
ฝึกอบรมให้กับอาจารย์
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

5. เนื่องจากบุคลากร
ในส านักงานเลขานุการ
มีจ านวนจ ากัด จึงควร
มีการปรับการ
มอบหมายงานให้ทุก
คนมีโอกาสเรียนรู้ใน
ทุกงาน เพ่ือหมุนเวียน

 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 

 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการมอบหมายภาระ
งานหลัก/ภาระงานรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การมอบหมาย
ภาระการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- คณาจารย์ทุกคน
ได้รับอบรมด้านที่

เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนครบทุกคน 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

5,000 บาท/
คน   ต่อปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
ส านักงาน
เลขานุการ 



๑๓๕ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

หรือทดแทนการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่
บุคลากรลาพักผ่อน    
ลากิจ ลาป่วย และ
ลาออก 

6. ควรมีการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนา
ทางด้านกายภาพ
ให้กับคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์เพิ่มมาก
ขึ้น** 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ทรัพยากรของคณะ
เช่น อาคารและสถานที่ 
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน มี
จ ากัดไม่พอเพียงกับ
จ านวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้น 

 

. คณะกรรมการ
วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้ทรัพยากรของคณะ 
ควรวิเคราะหข์้อมูล
อย่างจริงจัง และมี
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับคณะอ่ืน ๆ เช่น 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
เพ่ือประหยัด

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอให้
เพียงพอกับนิสิตที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผน
ครุภัณฑ์ เพื่อ 

การเรียนการสอน
และงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสาขาวิชาได้
ครุภัณฑ์ 

ตามต้องการครบทั้ง 
4 สาขา 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป’ีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

งบประมาณ และท าให้
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ควรมีกลยุทธ์ในการ
สร้างรายได้ให้กบัคณะ
มากขึ้น เช่น จากการ
บริการวิชาการ การรับ
การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้
ว่าคณะม ี

โครงการบริการวิชาการ 
ทั้ง 4 โครงการ 

 
 
 

-โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจ 

ทางจุลชีวคลินคิ
และอณูชีวิทยา
วินิจฉัย 

- โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจ
วิเคราะห์โรคสตัว์
ทางห้องปฏิบัต-ิ 
การเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

-โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจ
วิเคราะห์สาร
ตกค้างในเนื้อสัตว์ 
อาหารสัตวแ์ละ
ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว ์

- โครงการสัตว์

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

-โครงการฯมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 
 
 

-โครงการฯมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 
 
 

-โครงการฯมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 
 
 
 
 
 

-โครงการฯมีรายรับ

 
 

 

ตลอดป’ีงบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

ตลอดป’ีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดป’ีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 

ตลอดป’ีงบประมาณ 

 
 
 

200,000 

 
 
 

 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย 

บริการวิ
ชการ 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย 

บริการวิ
ชการ 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย 

บริการ
วิชาการ 
 
 
 
 

ผู้ช่วย

 
 
 

อ.ศราวรรณ 

 
 
 
 
 

อ.สมัคร 

 
 
 
 
 

อ.วิลรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ธิติชัย 



๑๓๗ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

เลี้ยงสุขภาพด ี

 
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ต่อปี 

 

 

 คณบดฝี่าย 

บริการ
วิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ไม่มีการก าหนด
เกณฑ์คุณภาพที่
เป็นอัตลักษณข์องคณะ 

1. ควรก าหนดตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์คุณภาพที่
เป็นอัตลักษณข์อง
คณะ 

2. น าระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ใน
กิจกรรมนิสิต อย่างเป็น
ระบบ (เนื่องจากนิสิตมี
กิจกรรมค่อนข้าง
หลากหลาย) 
3. เพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของการเก็บข้อมูล
ประกันจากอาจารย์ทุก
ส่วน 

4. ควรส่งเสริมให้คณะ
เทคนิคการสตัวแพทย์
มีจุดเด่นและสรา้ง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จัดตั้งคณะกรรมการอัต
ลักษณ์คณะ 
 
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ PDCA 

เพ่ือน าไปใช้กับกิจกรรม
ของนิสิต 
 
 
 
 

1.จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ปรัชญา ปณิธาน ของ
คณะฯ 

2.จัดท าแผนงานวิจัยที่
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการของคณะฯ 

   - มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
คุณภาพที่เป็น อัต
ลักษณข์องคณะ อย่าง
น้อย 1 ข้อ 

 - กิจกรรมของนิสิตทุก
กิจกรรม ต้อง มีการ
ประเมินผล แล้วน า
ข้อเสนอแนะไปปรบัปรุง
ในครั้งต่อไป 

 

- หลักสูตรอย่างน้อย 
1 หลักสูตร ต้อง
สอดคล้องกับ 
ปรัชญา ปณิธาน 
ของคณะฯ 

 

  ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
กิจการนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
คณบดฝี่าย
วิชาการ 

สโมสรนิสิตฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 



๑๓๘ 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.1 ช่ือโครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.2 ช่ือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7. 
งบประมา
ณที่ตั้งไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

ความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ เพื่อให้
สาขาวิชาสเทคนิคการ
สัตวแพทยแ์ละการ
พยาบาลสัตว์เป็นที่รู้จัก
และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอัน
น ามาสู่การสรา้ง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ในด้านตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2552 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

 
1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
- ก าหนดตัวชีว้ัด ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยเน้น
เป็นเชิงปริมาณที่สามารถวัดผลได้ และมีการติดตาม 
เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ ทุก 
2 เดือน 

- จัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือเป็นการให้รายละเอียดการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางใน
การก าหนดแผนปฏบิัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ด าเนินไปในแนวทางอันเป็นการ
ส่งเสริมจุดเด่นและก่อให้เกิดความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้วิชาชีพเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นที่
ประจักษ์แกส่ังคมและสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

 - การประชุมเพ่ือก าหนดตัวบ่งช้ีถึง
เป้าหมายของแผนงาน 

 
 
 

- การประชุมเพ่ือก าหนดแผนกล
ยุทธ์ ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของคณะฯ 4 ปี 
(พ.ศ. 2554 – 2558) 

- การประชุมเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ 4 ป ี

 

มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงานและมีการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คณบด ี - ผช. นโยบาย  
  และแผน 

- นักวิเคราะห์  
 นโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา 

 
 

- 
 
 

1.) การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

หลักสูตรพร้อมเปิดสอนภาคต้น 
ปีการศึกษา 2555 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าร่างหลักสตูรระดับ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณะท างานจัดท า
ร่างหลักสูตร



