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ค าน า 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ก าหนดให้คณะมีการด าเนินการประกันคุณภาพก ารศึกษา           
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงได้จัดท ารายงานการการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ประจ าปี 
2555 ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยใช้ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555   และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 -        
30 กันยายน 2554 เป็นข้อมูลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 9 องค์ประกอบส าหรับคณะ 
 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment 
Report)  ประจ าปี 2555  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น
เครื่องมือ และกลไกการพัฒนางานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มี
ความพร้อมทางด้านการบริการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานต่อไป 
 
 ในการนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ขอขอบคุณคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา            
และบุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการจัดท ารายงาน และรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 59 ตัวบ่งชี้  
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน
59 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.26 ด ี
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.23 ด ี
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี 3.77 ด ี
ภาพรวม 34 ตัวบ่งชี้ 4.07 ดี 

  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ  

(เต็ม 5) 
สกอ.   5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7 ข้อ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า 
 จ านวนเงิน
154,080.00 

5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ  5.00 
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7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บรหิารทุกระดับ
ของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

 
สมศ.   5.00 

1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 100 5.00 
5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร ่  ร้อยละ 29.7 5.00 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ร้อยละ 83.33 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  5 ข้อ 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 7 ตัวบ่งชี้ ดงันี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

สกอ.   4.00 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 5 ข้อ 4.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
5 ข้อ 4.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต 

4 ข้อ 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5 ข้อ 4.00 
สมศ.   3.92 
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 4.00 
13 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.54 3.54 
15 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.23 4.23 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.   3.04 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 37.50 3.13 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 3 ข้อ 3.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 6 ข้อ 3.00 

สมศ.   3.13 
2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ร้อยละ 3.45 3.45 

6 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12.50 3.13 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ ร้อยละ 3.38 2.81 
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4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.   2.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 2 ข้อ 2.00 

สมศ.   1.78 
7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ  ร้อยละ3.13 1.56 
9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
2 ข้อ 2.00 

 
5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 1 ตัว

บ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.   1.39 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 8.33 1.39 

จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มีจุดแข็ง 1 ข้อ และจุดอ่อน 2 ข้อ ซึ่งคณะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินงานที่เป็นระบบ

และมีกลไกในการขับเคลื่อนงานของคณะฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ครบทั้ง 4 ภารกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการด าเนินงาน ของทั้ง 4 พันธกิจ ให้
ตอบสนองต่อการท างานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น และท า
ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามล าดับ 

จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการเพียงแค่ 2 คน อาจารย์ส่วนใหญ่
อายุและประสบการณ์ท างานยังน้อย 

คณะฯ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และ Road map ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “เส้นทางสู่ ผศ. ไม่ไกลเกินเอ้ือม” ใน
วันที่ 20 มีนาคม 2555 เพ่ือให่อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีอาจารย์จ านวน 5 คนที่อยู่
ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีแนวทางในการ 

ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมท่ีชัดเจนและ

สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะฯ 

   

 

ควรมีการจัดท าแผนด้านบริการวิชาการ ที่มีจุดประสงค์
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชนภายนอก 
โดยจะมีการก าหนดชุมชนเป้าหมาย แล้วด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

26 มิถุนายน 2527   คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการจะน าหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มาเรียนและสอนเพ่ิมเติมในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 
 

18 พฤศจิกายน 2528 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ท าหนังสือถึง  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่องการพิจารณายุบเลิกโรงเรียนที่สอน
นักเรียนเพื่อออกมาปฏิบัติงานของ กระทรวง ทบวง กรมใด ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในหนังสือ
ดังกล่าว ได้ระบุถึงมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
สถานศึกษาจ านวน 4 แห่ง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนขึ้นทดแทนได้ดังนี้ 
  1. โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) 
  2. สถาบันศึกษาทางสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
  3. โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
  4. สถาบันอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
และในตอนท้ายของหนังสือนั้นได้อ้างถึงมติที่ประชุมทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20, 21 
และ 24 มิถุนายน 2528 เกี่ยวกับการพิจารณาการยุบโอนสถานศึกษา โดยวางแนวทางไว้ 
3 ประการ คือ ความพร้อมของสถาบันผู้รับ ความประหยัดในการจัดการเรียนการสอน 
และหน่วยงานที่รับต้องมีแผนการเรียนการสอนอยู่แล้ว และหากหน่วยงานใดต้องการจะ
เป็นสถาบันสมทบของสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาด าเนินการต่อไป
ได้ 

 
24 ธันวาคม 2528  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ท าหนังสือถึง 
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษา 
  นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า 
  ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาคือ    

1. ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือมีการ 
สมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์ 
2. ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิด 
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  หลักสูตรใหม่ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ  
 ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้ 
 
 
 
 
 
3 มกราคม 2529 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย 
 เสนอว่า ให้พิจารณายุบโอนสถาบันการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
 และทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานให้กระทรวง ทบวง  

กรม ที่เก่ียวข้องท าความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป  
โดยให้ถือเอาความต้องการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับแขนงวิชาต่าง 
ๆ ให้ขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
และหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ก็อาจ
พิจารณาต่อไปได้  

 
17 สิงหาคม 2534   ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้นโยบายกับ

กรมปศุสัตว์ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสัตวแพทย์ โดยให้ยกระดับการศึกษาจาก
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (2 ปี) เป็นระดับปริญญาตรี (4 ปี) โดยเข้าเป็นสถาบัน
สมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 
16 ธันวาคม 2534  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2534) โดย
ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือ
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามความเหมาะสม โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรม
ปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (คณะจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์) 
 
15 มีนาคม 2536  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ

สัตวแพทย์) ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ และให้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปี
การศึกษา 2536   
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17 กันยายน 2536  กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ เข้าเป็นสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายก าพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรส
ซิเด้นท์  

 
14 กุมภาพันธ์ 2537  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 (หลักสูตร พ.ศ. 2536) 
 
10 มีนาคม 2537   ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น 
  สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง. วันที่ 23 มีนาคม 2537  
 
8 พฤษภาคม 2538  กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์เนื่องจาก

เป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนาก าลัง ปี 2537-2539 
 
18 มีนาคม 2540  ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 
  เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540  
 
30 มิถุนายน 2542  กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอนการบริหารงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมี
สาระส าคัญคือ 

  1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ตกลงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ได้ตกลงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   รับผิดชอบบริหารหลักสูตร บุคลากร งบประมาณและพัสดุที่เก่ียวกับวิทยาลัย- 
   เทคนิคการสัตวแพทย์ได้ ก่อนที่การโอนอ านาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วน 
   ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ทบวงมหาวิทยาลัย จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 
13 มกราคม 2543  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่ง มอบอ านาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ 
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  ที่เก่ียวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
 
28 พฤศจิกายน 2543  กรมปศุสัตว์ มีหนังสือถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตรา 
  ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ 
   
26 กรกฎาคม 2544  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ 
 ราชการที่กรมปศุสัตว์ / ส่งตัวข้าราชการ 4 อัตรา ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
 กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ ตามความประสงค์ของกรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ 
 ปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
 ที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544) 
 
20 สิงหาคม 2545  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
 
14 กุมภาพันธ์ 2546  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ท าข้อตกลงความร่วมมือ 
  กันทางด้านวิชาการ และการบริการ 
 
 
 
12 มิถุนายน 2546    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมปศุสัตว์ ท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา 
 บัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์, สนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุนรับเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ในต าแหน่งและสายงานที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ที่เป็น 
 สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2536 เพ่ือ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคณะเทคนิค 
 การสัตวแพทย์ ต่อไป 
 
6 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เรื่องขออนุมัติยก 
 ฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และให้ 
 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 
 
20 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 
 
26 เมษายน 2549 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็นหน่วยงาน 
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 ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญา/วิสัยทัศน์ 
 สถาบันชั้นน าด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์ 

 
 ภารกิจ/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 
  
 อัตลักษณ์ของคณะ 

- ส านึกดี (Integrity) มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
- มุ่งม่ัน (Determination) มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ท างานและในการปฏิบัติใดๆ 
- สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการ

สร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
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        -    สามัคคี (Unity) มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณา
การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 

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

 

1) แผนงานด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 
2555) 

 
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2554 

 

กลุ่มสาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบตัิการ 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยา 01600311 วิทยาหนอนพยาธ ิ 2 1 3 

และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600313 หลักพยาธวิิทยา 3 2 3 

 01600411 ปรสิตวิทยาคลินิกทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 1 3 

 01600412 จุลทรรศน์ศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจวินจิฉัย 2 1 3 

2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 01600321 วิทยาแบคทีเรียทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2 3 

และจุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600323 วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 1 3 

 01600421 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3 2 3 

3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์ 01600231 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 1 3 2 3 

และงานโรงพยาบาล 01600331 หลักการผสมเทียมสัตว ์ 2 1 3 

 01600431 การถ่ายภาพรังสีและภาพทางการแพทย์ 2 1 3 

 01600432 เทคนิคการพยาบาลสัตว ์ 2 1 3 

4. กลุ่มสาขาชวีวิทยาประยุกต ์ 01600241 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 2 1 3 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว ์ 01600341 เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบือ้งต้น 2 1 3 

 01600441 การจัดการห้องปฏิบัตกิาร 1 1 - 

 01600442 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว ์

3 2 3 

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในภาคต้น 34 20 42 

 
 
 
 
 

 

ภาคปลายปีการศึกษา 2554 
 

กลุ่มสาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบตัิการ 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยา 01600211 เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ 2 1 3 

และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600312 ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิต 2 1 3 

 01600314 โลหิตวิทยาของสัตว ์ 2 1 3 
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 01600315 เคมีคลินิคของสัตว์ 2 1 3 

2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 01600322 กิณวิทยทางเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2 1 3 

และจุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600324 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2 3 

 01600422 หลักระบาดวิทยา 2 2 - 

 01600498 ปัญหาพิเศษ 1 - 3 

3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์ 01600232 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 2 3 2 3 

และงานโรงพยาบาล 01600233 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว ์ 4 3 3 

 01600332 การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น 3 3 0 

 01600499 การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2 0 6 

4. กลุ่มสาขาชวีวิทยาประยุกต ์ 01600242 ชีววิทยาทางสุขภาพสัตว์เบือ้งต้น 4 3 3 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว ์ 01600342 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 2 2 0 

 01600497 สัมมนา 1 - - 

รวมหน่วยกิตทั้งหมดในภาคปลาย 35 22 36 

 
 

2) แผนการปฏิบัติราชการด้านวิจัย  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา  2554 - 2555  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 หมายเหต ุ
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

1 โครงการจัดท าแผน
แม่บทงานวิจยั 

ร้อยละของจ านวน
โครงการ วิจยัต่อ
อาจารย์ประจ า 

60             ต้องเป็น
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุน 

2 โครงการวิจัยหลัก : 
จุลชีววิทยา
ประยุกต์เพื่อ
สุขภาพสัตว์ที่ยั่งยืน
และพลังงาน
ทางเลือก 

น าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2              

3 โครงการส่งเสริมให้
อาจารย์และ
บุคลากรได้
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ทักษะในการเขยีน
ผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ

ร้อยละของงานวจิัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
อย่างน้อย
ระดับชาติที่
ประกาศใน สมศ. 
หรือ TCI ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

20             ประชาสัมพันธ์
การฝึก อบรมทั้ง
ของภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากร
เข้าร่วมและอย่าง
น้อยต้องสามารถ
ไปตีพิมพ์ใน KU 
Journal 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 หมายเหต ุ
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

 

4 โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมใน
การประชุม
วิชาการทั้งใน/นอก
คณะ 

ร้อยละของ
บุคลากรเข้าร่วมใน
การประชุมวิชาการ
ทั้งใน/นอกคณะ 

80             ประชาสัมพันธ์
การประชุม
วิชาการทั้งภายใน
และภาย นอก
หน่วยงาน ซ่ึงทาง
คณะฯจะมีการจัด
ประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติใน
วันที่ 24-26 ต.ค. 
55 ที่ จ.ภูเก็ต 

5 โครงการให้ความรู้
และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์หรือ
สอดคล้องกับทาง
คณะฯ  

จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับการถ่ายทอด 
(เร่ือง) 

1             ให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคนิค
การท าอาหารสุนัข
แบบท าเองชนิด
แห้ง  

6 โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมเทคนิค
การเขียน
โครงการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในการ
เขียนโครงการวิจยั 

50             ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึก อบรม
เทคนิคการเขียน
โครง การวิจยัของ
หน่วยงานภาย 
นอกให้กับ
บุคลากรได้รับ 
ทราบและเข้าร่วม
โครงการ 

7 โครงการจัดท า
ความร่วมมือ 
(MOU) กับสถาบัน
ต่างๆ 

จ านวนสถาบันที่
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ไปสร้าง
ความร่วมมือ 
(MOU) ด้าน
งานวิจัย (สถาบัน) 

1             คณบดีฯเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ความร่วมมือกับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 1 
สถาบัน 

8 ประชุม
คณะกรรมการวิจยั 

ทุก 2 เดือน 6 
ครั้ง 

            ทุก 2 เดือนตามที่
มีวาระการประชุม 
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3) แผนงานด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 
2554) 

 

ตัวชี้วัด 1. มีรายรับเพิ่มขึ้น 10% ขอรายรับแต่ละโครงการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2551-2554 
         2. สามารถติดตามประเมินผลและสรุปผลการท างานได้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา (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) แผนงานด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ปีการศึกษา 2554 

 

โครงการ/กิจกรรม 
2554 2555 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1.โครงการสัมมาทิฐิภายใน
องค์กรคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

            หัวหน้าโครงการ 

2.โครงการไหว้คร ู             หัวหน้าโครงการ 

3.โครงการส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ณ โครงการ 
วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุร ี

            คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 
2554 2555 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

4.โครงการเรียนรู้วิถีชีวิต
และภมูิปัญญาไทย ณ 
องค์การบริการส่วนต าบล
บางน้ าผึ้ง จ.สมุทรปราการ 

            คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

5.กิจกรรมเผยแพร่หนังสือ
สวดมนต์แลประชาสมัพันธ์
ภาพถ่ายกิจกรรมผ่าน
เว็บไซตค์ณะฯ 

            คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

6.โครงการแผ่เมตตาอุทิศ
ส่วนกุศลและอโหสิกรรม
ให้กับสัตว์ทดลองทีน่ ามา 
ใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่มีการใช้สตัว์ 
ทดลอง 

            หัวหน้าโครงการ 

7.โครงการปัจฉมินิเทศ 
กิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง 
“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลยั
กับใจที่มีธรรม” 

            หัวหน้าโครงการ 

8.โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่อง “ปัญหาสุนัขจรจัด
หน้าท่ีใคร?” 