๑๔๐ 
 

 
 

2. การสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอกของสาย
วิชาการ 
 
 
 

3. การผลักดันให้อาจารย์เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาชั้นเรียน 

 
 
 
 

5. มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของทรัพยากรการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และจัดท า/ปรับปรุง
แผนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

สุขภาพสตัว ์

 
 

1.) การสนับสนุนการศึกษาต่อ
ปริญญาเอกของสายวิชาการ 
 
 
 

1.) ผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

1.) การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนดึง
ประเด็นปัญหาที่พบในการเรียนการ
สอนมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาชั้นเรียน 

 

1.) การส ารวจความต้องการจ าเป็น
ของทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.) ปรับปรุงแผนการจัดหาทรัพยากร
การเรียนการ 
 

 

 
 
 

อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกหมด ในปี 
2556 

 

อาจารย์เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการเม่ือมีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ 

 

มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาชั้นเรียน
เพ่ิมขึ้น 
 
 
 

มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่
เพียงพอรองรับนิสิต 

 
 

 

ปริญญาโท 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติลา

ศึกษาต่อตามแผน 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ที่มีคุณสมบัต ิ

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้ความรู้แก่อาจารย์เกี่ยวกบั
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนก

การสอน 
 

ด าเนินการแล้ว 
 
 
 

 

 
 
 

คณบด ี

 
 
 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 

 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 
 

 

บัณฑิตศึกษา 

(อ.ดร.ศิรินิตย์) 
 

อาจารย์ที่ยังไม่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 
 
 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ 
 

อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

งานบริการ
การศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรงุ  

(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

6.การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.คณะส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าที่เข้าท างานใหม่
เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้กับทางมหาวิทยาลยั 
 

8. คณะส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีการท างาน
เป็นทีมและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับอาจารย์
อาวุโสภายนอกคณะ 

- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

1.) การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
 
 
 

2.) การปรับปรุงหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การสัตวแพทย ์
 

1.) การเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย 
 

1.) การท างานเป็นทีมและส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายกับอาจารย์
อาวุโสภายนอกคณะ 

 

หลักสูตรพร้อมเปิดสอนภาคต้น 
ปีการศึกษา 2555 

 
 
 

หลักสูตรพร้อมเปิดสอนภาคต้น 
ปีการศึกษา 2556 

 
 

มีอาจารย์ประจ าที่เข้าใหม่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

 

มีเครือข่ายด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยของอาจารย์
ประจ ากับภายนอก 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าร่างหลักสตูรฯ โดยได้รับ 

อนุมัติบรรจุแผนแลว้ 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าวิจัยสถาบัน 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

คณบด ี

 
 
 

คณบด ี

คณะท างานจัดท า
ร่างฯหลักสูตร 
การพยาบาลสัตว ์
 

คณะท างาน
ปรับปรุงหลักสูตร
เทคนิคการสตัว
แพทย์ 
อาจารย์ใหม ่(อายุ
งานน้อยกว่า 3 ป)ี 
 
 
 

อาจารย์ประจ า 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
- ให้มีการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 

 - โครงการผู้บริหารพบนสิิต 

 
 
 
 
 

-  ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
3.5 (คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

 
 

ผช.คณบดฝี่าย
กิจการนิสิต 

หัวหน้าภาควิชา 

 
 



๑๔๒ 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรงุ  

(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

 

- จัดส่งจุลสารบานเย็นให้กับนิสิต ทาง e-mail 
 

- จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิต 
  

 

- จุลสารบานเย็น 
 
 

- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิต 

 
 
 
 

-  ระดับความพึงพอใจมากกว่า 
3.5 (คะแนนเต็ม 5) 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

ผช.คณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้า สลก. 
ผช.คณบดฝี่าย
วิชาการ 
อ.ที่ปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
- สนับสนุนให้มีระบบพี่เลี้ยงในการท าวิจัย และ
สนับสนุนให้บคุลากรเข้าฝึกอบรมในการเขียน
บทความวิจัยพื่อการตีพิมพ์ 
 
 

- มีการจัดท าแผนงานวิจัยและก าหนดเป้าหมาย
งานวิจัยให้ชัดเจน 

 - การเข้าร่วมฝึกอบรม 

 
 
 
 

- จัดท าแผนงานวิจัยและก าหนด
เป้าหมายงานวิจัย 

- ให้บุคลากรสายวิชาการเขา้
ร่วมฝึกอบรมในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์  1 

ครั้ง/ปี 
 

- มีโครงการวิจัยที่มีแผน
งานวิจัยและก าหนดเปา้หมาย
งานวิจัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์
อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนอย่างน้อย 1 โครงการ 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

คณบด ี

 
 
 
 

คณบด ี

บุคลากรสาย
วิชาการ 

 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
- การสร้างศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 

 -โครงการศูนย์ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรค 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้ออุบัติ
ซ้ า และอณูชีววิทยาวินิจฉัย 

-โครงการศูนย์ความเชี่ยวชาญ

- มีศูนย์ความเชี่ยวชาญอย่าง
น้อย 1 ศูนย์ภายในปี 2555 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

คณบด ี
 
 
 
 
 

อ.ดร.ศิรพรรณ 
 
 

อ.สุพจนา 

 



๑๔๓ 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรงุ  

(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดหารายได้ และการจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 
 

- การจัดหารายได้ และการจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 

- การจัดหารายได้ และการจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 
 
 

- การจัดหารายได้ และการจัดการด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

 

เฉพาะทางด้านการศึกษาและการ
ตรวจวิเคราะหส์ารปนเปื้อนใน
อาหารสัตวแ์ละผลติภัณฑ์จากสัตว์
รวมถึงสัตว์น้ า 

-โครงการศูนย์ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านการพยาบาลสัตว์ 
การผลิตและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
ส าหรับสัตว ์
 

-โครงการตรวจทางจุลชีวคลินิกและ
อณูชีววิทยาวินิจฉัย 

 

-โครงการตรวจวิเคราะห์โรคสตัว์
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตว
แพทย ์

 

-โครงการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้ง
ในเนื้อสัตว์ อาหารสตัว์ และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว ์

 

-โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพด ี
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการบริการวิชาการมี
รายรับเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
10 ต่อป ี

- โครงการบริการวิชาการมี
รายรับเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
10 ต่อป ี
 

- โครงการบริการวิชาการมี
รายรับเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
10 ต่อป ี

 

- โครงการบริการวิชาการมี
รายรับเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 

10 ต่อป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 

อ.ธิติชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณณรงค ์
 
 

คุณนิชนันต ์
 
 
 

อ.วิมลรัตน์ 
 
 
 

อ.ธิติชัย 

 



๑๔๔ 
 

 
1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับดูแล 6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
- การจัดท าแผนการจัดการความรู ้
 
 

- การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 

- มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกับคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 

- มีการมอบหมายภาระงานหลัก/ภาระงานรอง 

 
 
 
 
 
 
 

- โครงการการจัดการความรู้
ส านักงานเลขานุการ 
 

- การจัดท าแบบประเมินผลความ
พึงพอใจบุคลากร 
 

- การใช้ห้องเรียนของคณะสัตว
แพทย ์

- การให้ใช้พ้ืนที่จอดรถของคณะ
เทคนิคการสตัวแพทย ์
 

-การจัดท า job description และ job 

assignment 
 

- การจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- รายงานการประเมินผลความ
พึงพอใจของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

- 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
 

คณบด ี

หัวหน้าภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 
 
 
 
 
 

คณบด ี

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

บุคลการส านักงาน
เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
-จัดหาจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ที่ไม่เพียงพอให้เพียงพอกับนิสิตที่เพ่ิมขึ้น 
 

-มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าคณะมี 
โครงการบริการวิชาการ ทั้ง 4 โครงการ 

 - 
 
 

- 
 
 

- 
 

-ทุกสาขาวิชาไดค้รุภัณฑ์ 

ตามต้องการครบทั้ง 4 สาขา 
 

-โครงการฯมีรายรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
 

-โครงการฯมีรายรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ต่อปี 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

คณบด ี

 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย 

บริการวิชการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย 

บริการวิชการ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 

อ.ศราวรรณ 
 
 

อ.สมัคร 

 



๑๔๕ 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 2. ช่ือโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3. ช่ือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับดูแล 6.2 ผู้ปฏิบัติงาน 

 

- 
 
 

- 

 

-โครงการฯมีรายรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
 

-โครงการฯมีรายรับเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ต่อปี 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

รายรับเพ่ิมขึ้น 4% 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย 

บริการวิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย 

บริการวิชาการ 

 

อ.วิลรัตน์ 
 
 

อ.ธิติชัย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
จัดตั้งคณะกรรมการอัตลักษณค์ณะ 

 
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ PDCA เพ่ือน าไปใช้กับ
กิจกรรมของนิสิต 

 
 
 
 

1.จัดท าและพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับ 
ปรัชญา ปณิธาน ของคณะฯ 

2.จัดท าแผนงานวิจัยที่เสริมสรา้งความ
แข็งแกร่งทางวิชาการของคณะฯ ในด้านต่างๆ 

 

   - มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์คุณภาพที่
เป็น อัตลักษณข์องคณะ อย่างน้อย 
1 ข้อ 

 - กิจกรรมของนิสิตทุกกิจกรรม 
ต้อง มีการประเมินผล แล้วน า
ข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงในครั้ง
ต่อไป 

 

- หลักสูตรอย่างน้อย 1 
หลักสูตร ต้องสอดคล้องกับ 
ปรัชญา ปณิธาน ของคณะฯ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
กิจการนิสิต 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิจัย 

คณะกรรมการฯ 

 
 

สโมสรนิสิตฯ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิจัย 



๑๔๖ 
 

บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

บทสรุปผู้บริหำร 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 
พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 3 คน บุคลากรข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ จ านวน 4 คน นิสิตคละชั้นปี จ านวน 3  คน   ศิษย์เก่าและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์.  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 อยู่ในเกณฑ์ดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 อยู่ใน
เกณฑ์ด ีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคณุภำพ 
จ ำนวน 

ตัวบ่งชี้ 

ค่ำคะแนน 

รำยองค์ประกอบ 
ผลกำรประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 1 4.00 4.00 ดี ดี 
2 การผลิตบณัฑิต 8 3.61 3.61 ดี ดี 
3 การพัฒนานิสิต 3 4.00 4.00 ดี ดี 

4 การวิจัย 3 3.58 3.58 ดี ดี 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 4.00 2.50 ดี ต้องปรับปรุง 

6 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
7 การบริหารและจัดการ 4 4.50 2.75 ดี พอใช้ 

8 การเงินและงบประมาณ 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 1 4.00 4.00 ดี ดี 

ค่ำคะแนนโดยเฉลี่ย 24 3.99 3.57 ด ี ดี 

 



 

๑๔๗ 

 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2. อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่ วัยใกล้เคียงกับนิสิต ท าให้มีความสนิทสนม และเข้าใจในความต้องการของ

นิสิตได้มากขึ้น 
3. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย  ครอบคลุมทุกสาขาวิชาของเทคนิคการสัตวแพทย์ และการ

พยาบาลสัตว์ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. หลักสูตรสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ท าให้การก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิใน

การท างาน (Job specification)  ไม่ตรงกับสาขาวิชา  ท าให้บัณฑิตต้องสมัครงานในสาขาที่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน 

2. คณะควรมีหน่วยให้การแนะแนวอาชีพ หรือหางานท า (Job  placement) ให้กับนิสิต 
3. ควรมีโครงการพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า 
4. สถานที่คับแคบและมีอายุมากกว่า 25 ปี ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอน และรองรับ

เครื่องมืออุปกรณ์  และจ านวนนิสิตที่เพ่ิมมากข้ึน 
5. ห้องปฏิบัติการ ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ  ท าให้มีข้อจ ากัดในการบริการวิชาการ และยังไม่มี

แผนจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ 
6. อาจารย์ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
7. ควรส ารวจความต้องการให้บริการวิชาการแก่สังคม  (Need Assessment) เพ่ือการบริการวิชาการ

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะระดับคณะ 
1. หลักสูตรในหมวดวิชาเลือก ควรจัดกลุ่มตามสาขาวิชาให้นิสิตเลือกเพ่ือเน้นความสามารถเฉพาะทาง

ให้มากขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 
2. ควรเพิ่มเครื่องมือ และอุปกรณ์การท า Lab พ้ืนฐานให้เพียงพอ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ ซึ่งอาจท าให้เสียหายได้ง่าย และควรมีระบบในการดูแลรักษาเครื่องมือให้เข้มงวดมาก
ขึ้น  

3. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตค่อนข้างต่ า  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตค่อนข้างสูง อัตราการ
ออกกลางคันค่อนข้างสูง  เนื่องจากนิสิตลาออกมาก  ควรมีมาตรการในการจูงใจ และให้ความรู้ใน
หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบอาชีพแก่นิสิตให้ชัดเจนมากข้ึน 



 

๑๔๘ 

 

4. เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์ด้านการศึกษา  ดังนั้นควรใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะอ่ืนๆ 
เพ่ิมมากข้ึน 

5. ควรมีระบบและกลไกในการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานวิจัยที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคเอกชน 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 

1. ควรเพ่ิมงบประมาณการพัฒนาทางด้านกายภาพให้กับคณะเทคนิคสัตวแพทย์ เพ่ือขยายพ้ืนที่ 
และปรับปรุงพ้ืนที่เดิมให้เหมาะสมกับการท างาน และการเรียนการสอนมากข้ึน   

2. ควรเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
 
ช่อง ข้อมูล

อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

 องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   5 6 6 

2 1.1 ข้อ 
3-5 

จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี ้     18 18 18 

3       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
ผลิตบัณฑิต 

    N/A  6 6 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
วิจัย 

    N/A 1 1 

5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

    N/A 3 3 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    N/A 1 1 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     N/A 7 7 

8   จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีทีบ่รรลุเป้ำหมำย 

ตัวบ่งชี้     16 18 18 

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
ผลิตบัณฑิต 

    N/A 6 6 

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
วิจัย 

    N/A 1 1 

11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

    N/A 1 1 



 

๑๔๙ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นท านุ
บ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

    N/A - - 

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     N/A 6 6 

14 1.1 ข้อ 
8 

จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะ

ทั้งหมด 

ข้อ     - - - 

15   จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ าคณะที่
น ำไปทบทวน/ปรบัปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำป ี

ข้อ     - - - 

16 สมศ. 
16.2 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา     4.05 4.05 

17   จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

คน       17 17 

18 สมศ. 
17 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ปีการศึกษา         

 องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑติ 

19 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลกัสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา   6 5 5 

20 2.1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

21       - ระดับปรญิญำตร ี หลักสูตร     1 1 1 

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

23       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

24           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

25           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียนเฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 



 

๑๕๐ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

26           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียนเฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

27           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

28           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

29       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

30 2.1 ข้อ 
3-8 

จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่
วิชำชีพ) ทีเ่ปดิสอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

31       - ระดับปรญิญำตร ี หลักสูตร     1 1 1 

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

33        -  ระดับปริญญำโททีเ่ปดิ
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

34           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

35           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียนเฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

36           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียนเฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

37           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

38           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

39       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

40 2.1 ข้อ 
3-6 

จ านวนหลักสูตร (วิชำชีพ) ที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

41       - ระดับปรญิญำตร ี หลักสูตร     0 0 0 

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

43       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 



 

๑๕๑ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

44           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

45           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

46           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

47           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

48           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

49       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

50   จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่
วิชำชีพ) ทีเ่ป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสตุร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     1 1 1 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

53       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

54           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

55           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

56           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

57           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 



 

๑๕๒ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

58           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

59       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

60   จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสุตร พ.ศ. 

2548 และเกณฑ์มำตรฐำน
สำขำวชิำชีพ (กรณีที่เป็น

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

61       - ระดับปรญิญำตร ี หลักสูตร     0 0 0 

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

63       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

65           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

66           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

67           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

68           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

69       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

70   จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่
วิชำชีพ) ทีเ่ป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสตุร พ.ศ. 2548 
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2552 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

71       - ระดับปรญิญำตร ี หลักสูตร     0 0 0 

72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 



 

๑๕๓ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

73       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

74           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

75           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

76           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

77           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

78           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

79       - ระดับปรญิญำเอก  หลักสูตร     0 0 0 

80   จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสุตร พ.ศ. 

2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำต ิพ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มำตรฐำนสำขำวิชำชีพ 

(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

83       -  ระดับปรญิญำโทที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

84           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี

นิสิตลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

85           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 



 

๑๕๔ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

86           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข (มี
นิสิตลงทะเบยีนเรียน เฉพำะ

แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

87           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

88           - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

90 2.1 ข้อ 
4-5 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
ครบทุกตัวบ่งชี้ 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 1 1 

91   จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้

ที่ก าหนดในแต่ละป ี

หลักสูตร     0 1 1 

92 2.6 ข้อ 
4 

จ ำนวนหลักสูตรสำขำ
วิชำชีพทุกระดับกำรศึกษำที่มี
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและ
บริหำรหลักสูตรกบัภำครัฐหรือ

ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา   1 1 1 

93   - ระดับปริญญาตรี       1 1 1 

94   - ระดับ ป.บัณฑิต       0 0 0 

95   - ระดับปริญญาโท       0 0 0 

96   - ระดับปริญญาเอก       0 0 0 

97 2.1 ข้อ 
8 

จ านวนนิสิตปัจจบุันทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ (รวมนิสิต

ต่ำงประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 165 172 210 210 

98   - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     165 172 210 210 

99   - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

100    - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

101   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

102   - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

103    - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกติ)  

    0 0 0 0 

104   - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกติ) 

    0 0 0 0 



 

๑๕๕ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

105   - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

106   - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

107   - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

108   - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

109   - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

110   จ านวนนิสิตต่ำงประเทศ
ปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

กำรศึกษำ  

คน ปีการศึกษา 0 2 1 1 

111     - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     0 2 1 1 

112     - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

113   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

114   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

115   - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

116      - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาค
ปกติ)  

    0 0 0 0 

117   - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค
ปกติ) 

    0 0 0 0 

118   - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

119    - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

120    - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค
พิเศษ)  

    0 0 0 0 

121   - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

122   - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

123 2.1 ข้อ 
ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

จ านวนนิสิตเตม็เวลำ
เทียบเท่ำ (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

FTES ปีการศึกษา 92.59 94.68 102.32 102.32 

124 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     92.59 94.68 102.32 102.32 

125 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

126   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

127   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

128   - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0 0 



 

๑๕๖ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

129   - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

130   - ระดับปริญญาโท แผน ก  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