            หัวหน้าโครงการ 

9.โครงการแสดงมุฑติาจิต
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์

            หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

10.กิจกรรมการสอดแทรก
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทยในการ
เรียนการสอนของนิสิต 

            คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

11.การจัดท าหอประวัติ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

            หัวหน้าภาควิชา
เทคนิคการสัตว

แพทย ์
หมายเหตุ :  1.วัน เวลา  อาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

          

2. ดัชนีช้ีวัด  : 1. บรรลุวตัถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ในระดบั        
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โครงการ/กิจกรรม 
2554 2555 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

มาก ( 4.00 ) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มาก (4.00)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ป ี2554 ปี 2555 หมาย
เหต ุมิ.ย.-

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

1 วางแผน และปรับปรุงแผน
ด าเนินงาน (P) 

                 

2 เก็บข้อมูล 12 เดือน ตาม
ตัวบ่งชี้ (D) 

                 

3 ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน ในรอบ 10 
เดือน  

                 

4 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ของ
หน่วยงานย่อย 

                 

5 ภาควิชาและ สลก. จัดท า 
SAR เตรียมรับการ
ประเมินหน่วยงานย่อย 
(รอบ 11ด. ข้อมูลถึง 30
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เม.ย.55) 
6 ประเมินภาควิชา และ 

สลก. (C) 
                 

7 คณะฯ น าผลประเมิน
ระดับหน่วยงานย่อยมา
จัดท า SAR บนระบบ CHE 
QA Online และ
เตรียมการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ 
และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คณะ 

                 

8 ภาควิชาและ สลก. จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน (A) 

                 

9 ประเมินคณะวิชา บน
ระบบ CHE QA Online 

                 

10 คณะจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และน าผล
การประเมินไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีต่อไป (P) ภายใน 
30 ตุลาคม 

                 

11 จัดอบรม สัมมนา และให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่
บุคลากรหรือนิสิต 

                 

12 ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อย 2 เดือน ตอ่ครั้ง 

                 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณบดี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และงานบริการวิชาการ 

กรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ที่ปรึกษาคณะ 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนขัจรจัด ของมก. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์
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หมายเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเลขานุการ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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หมายเหตุ 

              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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หมายเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
 
 

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
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คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.จรรยา จตัตานนท์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 
อ.น.สพ.ธิติชัย จารเุดชา 

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ 

 
อ.ดร.ทิพยรตัน์ ชาหอมช่ืน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
อ.ทนพญ.อนามิกา กาญจนบรรเทงิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
อ.ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 
นายณรงค์ อาบกิ่ง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ฯ 

 
รศ.น.สพ.พิบูล  ไชยอนันต ์

ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 

 
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อ านวยโชค 

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแทย ์

 
นางดลฤดี ฉายศริ ิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
อ.ดร.ปฐมาพร อ านาจอนันต ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
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คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค 

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

ประธานกรรมการ 

   
รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์ 

ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

กรรมการ 

น.สพ.จ าเรือง พานเพียรศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ เมืองชลสตัวรักษ์ 

กรรมการ 

น.สพ.อภิวัจน์ พิเศษไพศาล 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก 

กรรมการ 

   
สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช 

นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนจากกรมปศุสัตว ์

กรรมการ 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กรรมการ 

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กรรมการ 

   
รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กรรมการ 

ว่าท่ี พ.ต.วราห์ ประดับพงษ์ 
นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

กรรมการ 
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น.ส.จรรยา จัตตานนท์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุารคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2554 ที่คณะภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสังคม 
โดยจากผลการส ารวจภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาและได้งานท าภายใน 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 100 จากการส ารวจรอบ 12 เดือน และ
มีอัตราของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,892.78 บาท 
ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามเกณฑ์  
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       สืบเนื่องจากการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มีการบูรณา
การสู่การวิจัยปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม
อาหารสุนัขทางเลือกแบบแห้ง โดยใช้เตาอบไมโครเวฟ ที่ประหยัด มี
คุณค่าทางอาหาร และปราศจากสารปรุงแต่งที่เป็นพิษต่อสุนัข ริเริ่ม
โดย อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และร่วมพัฒนาโดย อ.ดร.ทิพยรัตน์ 
ชาหอมช่ืน ได้เข้าร่วมแข่งขันขายไอเดียโดยนิสิตจ านวน 3 คน ได้แก่ 
นางสาวชนัฐกานต์ ศิริโชติ นิสิตช้ันปีที่ 4 นางสาวรัฐมน สุภาวธรรม 
และนายทัชชกร เห็นสว่าง นิสิตช้ันปีที่ 3 ในรายการสมรภูมิไอเดีย 
ic7+ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยได้รับรางวัล “ทุนต่อยอด
ไอเดีย” จ านวน 10,000 บาท และรางวัล “ไอเดียติดดาว (SME 
plus)” สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดเชิงธุรกิจ จากการสาธิตการน าเสนอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลาก การค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย การสร้างแบรนด์สินค้า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการตอบค าถามของคณะกรรมการ ซึ่งรางวัล “ไอเดียติดดาว 
(SME plus)” ที่ได้รับนี้ถือเป็นรางวัลแรกของทางรายการ ตั้งแต่ที่ได้
ท าการแข่งขันและบันทึกเทปมา รางวัลที่ได้รับจากโครงการฯ จึงเป็น
จุดเริ่มต้นอันดีในการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐาน
ของงานวิจัยแบบสร้างสรรค์ สร้างช่ือเสียง พัฒนานิสิต และท ารายได้ 
ให้แก่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อไป นอกจากนี้คณะอาจารย์และนิสิตยังได้จัดการเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร

และนิสิตกับสถาบันต่างประเทศ  
 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ส่งอาจารย์ไปท าวิจัยและส่งนิสิต
ไปดูงานที่ Nippon Veterinary and  Life Science 
University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2551 เป็นต้นมาซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ได้ส่งอาจารย์ไปท าวิจัย จ านวน 3 คน เป็นเวลา 1 
เดือน และตัวแทนนิสิตไปดูงานจ านวน 4 คน เป็นเวลา 2 
สัปดาห์  
 

ในช่วงเวลา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 - 16 ธันวาคม 
2554 
                อาจารย์  อ.ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล และ 
                            อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 
                นิสิต      นายภิรายุ รักษ์วงศ์ และ 
                            นายศิษฎา สินธุศักดิ์ 
ในช่วงเวลา : วันที่ 20 มกราคม 2555 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 
                 อาจารย์  อ.ทนพญ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง 
                 นิสิต      นางสาวธัญวดี อิทธิสัมพันธ์ และ 
                             นางสาวดลพร กิตติวนิชย์กุล 
 

จากการไปท าวิจัยและศึกษาดูงานดังกล่าว ท าให้อาจารย์และ
นิสิตได้รับความรู้และแนวคิดทางด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัยที่ทันสมัย ในสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการ
พยาบาลสัตว์ จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งถือเป็น
โอกาสที่ดีแก่อาจารย์และนิสิต ที่ ได้ เ พ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาเทคนิคการสอน
และการท าวิจัย ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในต่างประเทศ 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการท า MoU ร่วมกับสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

เพ่ิมเติม 2 แห่ง ได้แก่ 
1. Animal Resource Science Center. Graduate School of Agricultural and Life 

Sciences. The University of Tokyo, Japan  ลงนามวันที่ 30 มีนาคม 2555 
2. Department of Animal Sciences. Faculty of Life & Environmental Sciences. 

Teikyo University of Science, Japan ลงนามวันที่ 2 เมษายน 2555 
โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการ 

1. แลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ในการศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการศึกษา 
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ รวมทั้งข้อมูลหลักสูตรและทุนต่างๆ 
4. การพัฒนางานวิจัยร่วมกันรวมถึงกิจกรรมการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองสถาบัน 

โดยระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2555 จะมีอาจารย์และนักศึกษาจาก Department of 
Animal Sciences. Faculty of Life & Environmental Sciences. Teikyo University of 

Science, Japan ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษา จ านวน 26 คน  
มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันที่ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. เป็นโครงการท่ีน าสุนัขจรจัดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเลี้ยงและท าการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่ง
เบื้องต้น จากน้ันหาผู้อุปการะน าสุนัขไปเลี้ยงดู ในปีการศึกษา 2554 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สนุขจรจัด มก. ได้ด าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

1. โครงการ “วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด”  
โครงการหาบ้านใหม่ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศในการประกวด
สุนัขพันธุ์ ไทยหรือพันทางเชื่อฟังค าสั่ง  มุ่ง เน้นไปท่ีผู้ เลี้ยงสุนัขท่ีให้
ความส าคัญกับการฝึกสุนัขให้มีความเชื่อฟังค าสั่ง เพิ่มความน่ารักให้กับตัว
สุนัข และท าให้ประชาชนท่ัวไปได้เล็งเห็นคุณค่าของสุนัขพันธุ์ไทยหรือ
พันทางว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศ เป็นการช่วยลดปัญหา
การทอดท้ิงสุนัขให้กลายเป็นสุนัขเร่ร่อน 
 

2. โครงการ “Graduation Dog Day” เป็นโครงการอบรม 
วิธีการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่อพฤติกรรมของสุนัข
และการดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี โดยจะเน้นการจัดงานรูปแบบของการเชิญ
ประชาชนท่ัวไปและผู้ท่ีรับอุปการะสุนัขของโครงการฯ ไปเลี้ยงในช่วงท่ี
ผ่านมา กลับมาพบปะพูดคุยถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และพฤติกรรมของ
สุนัขที่รับไปอุปการะ รวมถึงกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
 

3. โครงการเสวนา “ปัญหาสุนัขจรจัด หน้าท่ีใคร?” เป็น 
โครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
รณรงค์ปลูกจิตส านึกของผู้เลี้ยงสุนัขไม่ให้ทอดท้ิงสุนัข ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. โครงการฝึกสุนัขจรจัดให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น เป็น 
โครงการฝึกสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เชื่อฟังค าสั่ง
เบื้องต้น เช่น การชิด การน่ัง การหมอบ การคอย เป็นต้น เพื่อเป็นการ
สร้างวินัยท่ีดีให้กับสุนัข และยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเคยชินให้แก่
สุนัข ในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจรับอุปการะสุนัขท่ีผ่านการฝึกแล้วโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 
 

       5.   โครงการฝึกอบรมวิธีการฝึกสุนัขจรจัดเบื้องต้นสัญจร เป็น
โครงการท่ีจัดให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีเครือข่ายร่วมกับ สถาบันการศึกษาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม
ทั้งทางวิชาการ วิจัย กิจกรรมนิสิต และการประกันคุณภาพ 

โดยภายในประเทศไทย คณะฯ มีความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ อีก 5 แห่ง คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ,   และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  รวมถึงสมาคมเทคนิคการสัตว
แพทย์ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรง ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเพ่ือหารือทางด้าน
วิชาการในการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ด้านความร่วมมือทางการวิจัย กิจกรรมนิสิต และการประกันคุณภาพ 
จ านวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2554 

เครือข่ายกับต่างประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเป็นผู้น าของ
คณบดี คณะฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย The University of Tokyo และ
มหาวิทยาลัย Teikyo University of Science ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ การแลกเปลี่ยนของ
นิสิตและบุคลากรในการศึกษาดูงาน และฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ 
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1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

7,160,400.00 6,485,963.55 674,436.45 2,494,900.00 2,418,043.00 76,857.00 5,978,140.00 5,978,140.00 - 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

6,965,707.30 4,600,728.56 2,364,978.74 6,448,417.14 6,450,976.00  - 2,558.86 6,915,891.47 6,303,362.59 612,528.88 

รวม (บาท) 14,126,107.30 11,086,692.11 3,039,415.19 8,943,317.14 8,869,019.00 74,298.14 12,894,031.47 12,281,502.59 612,528.88 

  ข้อมูล ณ  วันที่ 30  กันยายน  2554 

 ข้อมูลการเงนิและงบประมาณของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 
2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 14,126,107.30 8,943,317.14 12,894,031.47 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 663,320.00 444,695.00 334,932.10 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 6,950,648.01 7,399,610.00 7,682,998.79 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 4,136,044.10 1,469,409.00 3,078,561.80 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 371,920.00 191,567.39 179,944.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 111,200.00 117,152.00 125,011.50 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 39,794.55 17,900.00 15,600.00 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 3,039,415.19 74,298.14 612,528.88 

สินทรัพย์ถาวร 12,568,635.72 9,910,743.79 11,332,493.07 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
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รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,843,700.00 1. งบบุคลากร 1,953,353.00  
2. เงินรายไดค้ณะฯ 4,445,596.00 2. งบด าเนินงาน 3,911,500.00 
3. เงินรายไดส้่วนกลาง มก. 2,036,085.00 3. งบลงทุน 3,436,000.00 
4.                    - - 4. งบอุดหนุน 1,629,262.00 
5.                    - - 5. งบอ่ืนๆ 538,150.00 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 12,325,381.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 11,468,265.00 

 

 

 

 

 

1.9.2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2552-2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() 
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์        
1. หลักสตูรเทคนิคการสัตวแพทย ์ ปริญญาตร ี  -  -  - 

รวม        

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

1.9.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสตูรเทคนิคการสัตวแพทย)์ 

- สาขาวิชาปรสติวิทยาและพยาธิคลนิิกทางสัตวแพทย์ 8 - 8 
- สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจลุคลินิกทางสตัวแพทย์ 7 - 7 
- สาขาวิชาสุขศาสตรส์ัตว์และงานโรงพยาบาล 8 - 8 
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สตัว ์ 7 - 7 

รวม 30 - 30 

 

 

1.9.4 จ านวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการ

เจ้าหน้าที่) 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 
1.  อาจารย ์ 22 24 
2.  นักวิจัย - - 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 16 18.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 30 33 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  6 9 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 38 42.5 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          32 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ค่าน้ าหนัก จ านวน 
(คน) 

อาจารย ์ 0 0 2 14 5 8 22 66 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 3 0 6 0 0 0 
รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 1 8 1 2 13 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 0 0 0 
ผลรวมจ านวน (คน) 0 15 9 24  
ผลรวมค่าถ่วงน้ า (คะแนน) 0 33 48  79 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของอาจารยป์ระจ า หารด้วย จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด) 

= 79/24 
= 3.29 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 3.29 x 5  
  6 

=  2.74 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 
 

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการ
เจ้าหน้าที่) 

ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

- 5 8 13 - - - - - 1 1 2 - - - - - 6 9 15 

รวมท้ังหมด - 5 8 13 - - - - - 1 1 2 - - - - - 6 9 15 

 
ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 6 8 14 12 - 2 - 14 

2 6-9 เดือน - - 1 1 1 - - - 1 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - 9 - 9 9 - - - 9 

5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 

6 รวมทั้งหมด - 15 9 24 22 - 2 - 24 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 -         

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

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน ช านาญงาน ช านาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช านาญการ อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - - - 1 - - - - 6.5 2 - - - - - - - 6.5 3 

ภาควิชาเทคนิค
การสัตวแพทย์ 

- - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 9 - 

รวม - - - - - 1 - - - - 15.5 2 - - - - - - - 15.5 3 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
ส านักงานเลขานุการ 10 10 1 - 21 
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์ 21 21 - - 42 

รวม 31 31 1 - 63 
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1.9.5  จ านวนนิสิตทั้งหมด (นับจ านวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

ภาควิชา (รวม) 80 - - 61 - - 43 - - 42 - - - - - 226 - - 
- หลักสูตรเทคนิค
การสัตวแพทย ์

80 - - 61 - - 43 - - 42 - - - - - 226 - - 

รวมทั้งหมด 80 - - 61 - - 43 - - 42 - - - - - 226 - - 

 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมดทุกระดับ 
ภาค
ปกต ิ

ภาคพิเศษ รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

รวม 

ภาควิชา (รวม) 80 - 80 - - - - - - 80 - 80 
- หลักสูตรภาษาไทย 80 - 80 - - - - - - 80 - 80 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - - - - 

 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 11 - 11 25 - 25 24 - 24 
- ลาออก 11 - 11 24 - 24 23 - 23 
- คัดชื่อออก - - - 1 - 1 1 - 1 

รวม 11 - 11 25 - 25 24 - 24 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามล าดับ) 

 

 

 

 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจ านวนนิสิตจบตามเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-2554 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญาตรี (รวม) 36 - 95.12 35 - 97.22 39 - 94.74 
- หลักสูตรภาษาไทย 36 - 95.12 35 - 97.22 39 - 94.74 

 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ภาคปกติ 
(ปี-เดือน) 

ภาคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาท่ี
ก าหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี (รวม) 4 - 4 4 ปี 
- หลักสูตรเทคนิคการสตัวแพทย์ 4 - 4 4 ปี 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์ 22.5 102.88 113.18 108.03  
รวมทั้งหมด 22.5 102.88 113.18 108.03  

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 18 14 15 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 94.68 102.32 108.03 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 8) 

5.26 7.31 7.202 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ
รวม 

ภาควิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

35 - - 35 - - - - - - - - 35 - - 35 

รวม 35 - - 35 - - - - - - - - 35 - - 35 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ  
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีน 
ต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาด า Penaeus 
monodon 

2553-2554 อ . ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา  
 ( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

80,000 240,000 320,000 

2.ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจน 
ชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย
Spirulina platensis 

2553-2554 อ .ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

80,000 240,000 320,000 

3.การก าจัดโลหะหนักปนเปื้อน ใน
แหล่งน้ าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟ
โตออโตโทรฟิกไซยาโน แบคทีเรีย 
Synechocystis sp . PCC  6803 

2554 อ. ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
ศ.ดร .  อรัญ อินเจริญ ศักดิ์  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
อ . สมัคร สุจริต  
นายคมสัน สัจจะสถาพร  
อ . สุพจนา เจริญสิน  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

130,000 - 130,000 

4.การคัดเลือกบาซิลลัสท่ีสร้าง 
 แกรมมากรดโพลิกลูตามิกเพื่อ 
ใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์ 

2554 อ . ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร.กัญจนา ธีระกุล  
รศ . ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
อ . วิมลรัตน์ อินศวร  
อ . อนามิกา กาญจนบรรเทิง  
ดร .  อรอนงค์ พริ้งศุลกะ  
นางสาวเสาวภา เขียนงาม  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

300,000 - 300,000 

5.การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และ 
ประสิทธิภาพของ Ivermectin 
ชนิด Long action ต่อการ
รักษา Demodicosis  ในสุนัข 

2554 อ . ธิติชัย จารุเดชา 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ดร . เอกชาติ พรหมดิเรก  
อ . ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ ์ 
อ . ณัฐนรี อินทอง  
นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

200,000 - 200,000 

6.การใช้ปะการังเทียมเพ่ือช่วยลด 2554 อ . พีระ อารีศรีสม  ทุนอุดหนุน 180,000 - 180,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ  
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยง ปลา ( หัวหน้าโครงการ )  
อ . สมัคร สุจริต  
อ . วนัท ศรีเจริญ  
อ . ณัฐนรี อินทอง  
อ . พรพิมล เมธีนุกูล  
นางสาวปิยนาถ เทียนเล็ก  
 
 
 

วิจัย มก .  

7.ความชุกและการจ าแนกชนิด 
ของเชื้อCryptosporidium  
ท่ี แยกได้จากลิงด้วยวิธี PCR -
 DGGE ในจังหวัดลพบุรี  ประเทศ
ไทย 

2554 อ . วนัท ศรีเจริญ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . พิบูล ไชยอนันต ์ 
ผศ . บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  
อ . ศราวรรณ แก้วมงคล  
( ธนศิลป ์)  
อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร์  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
อ . ธิติชัย จารุเดชา  
อ . ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ ์ 
นางสาวปิยนาถ เทียนเล็ก  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

340,000 - 340,000 

8.การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนา 
มิกส์ของสารจ าพวกพาราเบน ด้วย
วิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโท รกราฟี 

7/2554-
7/2555 

อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต์  
( หัวหน้าโครงการ )  

ส านักงาน
กองทุน 

สนับสนุน
การวิจัย 

72,800 218,400 291,200 

9. ความสามารถในการย่อยและ
ขับถ่ายอาหารแห้งและอาหาร
เปียกในสุนัข 

2554 อ.ธิติชัย จารุเดชา เอกชน - 150,000 150,000 

10. นิเวศวิทยาและความเสี่ยงจาก
การเป็นพาหะและแหล่งกักโรค
ของค้างคาวแม่ไก่ในประเทศไทย 

2554 Prof.Echii Hondo 
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ 
                  ฤกษ์อ านวยโชค 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 

- 80,000 80,000 

รวม    1,382,000 928,400 2,311,200 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาต ิประจ าปีงบประมาณ 2554 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแอคติวติ ี 
ของเอนไซม์ไฮโดรจีเนสและ ไนโตร 
จีเนสในการผลติ ไฮโดรเจน 
ชีวภาพของไซยาโน แบคทีเรีย 

 
 

วารสาร
วิทยาศาสตร ์มข . 
( KKU   Sci .  J .)  

อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ 
นายคมสัน สัจจะสถาพร  

ระดับชาต ิ ม.ิย. 54 

2 An examination of the   
thermodynamics of fusion ,   
vaporization ,  and sublimation   
of several parabens by   
correlation gas   chromatography  

Journal of    
Pharmaceutical 

Sciences  

อ . ปฐมาพร  
             อ านาจอนันต์  

ระดับ
นานาชาติ 

ต.ค. 54 

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

Archive of 
Microbiology 

A .- M .  Brandt  
อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ 
ปณัตดา ยอดแสง  
Paula Mulo 
ศ.ดร .อรัญ อินเจริญ ศักดิ์  
T .  A .  Salminen  
Pirkko Maenpaa  

ระดับ 
นานาชาติ 

ต.ค. 53 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

4 Diversity of Bartonella   species 
detected in   arthropod vectors  
from   animals in Australia 

Comparative 
Immunology ,   
Microbiology 

and Infectious   
Diseases  

อ . กัญจน ์แก้วมงคล  
อ . ศราวรรณ แก้วมงคล 
Burmej ,  H .  
Bennett ,  M . D .  
Fleming ,  P . A .  
Adams ,  P . J .  
Wayne ,  A . F .  
Ryan ,  U .  
Irwin ,  P . J .  
Fenwick ,  S . G .  

ระดับ 
นานาชาติ 

ก.ย. 54 

5 Prevalence and Antimicrobial   
Susceptibility of   Streptococcus 
suis Isolated   from Slaughter  
Pigs in   Northern Thailand  

Kasetsart Journal 
 ( Natural Science ) 
( วารสารวิทยาสาร 

เกษตรศาสตร ์สาขา 
วิทยาศาสตร ์) 

อ . ณัฐกานต ์ 
           ลักษณ์กิจเจริญ  
อ . ศราวรรณ แก้วมงคล 
อ . พรพิมล เมธีนุกูล  
อ . อนามิกา  
          กาญจนบรรเทิง  
นายคมสัน สัจจะสถาพร  
นายณรงค ์อาบก่ิง  
รศ . วรวุฒ ิ 
          ฤกษ์อ านวยโชค  

ระดับ
นานาชาติ 

ม.ค. – ก.พ. 
54 

6 Recombinant   polyamine -  
binding protein of   Synechocystis 
sp PCC  6803   specifically binds 
to and is   induced by polyamines 

BIOCHEMISTRY-
MOSCOW 

Yodsang ,  P  
อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ 
Brandt ,  AM  
Salminen ,  TA  
Maenpaa ,  P  
Incharoensakdi ,  A  

ระดับ 
นานาชาติ 

ม.ิย. 54 

7 Sensitivity comparison of   
pathogenic aquatic fungal   
hyphae to sodium chloride ,   
hydrogen peroxide ,  acetic   
acid and povidone iodine  

Kasetsart    
Journal  - Natural   

Science  

Fuangsawat ,  W .  
นายณรงค ์อาบก่ิง  
Lawhavinit ,  O .- A .  