131   - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

132   - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

133 สมศ. 1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 26 41 36 36 

134 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบ

ส ำรวจเรื่องกำรมงีำนท ำ 

    26 40 36 36 

135   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ 

    19 23 28 28 

136   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่ประกอบ

อำชีพอิสระ 

    0 3 1 1 

137   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำ

ประจ ำก่อนเข้ำศึกษำ 

    0 0 1 1 

138   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อ

ระดับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

    4 15 6 6 

139   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำโททั้งหมด (ภำค

ปกติและภำคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

140       - ระดับปริญญาโททีจ่บโดย
แผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

141       - ระดับปริญญาโททีจ่บโดย
แผน ข (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

142   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

คน   0 0 0 0 

143   เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ

ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

บาท ปีการศึกษา N/A 9,709.00 9,694.89 9,694.89 



 

๑๕๗ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

144 สมศ. 2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำตรีที่ได้รบักำร
ประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำต ิ

(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน ปีการศึกษา 0 0 1 1 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   0 0 0 0 

146       -  ผลการประเมินจากความ
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   0 0 4.06 4.06 

147   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำต ิ

(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   0 0 0 0 

148    -  ผลการประเมินโดย Exit Exam 
ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน

เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   0 0 0 0 

149       -  ผลการประเมินจากความ
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   0 0 0 0 

150   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญำเอกที่ได้รบักำร
ประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหล่งชำต ิ

(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   0 0 0 0 

151       -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   0 0 0 0 



 

๑๕๘ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

152       -  ผลการประเมินจากความ
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   0 0 0 0 

153 2.2 จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงำนจริง
และลำศึกษำต่อ (รวมอำจำรย์

ชำวตำ่งประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 17 21 20 20 

154   จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลำ
ศึกษำต่อ 

    2 3 6 6 

155   จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญำตรหีรือ

เทียบเท่ำ 

    0 0 0 0 

156   จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ 

    13 13 13 13 

157   จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญำเอกหรือ

เทียบเท่ำ 

    4 8 7 7 

158   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของ

ร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา N/A  N/A   -12.50% -12.50% 

159 2.3 
และ 
สมศ. 
14 

จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 

คน ปีการศึกษา 17 21 20 20 

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญำตร ี

    0 0 0 0 

161       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญำโท 

    13 13 13 13 

162       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญำเอก 

    4 8 7 7 

163   จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 



 

๑๕๙ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

164       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี

วุฒิปริญญำตร ี

    0 0 0 0 

165       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี

วุฒิปริญญำโท 

    0 0 0 0 

166       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มี

วุฒิปริญญำเอก 

    0 0 0 0 

167   จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

168       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี

วุฒิปริญญำตร ี

    0 0 0 0 

169       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี

วุฒิปริญญำโท 

    0 0 0 0 

170       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มี

วุฒิปริญญำเอก 

    0 0 0 0 

171   จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย ์

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

172       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ

ปริญญำตร ี

    0 0 0 0 

173       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ

ปริญญำโท 

    0 0 0 0 

174       -  จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ

ปริญญำเอก 

    0 0 0 0 

175   ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำ

กำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 0 0 0 0 



 

๑๖๐ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

176   ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่ง รศ. และ ศ. ปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กรณีที่

เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำ
กำรเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 0 0 0 0 

177   จ านวนอาจารยป์ระจ าชำว
ต่ำงประเทศทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

178   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ลำศึกษำต่อ 

    0 0 0 0 

179   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญำตรี

หรือเทียบเท่ำ 

    0 0 0 0 

180   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญำโท

หรือเทียบเท่ำ 

    0 0 0 0 

181   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญำเอก

หรือเทียบเท่ำ 

    0 0 0 0 

182   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่ง

อำจำรย ์

    0 0 0 0 

183   จ านวนอาจารย์ประจ าชำว
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์

    0 0 0 0 

184   จ านวนอาจารย์ประจ า
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่ง

รองศำสตรำจำรย ์

    0 0 0 0 

185   จ านวนอาจารย์ประจ า
ต่ำงประเทศ ที่ด ำรงต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย ์

    0 0 0 0 

186 สมศ. 
14 

ผลรวมค่ำน้ ำหนักระดับ
คุณภำพอำจำรย ์ 

คะแนน ปีการศึกษา 42 60 49 49 

187 สมศ. 3 จ านวนรวมของบทควำมวิจยั
จำกวิทยำนิพนธ์หรือกำร

ค้นคว้ำอิสระ (สำรนิพนธ์) ที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่(ปริญญำโท) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

188        - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

    0 0 0 0 

189        - การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

    0 0 0 0 



 

๑๖๑ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

    0 0 0 0 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ สกอ. รับรอง 

    0 0 0 0 

192        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานขอ้มูล ISI 

    0 0 0 0 

193        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ISI 

    0 0 0 0 

194 สมศ. 3 จ านวนรวมของผลงำน
สร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่

เผยแพร ่(ปริญญำโท)   

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance) ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

    0 0 0 0 

196        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

    0 0 0 0 

197        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    0 0 0 0 

198        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance) ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

    0 0 0 0 

199        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance) ระดับ

นานาชาติ (ทั้งในและนอก
ประเทศ) 

    0 0 0 0 

200 สมศ. 4 จ านวนรวมของบทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ์ที่ตีพมิพ์
เผยแพร ่(ปริญญำเอก)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

201       - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

    0 0 0 0 



 

๑๖๒ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

202       - การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

    0 0 0 0 

203       - วารสารวิชาการระดับชาต ิ     0 0 0 0 

204       - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

สากล 

    0 0 0 0 

205        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล

อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานขอ้มูล ISI 

    0 0 0 0 

206        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ISI 

    0 0 0 0 

207 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน  

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 7 7 

208   จ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

คน     17 16 16 

209   จ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

      17 16 16 

210         -  ในประเทศ       16 15 15 

211         -  ต่างประเทศ       1 1 1 

212   งบประมาณส าหรับพัฒนา
อาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ 

บาท     8,000  10,000 10,000 

213 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา   N/A  7 7 

214 2.5 ข้อ 
1 

       - จ านวนคอมพวิเตอร์ที่
จัดบริการให้นิสิต  

เครื่อง     N/A 20 20 

215          - จ านวน Notebook และ 
Mobile Device ต่างๆ ของนิสิต
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi 

กับสถาบัน 

เครื่อง     N/A     

216 2.5 ข้อ 
6 

ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมกีารฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปกีารศึกษา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   N/A 0 0 



 

๑๖๓ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

217   ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการด้านกายภาพที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อาทิ 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุด

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย 

      N/A 0 0 

218   ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียน

นิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย 

และการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร

และสนามกีฬา 

      N/A 0 0 

219   ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภยัของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิ
ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง 

      N/A 0 0 

220 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 6 6 

221 2.6 ข้อ 
2 

จ านวนหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาทกุรายวิชา 

หลักสูตร     N/A 1 1 

222 2.6 ข้อ 
3 

จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชา
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท า

วิจัย 

      N/A 1 1 



 

๑๖๔ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

223 2.6 ข้อ 
4 

จ านวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรอื

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

      N/A 1 1 

224 2.6 ข้อ 
5 

จ านวนผลงานวิจัย และหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย ์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา   N/A 1 1 

225   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
จัดให้มีการแลกเปลีย่นและ

เผยแพร่ผลงานวิจยัด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

      N/A 0 0 

226 2.6 ข้อ 
6 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้(เทียบจาก

ค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกรายวิชาใน
แต่ละหลักสูตรแยกตามระดับ

ปริญญา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   N/A 3.94 3.94 

227   - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     N/A 3.94 3.94 

228   - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)       N/A 0.00 0.00 

229   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)       N/A 0.00 0.00 

230   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)       N/A 0.00 0.00 

231   - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)       N/A 0.00 0.00 

232   - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)       N/A 0.00 0.00 

233   - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)       N/A 0.00 0.00 

234   - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)       N/A 0.00 0.00 

235 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 5 

236 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 4 4 

237 2.8 ข้อ 
3 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ     N/A     



 

๑๖๕ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

238 2.8 ข้อ 
4 

จ านวนตวับ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

ตัวบ่งชี ้     N/A     

239   จ านวนตวับ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

      N/A     

240 2.8 ข้อ 
5 

จ านวนนิสิตที่ได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

คน     N/A 0.00 0.00 

241   จ านวนกิจกรรมที่เกีย่วกับ
นิสิตที่ได้รับการยกยอ่งชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหนว่ยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ 

กิจกรรม     N/A 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

242 3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อ     N/A 6 6 

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

จ านวนกิจกรรมการให้
ค าปรึกษาและการจัดบริการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา   N/A 11 11 

244     - จ านวนกิจกรรมการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวทางการใช้
ชีวิตแก่นิสิต 

      N/A 2 2 

245       - จ านวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนิสิต 

      N/A 3 3 

246       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่นิสิต 

      N/A 4 4 

247       - จ านวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

      N/A 2 2 

248       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์

เก่า 

      N/A 0 0 

249 3.1 ข้อ 
6 

ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 

คะแนน 
(เทียบ

ปีการศึกษา 
  

  N/A 0.60 0.60 



 

๑๖๖ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

250   
  

      -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

แก่นิสิต 

จาก
คะแนน
เต็ม 5) 

    N/A 1 1 

251       -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  N/A 1 1 

252         -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

      1 1 

253         -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

      0 0 

254         -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

      0 0 

255 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ       5 5 

256 3.2 ข้อ 
3 

จ านวนกิจกรรมนิสิตที่มีการ
น าความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ แยกตามประเภท
กิจกรรม 

กิจกรรม ปีการศึกษา   0 21 21 

257       - จ านวนกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

        3 3 

258       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

        1 1 

259       - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

        3 3 

260       - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

        1 1 

261       -  จ านวนกจิกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

        13 13 

262   ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนิสิต  

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   N/A 4.20 4.20 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

    N/A 3 3 



 

๑๖๗ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

264         -  ผลการประเมินกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

      N/A 1 1 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 

      N/A 3 3 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

      N/A 1 1 

267         -  ผลการประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

      N/A 13 13 

268 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ     N/A 4 4 

 องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย 

269 4.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เป็นนักวิจยัทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 7 7 9 9 

270   จ านวนนกัวจิัยที่ลาศึกษาต่อ     1 1 1 1 

271 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา 6 6 6 6 

272 4.1 ข้อ 
3 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ าที่ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพดำ้นงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค ์

คน ปีการศึกษา 20 22 18 18 

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ าที่ได้รบัควำมรู้
ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจยั 

    8 11 22 22 

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

จ ำนวนเงินสนับสนุน
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

บาท ปีงบประมาณ 3,052,500.00 2,961,690.00 1,803,500.00 1,803,500.00 

275      - จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภำยในมหำวิทยำลยั 

  1,222,500.00 1,179,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุน
ส่วนตัว 

  45,000.00 40,000.00 143,500.00 143,500.00 

277          * จากสถาบันวิจยัและ
พัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  1,177,500.00 1,139,500.00 1,340,000.00 1,340,000.00 

278        - จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภำยนอกมหำวทิยำลัย 

  1,830,000.00 1,782,190.00 320,000.00 320,000.00 

279   จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
ทุนวิจัยทั้งภำยในและ/หรือ

ภำยนอก (ไม่นับซ้ า) 

คน ปีการศึกษา 8 18 14 14 



 

๑๖๘ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

280 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา 0 5 5 5 

281 4.2 จ ำนวนของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทั้งหมด 

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

7 9 11 11 

282 4.2 ข้อ 
1 

จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในกำร
ประชุมวชิำกำรหรือตีพิมพ์ใน

วำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำต ิ

ชื่อเร่ือง 7 9 10 10 

283 4.2 ข้อ 
4 

จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำน

ภำยนอกหรือชุมชน 

ชื่อเร่ือง   0 0 1 1 

284 4.2 ข้อ 
6 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีกำรจดทะเบยีน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเร่ือง   0 0 0 0 

285   จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่ำงขอยื่นจด

ทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  

    0 0 0 0 

286   จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่จดทะเบียนพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ 

    0 0 0 0 

287 สมศ. 5 จ ำนวนรวมของบทควำม
วิจัยที่ตีพิมพ ์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

7 7 3 3 

288        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในกำรประชุมวชิำกำร

ระดับชำต ิ

    2 0 1 1 

289        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรก่ำรประชุมวชิำกำร

ระดับนำนำชำต ิ

    0 0 0 0 

290        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วำรสำรวชิำกำร

ระดับชำตใินฐำนข้อมูล TCI 

    0 0 0 0 

291        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วำรสำรวชิำกำร
ระดับชำตทิี่ สกอ. รับรอง 

    0 0 0 0 



 

๑๖๙ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

292        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรว่ำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ สกอ. รบัรอง (ไม่

รวม ISI) 

    0 0 0 0 

293        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรว่ำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติในฐำนข้อมูล ISI 

    5 7 2 2 

294 สมศ. 5 จ ำนวนรวมของผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่เผยแพร ่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