ระดับ 
นานาชาติ 

ม.ค. 54 

8 Sensitivity Comparison of   
Pathogenic Aquatic Fungali   
Hyphae to Sodium   Chloride ,  
Hydrogen Peroxide ,   Acetic Acid  
and Povidone  Iodine  

Kasetsart Journal   
( Natural Science ) 
 ( วารสารวิทยาสาร 
เกษตรศาสตร ์สาขา 

วิทยาศาสตร ์) 

รศ . องอาจ เลาหวินิจ  
นายณรงค ์อาบก่ิง  
วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ ์ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ม.ค. – ก.พ. 
54 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          40 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

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

Environmental 
Science and   
Technology  

Chokejaroenrat ,  C .  
Comfort ,  S . D .  
Harris ,  C . E .  
Snow ,  D . D .  
Cassada ,  D .  
อ . ชัยณรงค ์สกุลแถว  
ผศ . ตุลวิทย ์สถาปนจาร ุ 

ระดับ 
นานาชาติ 

ม.ีค. 54 

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

  ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

1 การยับยั้งการเจรญิของสปอร ์ 
และการก่อดรคจากเชื้อราน้ าสกุล   
Achlya ที่แยกจากไข่ปลาบึกด้วย  
โซเดียมคลอไรด์และกรดอะวิติก  
ในระดับห้องปฎิบตัิการ  

การประชุมวิชาการ  
ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ 
ครั้งท่ี  49  

รศ . องอาจ เลาหวินิจ  
นายณรงค ์อาบก่ิง  
วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ ์ 

ระดับชาต ิ 31/1/2011 

2 Application of FTIR   
Spectroscopy for Studying   
the Effect of Trypsin on the   
Alteration of Dog   

ASEAN Workshop on 
Infrared Spectroscopy 

and Imaging ( AWIR 2011 )  
 and Annual  Infrared User 

อ . พรพิมล เมธีนุกูล  
ดร . กาญจนา ธรรมน ู

  

ระดับ
นานาชาติ 

25/5/2011 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

Erythrocytes  Meeting    
3 Effects of sodium chloride   

and acetic acid on Achlya   
isolated from mekong giant   
catfish eggs  

The  5 th Thai mycological 
conference and annual 

meeting of Thai    
Mycological   Association  

( TMA ) ,  2010 

รศ . องอาจ เลาหวินิจ  
นายณรงค ์อาบก่ิง  

ระดับ
นานาชาติ 

7/12/2010 

4 Gene organization and   
functional analysis of   
anti - lipopolysaccharide   
factor - 6  from theblack tiger   
shrimp Penaeus monodon  

Ninth International  
Marine  Biotechnology 

 Conference  

อ . ศิรินิตย ์ธารธาดา  
Sirikwan           

          Ponprateep 
Kunlaya  
     Somboonwiwat  

Noppawan  
  Woramongkolchai  

Anchalee  
        Tassanakajon  

ระดับ
นานาชาติ 

8/10/2010 

5 Genetic variations of a Thai   
Bm 86  gene of R . microplus  

TTP-7 อ . ศราวรรณ  
               แก้วมงคล 

อ . กัญจน ์แก้วมงคล 
Lakkitjaroen ,   

              Nattakan  
Wanut ;  Sricharern  
รศ . สถาพร  
           จิตตปาลพงศ์  

ระดับ
นานาชาติ 

26/8/2011 

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  ( ICAAI 2010  
  Food ,  Health and Trade  

 

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
อ . อนามิกา  

        กาญจนบรรเทิง  
อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมช่ืน 
พุทธาพงศ์ ภูมสิมบัต ิ 
สมพร มูลมั่งม ี  
รศ . วรวุฒ ิ 
        ฤกษ์อ านวยโชค  

Roger Frutos   

ระดับ
นานาชาติ 

19/11/2010 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อการประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับการ
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

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

International Conference 
on   Agriculture and  

Agro - Industry   
( ICAAI 2010 )      

อ . อนามิกา  
        กาญจนบรรเทิง  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมช่ืน 
สมพร มูลมั่งม ี 
รศ . วรวุฒ ิ 
        ฤกษ์อ านวยโชค  

Roger Frutos          

ระดับ
นานาชาติ 

19/11/2010 

8 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   
( ICAAI 2010 ) 

อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมช่ืน 
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์
อ . อนามิกา  

        กาญจนบรรเทิง  
รศ . วรวุฒ ิ 
        ฤกษ์อ านวยโชค  

Roger Frutos               

ระดับ
นานาชาติ 

19/11/2010 

9 Production of Alpha -
 Amylase   and Probiotic  
Bacteria by   Solid State  
Fermentation   using Cassava  
Chips as Raw   Material  

4 th International  
Conference   

FerVAAP  2011  

อ.ภาวิณ ีวงษ์ทับทิม  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
Kenji Sakai  
รศ . วิเชียร  

           กิจปรีชาวนิช  

ระดับ
นานาชาติ 

29/8/2011 

10 Rhodopseudomonas sp .  KU 2 ,
 an astaxanthin - producing  
  bacterium 
  

International Conference 
on   Agriculture and  

Agro - Industry   
( ICAAI 2010 )      

Food ,  Health and Trade  

อ . วิมลรตัน ์อินศวร  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
อ . อนามิกา  

        กาญจนบรรเทิง  
สมพร มูลมั่งม ี 
จอมขวัญ มีรักษ์ 
รศ . วรวุฒ ิ 
        ฤกษ์อ านวยโชค  

ระดับ
นานาชาติ 

19/11/2010 

 

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

   ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 
 

 

การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ในด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

วัน/เดือน/
ปี ที่ใช้

ประโยชน์ 

หลักฐาน 

1 Characterization of the   
substrate - binding PotD   
subunit in Synechocystis  

sp .strain PCC  6803  

A .- M .  Brandt  
อ . วุฒินันท ์รักษาจิตร์  
ปณัตดา ยอดแสง  
Paula Mulo   
ศ.ดร .  อรัญ อิน เจริญศักดิ์  
T .  A .  Salminen  
Pirkko Maenpaa  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั   
ชื่อโครงการวิจยัที่ต่อยอด   
: Polyamines in cyanobacteria :bio

synthesis ,  transport and   
abiotic stress response .   
จาก แหล่งทุน  : TRF - RGJ ,  the   
Commission for Higher   
Education ,  Thailand  ( the   
university staff development   
consortium ) , Ratchadaphiseks  
omphot Endowment Fund  

1/10/53 -
 30/4/54 

Polyamines in   
cyanobacteria 

biosynthesis ,  transport: 

and abiotic stress   
response 

Current Research ,   
Technology  and   
Education Topics in   
Applied Microbiology   
and Microbial  Biotechno
logy MICROBIOLOGY BO

OK SERIES  -Number  2  

2 Identification and  

Probiotic  Attributes of a  

New  Cellulolytic  

Lactobacillus sp .  MWBPC  1 -
 3 - 1  Isolated from   
Wild Boar Intestinal Tract  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
อ . อนามิกา  

            กาญจนบรรเทิง  
อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมชื่น  
พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ  
สมพร มูลมั่งม ี  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
Roger Frutos   

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600329  ชื่อวิชา  Applied   
Bioinformatics for Animal   
Diseases  

3/11/53 -
 24/2/54 

ประมวลการสอน  
Applied  Bioinformaticsfo

r  Animal Diseases   
01600329  ภาคปลาย 

2553   ล าดับเบสของยีน  
16 S  rRNA  ของเช้ือ
Lactobacillus sp .   
MWBPC  1 - 3 - 1  ที่ส่งเข้า 
บันทึกในฐานข้อมูล  
NCBI  accession 

no .:  GU 145273  
3 Primary chicken and  

porcine intestinal  

epithelial cell  cultures for 

In vitro studies  on  
adhesion of potential  
probiotic strains for  

Animal  feeding 
 

 อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมชื่น  
  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
อ . อนามิกา  

            กาญจนบรรเทิง 
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
Roger Frutos  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600323  ชื่อวิชา  Virology   
in Veterinary Technology  
 

11/8/54 -
 18/8/54 

ประมวลการสอน วิทยา 
ไวรัสเบื้องต้นทาง สัตว
แพทย ์หัวขอ้ Primary 

Cell Culture  

4 Rhodopseudomonas sp .   
 KU 2 , an astaxanthin  - 
 producing  bacterium  

อ . วิมลรัตน ์อินศวร  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
อ . อนามิกา  

            กาญจนบรรเทิง 
สมพร มูลมั่งม ี  
จอมขวัญ มีรักษ์  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั   
ชื่อโครงการวิจยัที่ต่อยอด   
: Large scale bacterial   
genotyping in health and   
agro - industry  จากแหล่งทุน   
: Program in Higher Education   
and Research Year   
2011 - 2012 /  JUNIOR   
RESEARCH FELLOWSHIP   
PROGRAM  ( submitted ) 

1/11/53 -

 13/3/54 

Project proposal  
Annex A Project  

Application  Form  

under PHC  Program 

in Higher  Education  

and Research  Year  2011  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

วัน/เดือน/
ปี ที่ใช้

ประโยชน์ 

หลักฐาน 

 

5 Study on Glutamate   
Decarboxylase Genes in a   
GABA Producing Lactic  

Acid  Bacterium ,   
Lactobacillus  brevis  

LSF 8 - 13  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
อ านาจ ภักดีโต  
อ . ณัฐกานต์  
            ลักษณ์กจิเจริญ  
อ . อนามิกา กาญจน
บรรเทิง  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
รศ .ดร .สมบูรณ์  
                ธนาศุภวัฒ น ์

Dr .  Kazumi Hiraga  
Prof .  Dr .  Kohei Oda  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600325  ชื่อวิชา   
Microbiology in Food  &  

 Animal  Products  

30/5/54 -
 20/9/54 

ประมวลการสอน  

6 Transcriptional regulation  

and  structural modeling  

of FutC  subunit of an ABC -
 type  iron transporter in  

Synechocystis  sp .  strain  

PCC  6803  

อ . วุฒินันท ์รักษาจิตร์  
ศ . ดร .  อรัญ อินเจริญศักดิ์  
Anna - Maria Brandt   
Paula Mulo   
Pirkko M a enp aa 

Tiina A .  Salminen  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั   
ชื่อโครงการวิจยัที่ต่อยอด  : การ  
ก าจัดโลหะหนักปนเปื้อนใน  
แหล่งน้ าด้วยวิธีทางชีวภาพโดย  
โฟโตออโตโทรฟิกไซยาโน  
แบคทีเรีย  Synechocystis sp   
จากแหล่งทุน  : ทุนวิจัย สวพ ปี   
2554  

1/10/53 -
 30/9/54 

ทุนวิจัย สวพ ป ี 2554  

7 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือ  
ย่อยเซลลูโลสสายพันธุ์ใหม ่  
Lactobacillus sp MWBPC     
1 - 3 - 1 ที่คัดแยกได้จากล าไส้หมู
ป่า  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
อ . อนามิกา  

            กาญจนบรรเทิง  
พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ  
อ . วนัท ศรีเจริญ 

สมพร มูลมั่งม ี 
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
Roger Frutos  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600329  ชื่อวิชา  Applied   
Bioinformatics for Animal   
Diseases  

3/11/53 -
 24/2/54 

ประมวลการสอน เอกสาร  
ประกอบกาสอน รายวิชา   
Applied Bioinformaticsfo

r Animal Diseases   
ภาคปลาย  2553  NCBI   
accession no .:  GU  
145273 , HM 773027 ,   
HM 773028  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

วัน/เดือน/
ปี ที่ใช้

ประโยชน์ 

หลักฐาน 

8 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ลักษณะ  
ของเช้ือ  Clostridium sp .  จาก 
รอยโรคในล าไส้ของลูกหมูป่าที ่
ตายอย่างเฉียบพลัน  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
อ . อนามิกา 

            กาญจนบรรเทิง  
อ . วนัท ศรีเจริญ  
อ . ณัฐกานต์  
             ลักษณ์กิจเจริญ  
ดร . เอกชาติ พรหมดิเรก  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  

เชิงวิชาการ : 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600329  ชื่อวิชา  Applied   
Bioinformatics for Animal   
Diseases  
  
  
 
 
 
 

-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600483  ชื่อวิชา  Prin Vet   
Public Health Service 

  
-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั   
ส่วนล่างของฟอร์ม 

ชื่อโครงการวิจยัที่ต่อยอด   
: Large scale bacterial   
genotyping in health and   
agro - industry  จากแหล่งทุน   
: Program in Higher Education   
and Research Year   
2011 - 2012 /  JUNIOR   
RESEARCH FELLOWSHIP   
PROGRAM  ( submitted )   

 

3/11/53 -

 24/2/54 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 / 11 / 53  -
   22 / 11 / 53  

 
 

1/11/53 -
 13/3/54 

 

- เอกสารประกอบการ
สอนล าดับเบสของยีน 

16 S rRNA ของเช้ือ  
Clostridium sp . 
จากรอย โรคในล าไส้ของ
ลูกหมูป่าที่ส่งเข้าบันทกึใน
ฐาน ข้อมูล NCBI  

accession  no .:  
 FJ 638499  
  

- เอกสารประกอบการ
สอนการตรวจหาเช้ือ  

 Clostridium spp . 
  
- Project proposal  

Annex A  Project 

Application  Form  
under PHC Program inHi
gher Education and  

 Research  Year  2011 

  
  
 

9 ประสิทธิภาพของกรดอินทรยี์ที่
มผีลต่อการยับยั้งการเจริญของ 
เช้ือแบคทีเรีย  Salmonella   
enteritidis ,  Vibrio cholera  
และ  Escherichia coli   
 

นายณรงค์ อาบกิ่ง  
นายคมสัน สัจจะสถาพร  

เชิงพาณชิย ์: 

-  ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ชื่อ  
หน่วยงานที่น าไปใช้  : บริษัท ลิงก์   
เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
รายละเอียดการน าไปใช ้ : พัฒนา  
ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์ในการ  
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียปนเปื้อนใน  
วัตถุดิบอาหารสัตว ์ 

1/6/54 -

 30/6/54 

หนังสือรับรองจากบร ิษัท
ลิงก์เทคโนโลยี คอร์ 
ปอเรชั่น จ ากัด  

 

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจ าปี  
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 8 17 10 
จ านวนรายงานการวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - 1 1 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาต)ิ 4 3 9 

รวม 4 4 10 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - 1 - 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาต)ิ - - - 

รวม - 1 0 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  15 12 23 
ต่างประเทศ 1 1 0 

รวม 16 13 23 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  1 5 1 
ต่างประเทศ 4 9 6 

รวม 5 14 7 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  0 0 0 
ต่างประเทศ 9 9 8 

รวม 9 9 8 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  1,1795,00.00 1,483,500.00 1,382,800.00 
ภายนอก 1,7821,900.00 320,000.00 928,400.00 

รวม 2,961,690.00 1,803,500.00 2,311,200.00 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  14 20 8 
ภายนอก 6 2 3 
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รายละเอียด ประจ าปี  
2552 2553 2554 

รวม 20 22 11 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

1. Memorandum of 
Understanding  

Nippon Veterinary and Life 
Science University, Faculty 
of Veterinary Science 
School of Veterinary 
Nursing and Technology 
(Japan) 

การแลกเปลี่ยนนสิิตและ
อาจารย์เพื่อศึกษาดูงานด้าน
การวิจัย(นิสิต 4 คน  
อาจารยผ์ู้ดูแล 3 คน) 

18 พ.ย. 54 ถึงวันท่ี 
16 ธ.ค.54 

20 ม.ค. 55 ถึงวันท่ี 
18 ก.พ. 55 

 

120,000 
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1.9.7 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน

ที่สนับสนุน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ รวม
หน่วยงาน 
(มูลค่า : 
บาท) 

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ  
ภาควิชา คณะ/

หน่วยงาน 
1.โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัข
จรจัด มก. 