7 9 7 7 

295         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการจัด

นิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถำบัน
หรือจังหวัด 

  0 0 0 0 

296         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการจัด

นิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชำต ิ

  4 4 5 5 

297         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการจัด

นิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง 

(Performance) ระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

    0 0 0 0 

298         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการจัด

นิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง 

(Performance) ระดับภูมภิำค
อำเซียน 

    0 0 0 0 

299         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการจัด

นิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง 

(Performance) ระดับ
นำนำชำต ิ(ทั้งในและนอก

ประเทศ) 

    3 5 2 2 



 

๑๗๐ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

300 สมศ. 6 จ านวนรวมของผลงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ประโยชน์ภำยนอก

สถำบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 1 1 

301         -  จ านวนผลงานวิจยัที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร 

  0 0 0 0 

302         -  จ านวนผลงานวิจยัที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

สำธำรณะ 

    0 0 0 0 

303         - จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย 

หรือระดับประเทศ 

    0 0 0 0 

304         - จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณชิย ์

    0 0 1 1 

305 สมศ. 6 จ านวนรวมของผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์

ภำยนอกสถำบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

วิชำกำร 

  0 0 0 0 

307         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

สำธำรณะ 

    0 0 0 0 

308         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

นโยบำย หรือระดับประเทศ 

    0 0 0 0 

309         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พำณิชย ์
 
 

    0 0 0 0 

310 สมศ. 7 จ านวนรวมของผลงำน
วิชำกำร 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวำรสำรระดับชำต ิ

  0 0 0 0 

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

  0 0 0 0 

313         - ต าราหรือหนังสือที่มกีาร
ตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    0 0 0 0 



 

๑๗๑ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

314         - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

    0 0 0 0 

315   จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
อ้างอิงใน refereed jourN/Al 

หรือในฐานข้อมูล 

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

3 9 9 9 

316   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอ

ผลงานวิชาการ 

คน ปีการศึกษา 15 16 13 13 

317         - ในประเทศ     15 15 12 12 

318         - ต่างประเทศ     0 1 1 1 

 องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

319 5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 3 3 

320 5.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

โครงการ   4 4 4 4 

321 5.1 ข้อ 
2 

      -  จ านวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กบักำรเรยีน

กำรสอน 
 

    N/A N/A 4 4 

322 5.1 ข้อ 
3 

      -  จ านวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กบักำรวิจยั 

    N/A N/A 2 2 

323 5.1 ข้อ 
4 

      -  จ านวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กบักำรเรยีน

กำรสอนและกำรวิจัย 

    N/A N/A 2 2 

324         -  จ านวนโครงการทาง
วิชาการที่ใช้กบักำรขยำยผลสู่

กำรปรับปรุงรำยวชิำ 

    N/A N/A 0 0 

325         -  จ านวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กบักำรขยำยผล

สู่กำรเปดิรำยวิชำใหม่ 

    N/A N/A 0 0 



 

๑๗๒ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

326         - จ านวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กบักำรขยำยผล

ที่ใช้กับกำรต่อยอดสู่หนังสือ
หรือต ำรำ 

    N/A N/A 0 0 

327 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 2 

328 5.2 ข้อ 
1 

โครงการบริการวิชาการที่มี
การส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการ ปีการศึกษา   1 2 2 

329 5.2 ข้อ 
2 

โครงการบริการวิชาการที่มี
ความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรอื
ภาครัฐ หรือหนว่ยงานวิชาชีพ 

โครงการ ปีการศึกษา   N/A  1 1 

330   ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.23     

331   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น
ที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานพินธภ์ายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาตหิรือ

ระดับนานาชาต ิ

คน ปีการศึกษา   4     

332 สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก  

ข้อ ปีการศึกษา N/A N/A 3 3 

333 สมศ. 
18.1 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 

1  

ข้อ ปีการศึกษา N/A N/A 4 4 

334 สมศ. 
18.2 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 

2 

ข้อ ปีการศึกษา ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

 องค์ประกอบท่ี 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

335 6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 5 

336 6.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา 10 14 13 13 



 

๑๗๓ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

337 6.1 ข้อ 
2 

จ านวนโครงการที่มีการบูรณา
การด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา 10 14 13 13 

338         -  บูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน 

    N/A N/A 1 1 

339         -  บูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมนิสิต 

    N/A N/A 12 12 

340         -  บูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

    N/A N/A 1 1 

341 6.1 ข้อ 
6 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

342         -  ระดับชาติ     0 0 0 0 

343         -  ระดับภูมิภาค     0 0 0 0 

344         -  ระดับนานาชาต ิ     0 0 0 0 

345 6.1 ข้อ 
6 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา N/A N/A 0 0 

346         -  ระดับชาติ     N/A N/A 0 0 

347         -  ระดับภูมิภาค     N/A N/A 0 0 

348         -  ระดับนานาชาต ิ     N/A N/A 0 0 

349 สมศ. 
10 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ข้อ ปีการศึกษา     4 4 

350 สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา     5 5 

 องค์ประกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

351 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 6 6 

352         -  จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งคณะ 

ครั้ง     N/A 2 2 

353 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 0 

354 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 4 

355 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 4 



 

๑๗๔ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

356 7.4 ข้อ 
2 

      -  จ านวนความเส่ียงด้ำน
ทรัพยำกร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์และ

ระบุไว้ 

เร่ือง     N/A 1 1 

357   -  จ านวนความเส่ียงดำ้น
ยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของ 
คณะ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      N/A 0 0 

358   -  จ านวนความเส่ียงดำ้น
นโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      N/A 0 0 

359   -  จ านวนความเส่ียงดำ้นกำร
ปฏิบตัิงำน ที่วิเคราะห์และระบุ

ไว้ 

      N/A 1 1 

360         -  จ านวนความเส่ียงจำก
เหตุกำรณ์ภำยนอก ที่วิเคราะห์

และระบุไว ้

      N/A 0 0 

361         -  จ านวนความเส่ียงด้ำน
อ่ืนๆ ตำมบริบทของคณะ ที่

วิเคราะห์และระบุไว ้

      N/A 0 0 

362 สมศ. 
13 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าคณะ

แต่งต้ัง 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา     4.04 4.04 

 องค์ประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ 

363 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ   7 7 7 

364   รำยรับทั้งหมดของ
หน่วยงำน  

บาท     14,126,107.30 8,943,317.14 8,943,317.14 

365         -  เงินงบประมาณ       7,160,400.00 2,494,900.00 2,494,900.00 

366         -  เงินรายได้       6,965,707.30 6,448,417.14 6,448,417.14 
367   รายรับจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
      663,320.00 444,695.00 444,695.00 

368   งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่
รวมครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่ 

และที่ดิน 

      

3,380,537.06 3,761,424.63 3,761,424.63 

369   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน  

      

6,950,648.01 7,399,610.00 7,399,610.00 



 

๑๗๕ 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ กรรมกำร 

2551 2552 2553 2553 

370   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน รวม

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน ไม่รวมค่าเส่ือมราคา 

      

   

371   เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ       3,039,415.19 74,298.14 74,298.14 

372   สินทรัพย์ถาวร       12,568,635.77 9,910,743.79 9,910,743.79 

 องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

373 9.1 มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา   7 7 7 

374 9.1 ข้อ 
3 

จ านวนตวับ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของหนว่ยงาน 

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา   N/A N/A N/A 

375 9.1 ข้อ 
5 

จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่ใช้ผลจากการ

ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธข์องคณะ มีการ
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา   11 20 20 

376   จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี ้     N/A N/A N/A 

377   จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของคณะ ที่มีผลการ

ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีกอ่น
หน้า 

ตัวบ่งชี ้           

378 9.1 ข้อ 
9 

จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา   N/A N/A N/A 

379 สมศ. 
15 

คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยต้น

สังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา     3.99 3.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 

 

ค ำสั่งที่ เรื่อง วันที่ 
029/2553 คัดชื่อนิสิตออกจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (น.ส.กรองแก้ว 

เกื้อกูล) 
02-มิ.ย.-53 

030/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงาน "Graduation Dog Day 2010" 04-มิ.ย.-53 
031/2553 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน 
07-มิ.ย.-53 

032/2553 เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

07-มิ.ย.-53 

033/2553 แต่งตั้ งคณะกรรมการโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มก . 
ประจ าปี 2553" คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

08-มิ.ย.-53 

034/2553 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตร Veterinary Nurse 24-มิ.ย.-53 
035/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนิสิต 25-มิ.ย.-53 
036/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการทบทวนวิชาเคมีทั่วไปแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2553 
29-มิ.ย.-53 

037/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2552 

05-ก.ค.-53 

038/2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจ า
คณะ 

08-ก.ค.-53 

039/2553 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2553 21-ก.ค.-53 
040/2553 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแบบการทดสอบนิสิต (Exit-Exam) 22-ก.ค.-53 
041/2553 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2553 

(เพ่ิมเติม) 
23-ก.ค.-53 

042/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 02-ส.ค.-53 
043/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรเทคนิคการ

สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 
23-ส.ค.-53 



 

๑๗๗ 

 

044/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์บุคลากรได้รับความ
เสียหาย 

24-ส.ค.-53 

045/2553 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

31-ส.ค.-53 



 

๑๗๘ 

 

 

ค ำสั่งที่ เรื่อง วันที่ 
046/2553 แต่งตั้งคณะท างานจัดร่างหลักสูตร Veterinary Nusing Science 

(เพ่ิมเติม) 
03-ก.ย.-53 

047/2553 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 22-ก.ย.-53 
048/2553 เปลี่ยนแปลงกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
24-ก.ย.-53 

 
049/2553 

 
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 

 
24-ก.ย.-53 

050/2553 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเข้าร่วมโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 12 

06-ต.ค.-53 

051/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 18-ต.ค.-53 
052/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 05-พ.ย.-53 
053/2553 คัดชื่อนิสิตออกจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10-พ.ย.-53 
054/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจร

จัด" ครั้งที่ 6 ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 
19-พ.ย.-53 

055/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสัมมาทิฐิภายในองค์กร คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

19-พ.ย.-53 

056/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2553 29-พ.ย.-53 
057/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการ "เปิดโลกการศึกษาสาขาเทคนิคการสัตว

แพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2553" 
29-พ.ย.-53 

   
058/2553 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทาง

สัตวแพทย ์
 

059/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
060/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องใน

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 
 

061/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เพ่ิมเติม) 

 

062/2553 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ  
063/2553 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 

2553 
 

001/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

10-ม.ค.-54 



 

๑๗๙ 

 

002/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เข้าศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

10-ม.ค.-54 



 

๑๘๐ 

 

 

ค ำสั่งที่ เรื่อง วันที่ 
003/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะเทคนิคการสัตว

แพทย ์
17-ม.ค.-54 

004/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

18-ม.ค.-54 

005/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ 

21-ม.ค.-54 

006/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์

09-ก.พ.-54 

007/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10-ก.พ.-54 
008/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจ าคณะเทคนิคการ

สัตวแพทย ์
14-ก.พ.-54 

009/2554 แต่ตั้งกรรมการจัดการสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 17-ก.พ.-54 
010/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-ก.พ.-54 
011/2554 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 25-ก.พ.-54 
012/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการแสดงมุฑิตาจิตในเทศกาลสงกรานต์ 18-มี.ค.-54 
013/2554 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการ

สัตวแพทย ์
23-มี.ค.-54 

014/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอย้ายคณะของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

04-เม.ย.-54 

015/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

08-เม.ย.-54 

016/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลสัตว์ 

12-เม.ย.-54 

017/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลสัตว์ 

12-เม.ย.-54 

018/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 

26-เม.ย.-54 

019/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 

26-เม.ย.-54 

020/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลสัตว์ (เพ่ิมเติม) 

26-เม.ย.-54 



 

๑๘๑ 

 

021/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกงานทางด้านเทคนิค
การสัตวแพทย์ 

26-เม.ย.-54 

022/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง
ประจ าปีการศึกษา 2554 

27-เม.ย.-54 



 

๑๘๒ 

 

 

ค ำสั่งที่ เรื่อง วันที่ 
023/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือรับเข้าศึกษาต่อใน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
03-พ.ค.-54 

024/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือรับเข้าศึกษา
ต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

03-พ.ค.-54 

025/2554 แต่งตั้งคณะท างานโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2553 

06-พ.ค.-54 

026/2554 เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

10-พ.ค.-54 

027/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย
และรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 

24-พ.ค.-54 

028/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่ง
อาจารย์ 2 อัตรา) 

26-พ.ค.-54 

029/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 
ประจ าปี 2554" คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

27-พ.ค.-54 

030/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการใช้และการปรับปรุงห้องเรียน
กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

30-พ.ค.-54 

 
 

  