มก. นางสาว
วลัยพรรณ 
แซ่เตีย 

2,036,085.00 1,999,548.40 - -  

รวม   2,036,085.00 1,999,548.40 - -  
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 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

โครงการ ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/
เอกชนที่
สนับสนุน
โครงการ 

หัวหน้า
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ รวม
หน่วยงาน 
(มูลค่า : 
บาท) 

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ  
ภาควิชา คณะ/

หน่วยงาน 

1.โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพด ี - อ.น.สพ.ธิติชัย 
จารุเดชา 

1,227,948.50 1,227,948.50 -   

2.โครงการตรวจวิเคราะห์
โรคสตัว์ทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการสัตวแพทย ์

- นางสาว
นิชนันต์  
สินส่องแสง 

272,515.00 272,515.00 -   

3.โครงการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์

- นางดลฤดี 
ฉายศิร ิ

44,300.00 44,300.00 -   

4.โครงการตรวจทางจุลชีว
คลินิกและอณูชีววิทยา

- นายณรงค์ 
อาบก่ิง 

77,750.00 77,750.00 -   
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วินิจฉัย 
รวม   1,622,513.50 1,622,513.50 -   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
         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      เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
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         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ คณะเทคนิค -
การสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8304 หรือ 8306 
 
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ 
          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)  
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         4. ตรวจหาไข่และตัวพยาธิภายในด้วยวิธี Floatation technique และ Formalin-Ether 
Sedimentation 
         5. การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อเพ่ือศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิค -
การสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8309, 8310 และ 8401 หรือ 082-4922555 
 
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย 
         โครงการพัฒนาวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคและความไวต่อยาต้านจุลชีพ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับอาหาร น้ า 
นม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการทางอณูชีววิทยา และทางโครงการฯยังเก็บข้อมูล
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เพ่ือเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลด้านโรคในสัตว์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โ รคติดเชื้ออุบัติซ้ า ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคและโรคติดเชื้ออีกด้วย 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 
         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8309 หรือ 8210 
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4. โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี 
         คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี
ขึ้น ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ประจ าสาขาวิชาสุขศาสตร์สัตว์และงานโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเลี้ยง และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ด าเนินงานในรูปแบบการ
สมัครสมาชิกสัตว์เลี้ยงแบบรายปี โดยสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการจะได้รับการดูแลดังนี้ 
         1. การดูแลด้านการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เช่น โรค
ไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข, โรคเลปโตสไปโลซิส (โรคฉี่หนู), โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข, โรค
ล าไส้อักเสบติดต่อในสุนัข, วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจติดต่อในแมว, โรค
ช่องปากและลิ้นอักเสบ และโรคลิวคีเมีย เป็นต้น  
         2. การดูแลด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยการตรวจเลือดเพ่ือตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิหนอน
หัวใจ, พยาธิเม็ดเลือดชนิดต่างๆ, ความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนโลหิต และความสมบูรณ์ของตับและไต 
         3. การดูแลสุขภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง เช่น การก าจัดเห็บ และหมัด, การขูดหินปูนประจ าปี และการ
ถ่ายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 
         นอกจากนี้ โครงการฯยังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการนอก
สถานที่ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์และงานโรงพยาบาล คณะเทคนิคการสัตว-
แพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8111 หรือ 089-6769295 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. การศึกษาความสามารถในการ
ย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและ
อาหารเปียกในสุนัข 

บริษัทเอกชน งานวิจัย ปีการศึกษา
2554 

150,000 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 6 5 5 
จ านวนหน่วยรับบริการ 2,127 1,611 2,906  

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 1,975,839.00 1,418,856.00 1,675,033.50 

มูลค่า (บาท)    

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

19 15 14.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

18 14 14.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

1 1 0 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

23 16 16.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

23 16 15.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

- - 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
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รายการ ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

  - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.04 3.56 

1.9.9 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
ปีการศึกษา 2554 

ทรัพยากรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อที/่จ านวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

ที่ดิน (ตารางเมตร) 8,440 109,720,000 87,776.00 80 
อาคาร (หลัง) 7 3,650,778.96 3,650,778.96 100 
ยานพาหนะ (คัน) 4 863,530.48 863,530.48 100 
ศูนย์ - - - - 
สถาน ี - - - - 
โรงพิมพ์ - - - - 
อื่น...................... - - - - 

รวม 8,451 1,334,029.44 4,602,085.44  

1.9.10 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก                                                       
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2552 1. บัณฑิตได้งานท ามากกว่าร้อยละ 90 และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบนัชัน้น าได้เปน็จ านวนมาก 

2. การสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ได้แก่ การเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืนและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ที่อ าเภอโคก
ส าโรง จงัหวัดลพบุรี และโครงการ Graduation Dog Day คือการฝึกเจ้าของสุนัขหรือผู้สนใจเพื่อน าเทคนิค
การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น ไปใช้ฝึกสนุัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นไปใช้ฝึกสนุัขของตนเองได้ 
3. โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวจิยัระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai 
Project) ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 กิจกรรมหลักคือการส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมทีป่ระเทศฝรัง่เศส การเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาท า workshop ทีป่ระเทศไทย การจัดประชุมวิชาการทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 
ตลอดจนการตีพิมพผ์ลงานวิจยัร่วมกันไม่น้อยกว่า 4 เร่ือง 

2553 1. การเสริมสร้างประสบการณด์้านวชิาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนสิิต
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

กับสถาบนัต่างประเทศ โดยส่งอาจารย์ไปท าวิจัยและส่งนิสิตไปดูงานที่ Nippon Veterinary and  Life 
Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา 
2. ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีสุดทา้ยท าโครงการปัญหาพิเศษ โดยสนบัสนนุค่าใชจ้่าย 15,000 บาท/คน และ
สนับสนนุโครงการพฒันานิสติปลีะ 190,000 บาท 
3. โครงการรับตรงนิสิตใหม่ เพื่อเปิดรับนิสิตทีส่นใจเรียนสาขาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาและได้รบัความ
นิยมสูง 

2554 1. จากผลการส ารวจของกองแผนงาน ตามตัวบง่ชี้ของ สมศ. ในปีการศึกษา 2554 พบวา่บัณฑิตคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ได้งานท า 100%  (บัณฑิตจ านวน 35 คนไดง้านท า 19 คน (ร้อยละ 54.29) ศึกษาต่อ 15 คน 
ร้อยละ (45.71)) 
2. นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสรรค์ “อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองได้” คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
โดยอาจารย์และนสิิตของคณะฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันขายไอเดียในรายการสมรภูมิไอเดีย ic7+ ทาง
สถานีโทรทัศนไ์ทยทีวสีีช่อง 3 โดยได้รับรางวัล “ทุนต่อยอดไอเดีย” จ านวน 10,000 บาท และรางวัล 
“ไอเดียติดดาว (SME plus)” สิง่ประดิษฐ์ต่อยอดเชิงธุรกิจ 
3. การเสริมสร้างประสบการณด์้านวชิาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนสิิต
กับสถาบนัต่างประเทศ โดยส่งอาจารย์ไปท าวิจัยและส่งนิสิตไปดูงานที่ Nippon Veterinary and  Life 
Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา 

1.10 ทีต่ั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของ
คณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

  

 
แผนที่ตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 

อาคารและสถานที่ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

http://www.vettech.ku.ac.th/
mailto:vettech@ku.ac.th
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ติดกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 

  1. อาคารเรียน 1 หลัง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,892.70  ตร.ม.  

 
  2. อาคารสโมสรนิสิตและโรงเก็บวัสดุงานเกษตร 1 หลัง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  300  ตร.ม.  

 
  3. อาคารสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย 1 หลัง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  160  ตร.ม. 
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  4. อาคารอ่านหนังสือ  3  หลัง 
  4.1 ศาลาใหญ่อยู่ใกล้กับอาคารโรงอาหาร  มีพื้นที่ทั้งหมด  52.25  ตร.ม.   
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  4.2  ศาลากลางอยู่ใกล้กับโรงเก็บวัสดุ  มีพื้นท่ีทั้งหมด  25  ตร.ม.   

 
 

  4.3 ศาลาเล็กอยู่ด้านหลังอาคารเรียนและปฏิบัติการ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  12  ตร.ม. 
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  5. อาคารโรงอาหาร  มีพื้นที่ทั้งหมด  209  ตร.ม. 

 
 
 
 

ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) ปีท่ีเริ่มใช้ 
1. อาคารเรียน 1 หลัง   1,892.70   2530 

2. อาคารสโมสรนิสิตและโรงเก็บวัสดุงานเกษตร 1 
หลัง   

300   2531 

3. อาคารสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย 1 หลัง   160   2538 

4. อาคารอ่านหนังสือ  3  หลงั 89.25  

     - ศาลาใหญ่อยู่ใกล้กับอาคารโรงอาหาร   52.25   2535 

     - ศาลากลางอยู่ใกล้กับโรงเก็บวัสดุ   25   2535 

     - ศาลาเล็กอยู่ด้านหลังอาคารเรียนและปฏิบัติการ   12   2545 

5. อาคารโรงอาหาร     209 2547 

รวม 2,650.95 / 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินการของคณะได้ดังนี้ 
1.) ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 หลักสูตร 

1.1.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหลักสูตรในการด าเนินการปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 หลักสูตรใน

ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 โดยการด าเนินการหลักสูตรมีคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะและคณาจารย์ใน

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คอยก ากับดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรเป็นไปโดยครบถ้วนและ

เรียบร้อย 

1.1.2 ในปีการศึกษา 2554 คณะมีการด าเนินการเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรเพ่ือเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

จ านวน 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ และเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ยังไม่ผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดท าร่าง

หลักสูตรฯ จะน ากลับมาแก้ไขโดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 

1.1.3 ในปีการศึกษา 2554 มีการประชุมหารือระหว่างสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่มีการด าเนินการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  และสมาคมวิชาชีพ/

วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก่ (1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (3) คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม (5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (6) คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (7) สมาคม

เทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย 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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นประจ าทุก

เดือน เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนงานด้านต่างๆ ของคณะให้บุคลากรทราบอย่าง

ทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ  

1.2.3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี

การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือพบปะกันอย่างสม่ 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 าเนิ นงาน

รายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน และมีการประชุมคณาจารย์

เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาต่อไป 

1.4 แหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1.4.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลสัตว์ ที่มี

สื่อและอุปกรณ์ที่พร้อมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเพ่ือการ

สืบค้นข้อมูล ด าเนินการงานทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ในการเรียนการสอนในบาง

รายวิชา รวมถึงมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในคณะ 
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1.4.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการกายภายและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีการบริการ

ร้านอาหารและสถานที่ส าหรับใช้งานเอนกประสงค์นอกห้องเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์ดับเพลิง 

และมีเจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลความสะดวกและสาธารณูปโภค รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

1.5 การพัฒนานิสิต 

1.5.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตและวิสัยทัศน์

ในการผลิตบัณฑิตของคณะ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้

นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขา มีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร 

กายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และงบประมาณในการ

พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตในด้านต่างๆ 

1.5.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบในการสนับสนุนการพัฒนานิสิต 

ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มย่อย และมีโครงการ/

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนานิสิต 

2.) ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 

2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์
ด าเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และงานบริการวิชาการ มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภ 

2.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ เช่น การประชุมวิชาการ วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3.) ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

3.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญ และให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

3.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยในปีการศึกษา 2554 คณะมีการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการท้ังสิ้น 4 โครงการ 

4.) ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม โดยการด าเนินตาม
กิจกรรมตามวัฒนาธรรมและประเพณีไทยในวาระต่างๆ รวมถึงมีกิจกรรมที่สืบสานต่อวัฒนาธรรมและประเพณี
ไทยที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร 

5.) ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะและประเด็นต่างๆ ที่จะช่วย
พัฒนาคณะ รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานสู่งานต่างๆ และบุคลากรอย่างทั่วถึงเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่านั้น 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.26 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางท่ี 1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.17 3.75 3.75 3.75 4.00 3.75 3.82 3.56 3.56 3.75 3.62 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานสิิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.54 3.54 4.25 4.25 3.54 4.11 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.24 - 3.00 3.00 4.24 3.00 พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06     

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ด ี     

  

 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ มี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการแจ้งเวียนบุคลากรและน าขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน คณะมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีปีละ 2 ครั้ง และประเมินผลการด าเนินงานฯ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีละ 
1 ครั้ง 
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีงบประมาณ 2554) 

ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

    5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ 
เรียนการสอน 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  
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1-1) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 1.1-1-2)
อาจารย์ และบุคลากรในคณะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะใน
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะ
เป็น เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในช่วงปี พ .ศ. 2555 - 2558 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1-3) และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.1-1-4) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้น าแผน
กลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
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ภายในโดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/แผนงาน ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งแจ้งเวียนบุคลากร (เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) และน าขึ้น
เว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศ
ทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบโดยทั่วถึงกัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้น า
แผนกลยุทธ์ไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละส่วนจะระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 
3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานก ากับตรวจสอบดูความ
ลุล่วงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้บริหารก ากับ
ติดตามความส าเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารก ากับ
ติดตามความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป (เอกสารหมายเลข 1.1-4-1) โดยมีการน าตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพ่ือให้งานประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับการ
ท างานปกติ 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยผู้ช่วยคณบดีที่ก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็น
ผู้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าภาควิชาให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะ
มีการก ากับติดตามเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข 1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการที่
ได้รับมอบหมาย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553- วันที่ 31 มีนาคม 2554 
ครั้งที่ 2 เป็นผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2554 และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
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ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์เทียบค่าเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 1.1-7-1)  และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทีมผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1-7-2) 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1-8-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00  5.00 6 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 รายงานผลการท า SWOT Analysis ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการ

พัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555- 2558) 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 17-4/2552 วัน

จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/ว 1088 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 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. 2554 ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1.1-4-1 กลยุทธ์/ผลผลิต/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะเทคนิค 

การสัตวแพทย์ 
1.1-5-1 
1.1-6-1 

รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2554 ของคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ (รอบท่ี1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 และ รอบที่ 
2 : วันที่ 1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) 

1.1-7-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และการประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1.1-8-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2555 ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  
คณะมีการบริหารจัดการและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
ในส่วนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กายภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของสังคม 
  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้        3.928   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูร 

ข้อ 5 5 4 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 35 9 37.5 3.13   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
(เง่ือนไข 1) 24 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

- 1.100 4.17 1.74   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0 8.500 2 8.33 1.39   
24 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 -1.013 0   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 4 5.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 5 5 5 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 4 4 4 4.00   

 

 

 

 

ตวับ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะตอ้งควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
 
 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานที่ 5 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร โดยอ้างอิงตามระบบและ

กลไกการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เอกสารหมายเลข 2.1-
1-1 และ 2.1-1-2) ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร/รายวิชาภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-
3) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการภายในคณะ รวมถึงมีคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ เพื่อคอยก ากับ ติดตามและดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรภายในคณะด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-4) ในรอบปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินการเสนอหลักสูตร จ านวน 2 
หลักสูตร ซึ่งมีการด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีมีเป็นแนวทางก าหนดไว้ คือ เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-5) และเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-6) 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 มีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.1-2-1 และ 2.1-2-2) 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 
เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-
1) ซึ่งอยู่ระหว่างรอบการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และยังไม่เป็น
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ จึงเป็นการด าเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-2) และแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 2.1-
3-3)  ทั้งนี้ คณะฯ มีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการ
ด าเนินการเทียบกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2551 โดย
คณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-4) ซึ่งมีการด าเนินการหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามระบบการเปิด 
ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมถึงควบคุมการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดย
กระบวนการดังกล่าวรับผิดชอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-4-1) และคณะกรรมการ
การศึกษาประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามระบบการเปิด 
ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  โดยกระบวนการ
ดังกล่าวรับผิดชอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-4-1) และคณะกรรมการการศึกษาประจ า
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยังไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจัย 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยังไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

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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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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) 

2.1-1-3 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร/รายวิชาภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.1-1-5 การเสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
2.1-1-6 การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.1-2-1 บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา (ที่ ศธ 0513.10102/7145 

ลว. 8 พฤษภาคม 2551) 
2.1-2-2 แบบฟอร์มในการขอปิดหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-3-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 
2.1-3-2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
2.1-3-3 แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2.1-3-4 สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินการเทยีบกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2551 

2.1.4-1 รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-0-
01 และ 2.2-0-02) เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 15 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน แบ่งตามคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด คือ 

คุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และ 

คุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน  

ส าหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 คน เป็นอาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 15 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน แบ่งตามคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าทั้งหมด คือ 

คุณวุฒิปริญญาโท 14 คน และ 

ปริญญาเอก 7 คน  
  

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 9 x 100 =  37.50 
         24 
  คะแนนที่ได้ =  37.50 x 5.00  =  3.13  คะแนน 
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           60 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = {9 x100} – {7 x 100} 
                 24            21 
               = 37.5 - 33.333    = 4.17 
  คะแนนที่ได้   =  (4.17) x 5  =   1.74 คะแนน 
           12   

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 1 33.33 9 37.5 2.778 3.13 35.00 บรรลุ 35.00 

21 24 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 - 2.837 - 1.182 0.00 - 1.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 7 33.33 9 37.5 2.778 3.13 35.00 บรรลุ 35.00 

21 24 
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หมายเหตุ ปรับคะแนนตามหลักฐานท่ีพบ 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 - 4.17 - 1.74 - บรรลุ 4.2 

หมายเหตุ ปรับคะแนนตามหลักฐานท่ีพบ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามคุณวุฒิการศึกษา  
2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 

บ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 0 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  
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2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 23.5 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-
0-02) เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 14.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ คือ  

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 คน 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และ 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 คน เป็นอาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 15 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ คือ 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 คน 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และ 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 คน  

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป   =   2 x 100  =  8.511 
                              23.5 
 คะแนนที่ได้ =  8.511 x 5  =  1.412 คะแนน 
                                  30 

 

 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
 = {2 x 100} - {2 x 100}    = 8.511 – 9.524 = -1.013 
    22.5          21 

  คิดเป็น 0 
 คะแนนที่ได้   =  0 x 5  =   0 คะแนน 
         0 

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

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.3 2 9.524 2 8.33 1.587 1.39 0.00 บรรลุ 8.50 

21 24 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 2 4.762 2 8.33 1.587 1.39 0.00 บรรลุ 8.50 
21 24 

หมายเหตุ :  ปรับคะแนนตามหลักฐานท่ีพบ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามต าแหน่งทางวิชาการ  
2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดย

อ้างอิงจากแผนงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 2.4-1-1) และจัดท าเป็นแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งประกอบด้วยแผนข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 
2.4-1-2) และแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-1-3) เพ่ือก าหนด
อัตราก าลังที่ต้องการในการปฏิบัติงานตามแผนยุทศาสตร์และการพัฒนางานประจ า โดยแผนการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งงานและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร รวมถึงมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนุบสนุน และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 
2.4-1-5) เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนางานของตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2554 โดย 
2.1 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร (เอกสารหมายเลข 2.4- 
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2-1) โดยทุกกระบวนการได้ด าเนินการตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องและเป็นลายลักษณ์อักษร โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยในการขออัตราก าลังจะมีการวิเคราะห์งาน ภาระงาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และเมื่อไ ด้รับการจัดสรร
อัตราแล้ว หน่วยงานจะใช้อัตราและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถเฉพาะเพ่ิมเติมที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด มีการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศรับสมัคร ด าเนิน
กระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และรับรายงานตัว รวมถึงภายหลังการบรรจุตามอัตรายังมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis; JA) ซึ่งจะมีค าอธิบายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่ง (Job  
Deacription; JD) (เอกสารหมายเลข 2.4-2-2) และมีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-3) ซึ่งจะรวมทั้งความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2.3 มีการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยสนับสนุนงบประมาณในการใช้เพ่ือ 
อบรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ ของบุคลากรทุกต าแหน่ง ทุกระดับ คนละ 5,000 บาทต่อปี (เอกสารหมายเลข 2.4-
2-4) และยังสนับสนุนเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-5) 

2.4 มีการติดตามตรวจสอบหลังจากบุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เป็นรายบุคคล  
โดยการให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และรายงานผลตามล าดับชั้น (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-6) 

2.5 มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อตรวจสอบการความครบถ้วนหรือการ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-7) เป็นประจ าปีละ 2 
ครั้ง คือ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี  

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีสวัสดิการในด้านต่างๆที่จ าเป็นให้แก่บุคลากร โดยอ้างอิงจากสวัสดิการ
บุคลากรของคณะและของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-3-1) เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ มีการประกัน
สุขภาพกลุ่มประกันสังคม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอ่ืนๆ  

มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญาชาในหลายระดับและหลายช่องทาง เช่น 
การสื่อสารพูดคุยระหว่างกันโดยตรง การเสนอความเห็นในการประชุมคณาจารย์และการประชุมภาควิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-2) การประชุมส านักงานเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-3) และการประชุมบุคลากรประจ าปี 
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-4) ซึ่งมีอยู่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอประเด็นปัญหา
และอุปสรรค การแก้ไขปัญหา การเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้การท างาน
บรรลุเป้าหมายและมีศักยภาพ และยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ระหว่าง
บุคลากรและนิสิต โดยการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-5) และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 2.4-3-6) 
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4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และรายงานผลตามล าดับชั้น 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-6) ว่ามีการน าทักษะที่ได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในด้านใด อย่างไร และยังพบได้จาก
โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.4-4-1) ซึ่งเป็นโครงการที่
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้น าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง หรือน าเสนอผลงานวิจัย
ที่ตนเองสนใจ ในรูปแบบการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุกเดือน และยังช่วยให้ เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในภาควิชาด้วย 

แต่จากการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินภายใน คณะกรรมการฯ ไม่พบ
หลักฐานที่ชัดเจนในการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของอาจารย์และบุคลากร เนื่องจากพบเพียงหลักฐานการรายงาน
สิ่งที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการพัฒนาความรู้และทักษะ แต่ไม่พบการติดตามหรือหลักฐานการ
น าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
สนับสนุนให้มีการถือปฏิบัติ  โดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง จรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1) และจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546  
(เอกสารหมายเลข 2.4-5-2) และยังสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมในการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ
อาจารย์ ซึ่งจัดโดยคณะประมง (เอกสารหมายเลข 2.4-5-3) 

6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือตรวจสอบการความครบถ้วน
หรือการด าเนินการตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-7) เป็นประจ าปี
ละ 2 ครั้ง คือ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี และมีการประเมินผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 
ในด้านแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  (เอกสารหมายเลข 2.4-6-1) 

แต่จากการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินภายใน พบว่าคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจน 
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7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบพิจารณา และผู้บริหารได้มีการมอบนโยบายที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นจากการวิเคราะห์
และพิจารณาสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในโครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
ประจ าปี 2554  (เอกสารหมายเลข 2.4-3-4) 

แต่เนื่องจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ไม่พบการด าเนินงานในข้อที่ 6 จริงส่งผลให้ไม่สามารถเกิดการ
ด าเนินการในข้อที่ 7 ได ้

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 4 5.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ข้อ 4 ไม่พบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและไม่บอกชัดเจนว่ามีการน าความรู้และทักษะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผลความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 7 เนื่องจากไม่ได้เกณฑ์ข้อ 6 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2551-2554) 
2.4-1-2 แผนข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-3 แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-1-4 การส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2554 
2.4-1-5 สรุปการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2554 
2.4-2-1 สรุปการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรในปี

การศึกษา 2554 
2.4-2-2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis; JA) 
2.4-2-3 การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) 
2.4-2-4 การสนับสนุนงบประมาณในการใช้เพ่ืออบรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ ของบุคลากร 
2.4-2-5 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง การสนับสนุนเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้า

ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
2.4-2-6 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 
2.4-2-7 รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน และ 1 ปี 
2.4-3-1 สรุปรายการสวัสดิการของบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-3-2 รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 
2.4-3-3 รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 
2.4-3-4 สรุปโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2554 
2.4-3-5 สรุปโครงการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจ าปี 2554 
2.4-3-6 สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2554 
2.4-4-1 สรุปโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 

2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-5-2 จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
2.4-5-3 การเข้าร่วมในการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณอาจารย์ ซึ่งจัดโดยคณะประมง 
2.4-6-1 ผลการประเมินผู้บริหาร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีจ านวน  FTES เท่ากับ 108.03 (เอกสารหมายเลข 2.5-1-2) ทั้งนี้ มีจัดบริการ

เพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ โดยมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้บริการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึง notebook และ mobile device ของนิสิตที่มีการลงทะเบียน wifi กับมหาวิทยาลัย (ข้อมูล
จากกองแผนงาน) จ านวนทั้งสิ้น 655 เครื่อง  ดังนั้น อัตราการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ คิดเป็น 0.16 FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1) 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.5-2-1) และ
นิสิตสามารถใช้บริการห้องสมุดของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.5-2-2) และส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ รวมถึงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต (เอกสาร
หมายเลข 2.5-2-3) และยังมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหาหนังสือวิชาการและสื่อการสอน ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนทางเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.5-2-
4) เพ่ือเป็นทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องสมุดของคณะและห้องปฏิบัติการ 
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3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการด้านกายภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตให้
เหมาะสม ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (เอกสาร
หมายเลข 2.5-3-1) โดยจัดหาให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่อออกกับคอมพิวเตอร์ 
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่สามารถต่อออกกับโทรทัศน์ และอุปกรณ์การศึกษาอ่ืนๆ อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติการใน
รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน เพ่ือเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนิสิต และคณะยังมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนิสิต เป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.5-3-2) 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นให้แก่นิสิต ในด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนิสิตสามารถใช้บริการได้จากส่วนให้บริการคอมพิวเตอร์ของคณะ  (เอกสาร
หมายเลข 2.5-4-1) ในส่วนของด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล นิสิตสามารถประสานงานในการขอยา
สามัญประจ าบ้านจากหรือการพาไปยังสถานพยาบาลได้ที่ส านักงานเลขานุการ และในส่วนของการจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีโรงอาหารและร้านขายอาหารที่จัดบริการ
ให้แก่นิสิต (เอกสารหมายเลข 2.5-4-2) รวมถึงสนามกีฬาเอนกประสงค์ที่นิสิตสามารถใช้ได้ตลอดเวลา  (เอกสาร
หมายเลข 2.5-4-3) 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ทั้งในเรื่องประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกอาคาร 
และยังมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูและความปลอดภัยในเวรกลางคืน รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ ของอาคาร (เอกสารหมายเลข 2.5-5-1) และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
กายภาพให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข 2.5-5-2) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ โดยผลการประเมินคุณภาพ

การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) (เอกสารหมายเลข 2.5-6-1) และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกข้อ 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

จากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ในการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ (เอกสารหมายเลข 2.5-7-1) การประชุมภาควิชาเทคนิค
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การสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-2) และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-7-2) เพ่ือน าผลของการประเมินมาเป็นประเด็นในการหารือเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการด้านต่างๆ  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 การค านวณ FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต 
2.5-1-2 จ านวน FTES ของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2553 
2.5-1-3 สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ notebook และ mobile device ที่ให้บริการแก่นิสิต (ข้อมูลจาก

กองแผนงาน) 
2.5-2-1 ห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 
2.5-2-2 ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2.5-2-3 เวปไซท์ส านักหอสมุด 
2.5-2-4 การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหาหนังสือวิชาการและสื่อการสอน ปีการศึกษา 2554 
2.5-3-1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 

 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-3-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 

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 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ประจ าปี 2554 
2.5-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2554 คณะมีการด าเนินการหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.1-1-6) ที่ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆที่จะมี
การออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีการก าหนดในประมวลการสอนรายวิชา (course syllabus) (เอกสารหมายเลข 
2.6-1-1) และรายละเอียดของรายวิชา (course specification; มคอ.3) (เอกสารหมายเลข 2.6-1-2) ของทุก
รายวิชา โดยจะระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแบบต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้นิสิตมีระบบการพัฒนาความคิดริเริ่ม และเปิด
โอกาสให้นิสิตได้คิดค้น ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตท างานแบบ
รายบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง การใช้
สื่อด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน รวมถึงการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้และประสบการณ์ท างานใน
ด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2.6-1-3) 

โดยกระบวนการต่างๆ ดังที่กล่าวมา ขับเคลื่อนโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ซึ่ง
ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าภายในคณะ (เอกสารหมายเลข 2.2-0-02) และอาจารย์พิเศษ (เอกสารหมายเลข 
2.6-1-4) เป็นผู้สอน ซึ่งจะประเมินผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาการระหว่างการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและหลักสูตร และคณะมีระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (เอกสารหมายเลข 2.6-1-5) ในทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงมี
การเสนอรายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (เอกสารหมายเลข 2.6-1-6) จากอาจารย์ผู้สอนต่อหัวหน้า
ภาควิชา และผู้บริหารที่สูงขึ้นไปที่เก่ียวข้องตามล าดับ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีรายละเอียดของรายวิชา (course specification; มคอ.3) (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-2) ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชาเพ่ือพิจารณาและรวบรวมไว้ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการมอบหมายให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ในรายวิชา 01600497 สัมมนา และรายวิชา 01600499 ปัญหาพิเศษ ซึ่งระบุอยู่ในประมวลการสอน
รายวิชา (course syllabus) (เอกสารหมายเลข 2.6-1-1) และรายละเอียดของรายวิชา (course specification; 
มคอ.3) (เอกสารหมายเลข 2.6-1-2) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.6-4-1) ที่ช่วยให้ค าแนะน า และก ากับ ติดตาม ผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรและรายวิชาของคณะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ และคณะมีอาจารย์
พิเศษ (เอกสารหมายเลข 2.6-1-4) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในหัวข้อของรายวิชาต่างๆ รวมถึง การมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการให้ความคิดเห็นต่อศักยภาพของนิสิตในการฝึกงาน (เอกสารหมายเลข 2.6-4-2) 

ทั้งนี้ ในการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ยังมีการจัดท าการประเมินหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใน
แง่ต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอกในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตร ในฐานะการเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.6-4-4) และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.6-4-4) 

 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดอยู่ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารหมายเลข 2.4-4-1) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้เกิดพัฒนาความรู้ทางวิชาการและปรับปรุงการเรียนการสอนและงานวิจัยของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ให้
ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แต่จากการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินภายใน พบว่าคณะเทคนิคการ
สัตวแพทยย์ังไมม่ีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนที่จะสื่อถึงการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้ผลของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-5) วึ่งเป็นระบบประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน
แต่ละท่าน และให้อาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือกลยุท ธ์การ
สอนกลับมาที่หัวหน้าภาควิชา รวมทั้งยังมีการเสนอรายงานผลการประเมินรายวิชาต่างๆ ในภาพรวมในแต่ ละภาค
การศึกษาต่อที่ประชุมภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.4-3-2) เพ่ือให้บุคลากรในภาควิชาได้รับทราบถึงผลการประเมิน 
และร่วมกันพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนตามผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 6 5.00 4.00 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ข้อ 5 ไม่พบการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาจากการวจิัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-1-1 ประมวลการสอนของรายวิชาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 2554 
2.6-1-2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 

2554 
2.6-1-3 การเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้และประสบการณ์ท างานในด้านวิชาการ 
2.6-1-4 รายนามอาจารย์พิเศษประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-1-5 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต 
2.6-1-6 รายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 2554 
2.6-4-1 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-4-2 รายชื่อผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับนิสิตฝึกงาน 
2.6-4-3 รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
2.6-4-4 รายนามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตตามระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยมีส ารวจประเด็นดังกล่าวในการประเมินหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.7-1-1)เพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2551  ซึ่งยังจะครบรอบการปรับปรุงครั้งใหม่ในปีการศึกษา 2555 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน โดยน าผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2551  (เอกสารหมายเลข 2.1-1-6) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร ตามแผนข้อมูลอัตราก าลัง
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-1-2)  เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
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พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยคณะยังมกีารสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนิสิต เป็นประจ าทุกปอีย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.5-3-2) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย  หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

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

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่จัดโดย

คณะอย่างสม่ าเสมอ ตามสรุปกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตที่คณะจัดในปีการศึกษา 2554 
(เอกสารหมายเลข 2.7-5-1) 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงยังไม่มีการพัฒนา
ทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 5 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 5 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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 หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานการวิจัยสถาบันของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

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 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริม

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

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่

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

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

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

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

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

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ไม่มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 4 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 4 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2551-2554) 
2.8-4-1 สรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีผลการด าเนินงานครบทุกด้าน  โดย มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า  โดยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการและน าผล
การประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
มีผลการด าเนินงานครบทุกด้านเช่นกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต เพ่ือท าหน้าที่ในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต คณะฯมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้านการประกัน
คุณภาพ มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม  รวมทั้งมีการสนับสนุนให้
นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย สุดท้ายตัวบ่งชี้ที่ 3.3 คณะฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือใช้ในการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา มีการประชุมคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกปี    และน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (เอกสารหมายเลข 3.1-1-1) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตโดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นิสิตทุกคน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) และในช่วงเริ่มปี
การศึกษาใหม่ของทุกปีคณะฯ จะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง (เอกสารหมายเลข 3.1-1-
3) เพ่ือเป็นการแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่และยังเป็นโอกาสที่จะ
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองของนิสิตอีกด้วย   รวมทั้งยังมีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-4) เพ่ือให้นิสิตได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง  นอกจากนี้ทางคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ยังได้จัดท าฐานข้อมูลของนิสิตทุกคน ซึ่งจะมีข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ส าคัญของนิสิต (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-5) โดยจะมีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ในทุก ๆ ปีเพ่ือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือเป็นการ
แนะแนวด้านการศึกษาต่อหรือท างานของนิสิตในอนาคต ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียม
ตัวเพ่ือการศึกษาต่อหรือการท างานในด้านต่าง ๆ ผ่านทางโครงการปัจฉิมนิเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-6)  และ
คณะฯ ยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีความจ าเป็น  รวมถึงทุนเรียนดีเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับ
นิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละชั้นปี (เอกสารหมายเลข 3.1-1-7) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดเตรียมช่องทางส าหรับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
หลายช่องทาง  ได้แก่   
 -   บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อติดประกาศหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
 
 -   เว็บไซต์ www.vettech.ku.ac.th ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแก่นิสิต  
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-1) 
 นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางส าหรับนิสิตในการประเมินการใช้เว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2)  
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ปรับปรุงการให้บริการได้  

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้มีระบบเพ่ือการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตว
แพทย์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) ท าหน้าที่วางแผนงาน ดูแลและก ากับงานในด้านนี้  โดยคณะฯ จะมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งดูงานให้แก่นิสิต (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
ศึกษาเครื่องมือ รูปแบบหรือระบบของวิทยาการความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์  รวมทั้งมีการ
จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-3) ซึ่งทาง

http://www.vettech.ku.ac.th/
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คณะฯ จะเป็นผู้ติดต่อแหล่งฝึกงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-3-4) มีการประเมินผลการฝึกงานและรวบรวม
ข้อเสนอแนะของนิสิตภายหลังการฝึกงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆ ไป (เอกสารหมายเลข 
3.1-3-5)  และยังได้รวบรวมสถานที่ฝึกงานจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับนิสิต เพ่ือใช้เป็นแหล่งเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและการท างานให้แก่นิสิตในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการฟาร์ม  ด้านห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สุขภาพสัตว์/สารตกค้าง  ด้านการพยาบาลสัตว์  (เอกสารหมายเลข 3.1-3-6)  
 นอกจากนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ยังมีการสนับสนุนให้นิสิตจัดโครงการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิตได้  ได้แก่ 
 -   โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 13 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-7) 
 -   โครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 8 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-8) 
 -   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-9) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดเตรียมช่องทางส าหรับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า  ได้แก่ เว็บไซต์ www.vettech.ku.ac.th  ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแก่ศิษย์เก่า ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ข่าวด้านงานวิจัย  การบริการวิชาการ  การรับสมัครงาน  การศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นต้น   
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-1)  
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 -   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  
    (เอกสารหมายเลข 3.1-4-2) 
 -   คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 
    (เอกสารหมายเลข 3.1-4.3)  
 -   คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-4) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า และมี
ความพร้อมที่จะเป็นแหล่งพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่า  โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถขอเข้าใช้เครื่องมือปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่ศิษย์เก่าต้องการ (เอกสารหมายเลข 3.1-5-1)  เพ่ือเพ่ิมความช านาญในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการอบรมทางวิชาการเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ของตนเอง โดยในปีการศึกษา 2554 นี้  ได้จัดโครงการ การจัดการเรียนรู้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในหัวข้อ 
ค าถามจากสไลด์ (เอกสารหมายเลข 3.1-5-2) ซึ่งเป็นการบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง  ช่วยให้
ศิษย์เก่าท่ีออกไปปฏิบัติงานแล้ว  ได้มีมุมมองและแนวทางในการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5        
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ เป็น
ประจ าทุกปี  โดยในปีการศึกษา 2554 ได้ผลคะแนนการประเมิน 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข    

http://www.vettech.ku.ac.th/
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3.1-6-1)  และยังได้มีการน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-6-2) เพ่ือจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต  

 โดยในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ได้จัดการบริการที่สนองความต้องการของนิสิต
ตามที่นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในปีการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 3.1-7-1) ได้แก่ การจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า (เอกสารหมายเลข 3.1-7-2) และการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องแสกนเนอร์ ให้แก่นิสิต 
(เอกสารหมายเลข 3.1-7-3) นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ิมให้แก่นิสิตภายในโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
นิสิต-บุคลากรคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 3.1-7-4) รวมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณภายในคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์อีกด้วย 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 7 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 7 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
3.1-1-2 ส าเนารายนามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตประจ าตัวนิสิตทุกคน 
3.1-1-3 ส าเนาโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-4 ส าเนาโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.1-1-5 ตัวอย่างแฟ้มแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลนิสิต 
3.1-1-6 ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.1-1-7 สรุปรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ในประเภทต่าง ๆ 

ประจ าปีการศึกษา 2554  
3.1-2-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-2-2 สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ http://www.vettech.ku.ac.th ผ่านทางระบบ internet และ 

ตัวอย่างแบบประเมินผล 
3.1-3-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-3-2 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1-3-3 ส าเนาโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-3-4 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์นิสิตเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1-3-5 ผลการประเมินการจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตว

แพทย์ 
3.1-3-6 ฐานข้อมูลสถานที่ฝึกงานด้านต่าง ๆ ส าหรับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-3-7 ส าเนาโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 13 
3.1-3-8 ส าเนาหนังสืออนุมัติการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 8 
3.1-3-9 ส าเนาหนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
3.1-4-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-4-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล

สัตว์ 
3.1-4-3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 
3.1-4-4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-5-1 เอกสารการอนุมัติการขอเข้าฝึกใช้เครื่องมือของศิษย์เก่า 

3.1-5-2 ส าเนาโครงการการจัดการเรียนรู้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในหัวข้อ ค าถามจากสไลด์ 
3.1-6-1 ผลประเมินการส ารวจความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นิสิต 
3.1-6-2 ส าเนาบันทึกข้อความการน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารระดับคณะ 
3.1-7-1 ข้อเสนอแนะของนิสิตในปีการศึกษา 2553 
3.1-7-2 ส าเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า ให้แก่นิสิต 
3.1-7-3 ส าเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ให้แก่นิสิต 
3.1-7-4 ส าเนาโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ   

http://www.vettech.ku.ac.th/
http://www.vettech.ku.ac.th/
http://www.vettech.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (เอกสารหมายเลข 3.2-1-1) เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2554  (เอกสารหมายเลข 3.2-1-2) ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะที่
เกี่ยวกับด้านพัฒนานิสิต (เอกสารหมายเลข 3.2-1-3) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เล็งเห็นว่า สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้อง
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให้แก่นิสิต  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ  
ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “ก้าวแรกสโมสรนิสิตสู่กิจกรรมคุณภาพ” (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1) เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตด าเนินโครงการต่าง ๆ ของนิสิตตาม
กระบวนการ PDCA  
  

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีจากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข 3.2-3-1 ถึง 13)  
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 3.2-3-14 และ 3.2-3-15) 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   (เอกสารหมายเลข 3.2-3-9, 3.2-3-11 และ 3.2-3-16) 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
   (เอกสารหมายเลข 3.2-3-6, 3.2-3-10, 3.2-3-17 และ 3.2-3-18) 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 3.2-3-12, 3.2-3-19 และ 3.2-3-20) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  ด้วยการ
สนับสนุนให้ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรม
นิสิต ” (เอกสารหมายเลข 3.2-4-1) รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตใช้ทักษะของระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
นิสิตระหว่างคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในปีการศึกษา 2554 สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬาสามสัตว์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะเกษตรและคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 3.2-4-2) นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ “สัมมนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ การพยาบาล
สัตว์ และเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันและนิสิต/นักศึกษา” (เอกสารหมายเลข 3.2-4-3)  เพ่ือให้นิสิตได้
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ และมีโอกาสสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จะก าหนดให้กิจกรรมนิสิตทุกกิจกรรมไม่ว่าจะจัดโดยทางคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์หรือสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้องมีการประเมินความผลการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 3.2-5-1  ถึง 15)  นอกจากนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังได้มี
การประเมนิผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 3.2-5-16) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตของคณะฯ  มาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมนิสิตให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  (เอกสารหมายเลข 3.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 5 6 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 5 6 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต 
3.2-1-2 แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการงานกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 

2554 
3.2-1-3 ส าเนาแผนปฏิบัติราชการของคณะที่เก่ียวกับด้านพัฒนานิสิต 
3.2-2-1 ส าเนาโครงการ ก้าวแรกสโมสรนิสิตสู่กิจกรรมคุณภาพ 
3.2-3-1 ส าเนาโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 
3.2-3-2 ส าเนาโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานฯ 
3.2-3-3 ส าเนาโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ 
3.2-3-4 ส าเนาโครงการทดสอบความรู้นิสิตก่อนจบการศึกษา 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-3-5 ส าเนาโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 13 
3.2-3-6 ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-3-7 ส าเนาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
3.2-3-8 ส าเนาโครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต (ปัญหาพิเศษ) 2554 

3.2-3-9 ส าเนาโครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 8 
3.2-3-10 ส าเนาโครงการเสวนาเรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร 
3.2-3-11 ส าเนาโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย 
3.2-3-12 ส าเนาโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง จ.

สมุทรปราการ 
3.2-3-13 ส าเนาโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
3.2-3-14 ส าเนาโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 
3.2-3-15 ส าเนาโครงการกีฬาสามสัตว์สัมพันธ์ 

3.2-3-16 ส าเนาโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 
3.2-3-17 ส าเนาโครงการวันไหว้ครู 
3.2-3-18 ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-3-19 ส าเนาโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ 
3.2-3-20 ส าเนาโครงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมแก่สัตว์ทดลอง 

 
3.2-4-1 ส าเนาการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพกิจกรรมนิสิต ” 
3.2-4-2 ส าเนาโครงการโครงการกีฬาสามสัตว์สัมพันธ์ 

3.2-4-3 ส าเนาโครงการ “สัมมนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ การพยาบาลสัตว์ 
และเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันและนิสิต/นักศึกษา” 

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 าเนินโครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 

(ปัญหาพิเศษ) 2554 
3.2-5-6 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2554 

3.2-5-7 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-5-8 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 

3.2-5-9 รายงานสรุปผลการประเมนิการด าเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 

3.2-5-10 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันไหว้ครู 
3.2-5-11 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-5-12 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิต

น้องใหม่ 
3.2-5-13 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย 
3.2-5-14 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการเสวนาเรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร 

3.2-5-15 รายงานสรุปผลการประเมนิการด าเนินโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง จ.สมุทรปราการ 

3.2-5-16 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

3.2-6-1 รายงานการประชุมผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของ
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดระบบให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (เอกสารหมายเลข 3.3-1-1) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี โดย
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน (เอกสารหมายเลข 3.3-1-2)  

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา  
 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลและเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้
จัดเตรียมข้อมูลโดยสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญท่ีมักพบเป็นปัญหาส าหรับนิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน (เอกสาร
หมายเลข 3.3-2-1) นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องมือส าหรับใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี  
ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (เอกสารหมายเลข 3.3-2-2)  และจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เอกสารหมายเลข 3.3-2-3) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  จะมีการประชุมของคณะกรรมการ
ทุก ๆ ภาคการศึกษา  เพ่ือวางแนวทางการท างานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ รวมทั้งหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาของนิสิตในประเด็นที่ส าคัญ (เอกสารหมายเลข 3.3-3-1) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จะท าการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 3.3-4-1 ถึง 2) เพ่ือจะน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อไป  
 
 
 

5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการน าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.3-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 4 5 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 4 5 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.3-1-2 ส าเนารายนามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตประจ าตัวนิสิตทุกคน 
3.3-2-1 สรุปประเด็นที่ส าคัญที่มักพบเป็นปัญหาส าหรับนิสิต 
3.3-2-2 คู่มือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
3.3-2-3 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 

2554 
3.3-4-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-2 รายงานผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-5-1 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

 

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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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้ มีการจัดท า
แผนงานวิจัยของคณะฯ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) เพ่ือให้คณะกรรมการวิจัยสามารถบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะฯ โดยคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมการด าเนินการ มีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย ตลอดไปจนถึงการสนับสนุนงบประมาณและการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย 
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชาปัญหาพิเศษ มีการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิตจากการด าเนินโครงการ และยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนา รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน มีการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
ตีพิมพ์ผลงานหรือจัดแสดงผลงาน มีการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรภาควิชา 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยแก่บุคลากรภาควิชาโดยการแจ้งเวียนเป็นเอกสารให้บุคลากรทราบ 
และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์จากกองทุนคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ มีกิจกรรมที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ได้แก่ 
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) มา
เพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์งานวิจัย มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน จาก
โครงการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะฯ และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ เสนอคณะกรรมการ
วิจัยประจ าคณะฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 

   ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้           4.67   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 6 7 7 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 5 5 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สัดส่วน 105,300.00 105,300.00 2,311,200.00 154,080.00 5.00   
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ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ประจ า 

15.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
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1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ 
คณะ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดท าแผนงานวิจัยของคณะฯ ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีด้านวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการวิจัยสามารถบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-01-02) ทั้งนี้มีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม การคัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่เผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-03) นอกจากนี้ ทางคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน
งานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย ตลอดไปจนถึงการสนับสนุนงบประมาณและการตรวจสอบ
ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย มีการประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-04) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาปัญหา

พิเศษ ซึ่งนิสิตจะต้องน าเอาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพื่อด าเนินโครงการให้เกิดงานวิจัยในระดับ
ปริญญาตรี (เอกสารหมายเลข 4.1-2-01 ถึง 02) จากนั้นมีการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตจากการด าเนินโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1-2-03) และยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนา (เอกสารหมายเลข 4.1-2-04) รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-05 ถึง 06) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานหรือจัดแสดงผลงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-3-01) และมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.1-3-02 ถึง 03) รวมทั้งให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยแก่บุคลากรภาควิชาโดยการแจ้งเวียนเป็นเอกสารให้บุคลากรทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-04)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์จากกองทุน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-01) และการจัดให้มีข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่ง
ทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-02 
ถึง 04) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดจุดเน้นของคณะ "เด่นงานพยาบาล ช านาญการตรวจวิเคราะห์" 

ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามจุดเน้นของคณะ ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-01) และมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-02) ตลอดจนสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ เช่น 
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ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ และห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-5-03)  เอกสารแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือระบบรักษาความปลอดภัยในงานวิจัย เช่น 
ระบบแสดงฐานข้อมูลวิจัยของ สวพ.มก. ระบบรักษาความปลอดภัยในคณะฯ โดยจัดให้มีระบบการผ่านเข้าออกตึก
คณะฯ ด้วยระบบคีย์การ์ด และมีกล้องวงจรปิดบริเวณภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงบริเวณโดยรอบ
คณะฯ อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-04) ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) มาเพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์งานวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 4.1-5-05) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการจัดสรรงบประมาณของคณะ

เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน จากโครงการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงมี
การติดตามและประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-6-01 ถึง 02) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัย ซึ่งจะ
มีการน าผลการประเมินในเกณฑ์ข้อ 6 ไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-7-01) 
ทั้งนี้ ผลการประเมินได้มีการน าเสนอคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงและสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1-7-02) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 7 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 7 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : -  

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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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

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

แผนงานวิจัยของคณะฯ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี)  
แผนปฏิบัติราชการด้านวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี พ.ษ. 2555 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิจัยประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ และเอกสารแสดงขั้นตอนการส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอกคณะฯ 

4.1-2-01 
 

4.1-2-02 
4.1-2-03 
4.1-2-04 
4.1-2-05 
4.1-2-06 

เอกสารแสดงการก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ท าโครงการวิจัย (ปัญหาพิเศษ) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
ประมวลรายวิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2554 
เอกสารแสดงการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
เอกสารแสดงการให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 
เอกสารรวบรวมหลักฐานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
เอกสารแสดงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

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

เอกสารหลักเกณฑ์การท าวิจัยและการพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เอกสารรวบรวมหลักฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
เอกสารแสดงการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
หน้าเว็บไซต์ของคณะ (http://www.vettech.ku.ac.th/iresearch/index.php) และ
บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.13901/ว.0978 ลว. 27 เม.ย. 54 เรื่อง แจ้งจรรยาบรรณ
นักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 

4.1-4-01 
 

4.1-4-02 
4.1-4-03 

 
4.1-4-04 

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยของคณะฯ 
บันทึกข้อความ เรื่อง เงินสนับสนุนการท าวิจัยเบื้องต้นและนวัตกรรมของคณะ 
เอกสารรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
หน้าเว็บไซต์ของคณะ (http://www.vettech.ku.ac.th/iresearch/index.php) 

4.1-5-01 
 

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

 
4.1-5-05 

 

ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เอกสารแสดงภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เครื่องมือ 
เอกสารแสดงภาพถ่ายห้องสมุดคณะเทคนิคฯ และแหล่งฐานข้อมูลห้องสมุดคณะเทคนิคฯ 
เอกสารแสดงระบบรักษาความปลอดภัย เช่น คีย์การ์ดส าหรับการผ่านเข้า-ออก ตึกคณะฯ 
และกล้องวงจรปิด 
เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

http://www.vettech.ku.ac.th/iresearch/index.php
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

4.1-6-01 
4.1-6-02 

เอกสารติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน จากโครงการวิจัยย้อนหลัง 5 ป ี
เอกสารแสดงการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย 

4.1-7-01 
4.1-7-02 

เอกสารสรุปผลการประเมินผลส าเร็จด้านการวิจัยของคณะฯ 
บันทึกข้อความ แจ้งสรุปผลการประเมินผลส าเร็จด้านการวิจัยของคณะฯ แก่คณะกรรมการ
วิจัยคณะฯ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 
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การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ โดยทางคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ ได้มีการวางหลักเกณฑ์ และแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2-1-01 ถึง 02) นอกจากนี้ยังมีการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมใน
การฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ (Research Proposal Writing in 
English) อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 4.2-1-03) คณะกรรมการกองทุนคณะฯ ได้มีเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ของทางคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.2-1-04) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน รวบรวม คัดสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อการ
เผยแพร่ งานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2-2-01 ถึง 02) เช่น โครงการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก ทางคณะได้มีการ
วางแนวทางการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (01600325) จากนั้นต่อยอดเชิงพานิชย์ ในการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก และเปิดอบรมแก่
บุคคลทั่วไป ซึ่งยังคงความรู้ในเชิงวิชาการและมีความทันสมัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และผลงาน
สร้างสรรค์นี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลให้ค วามรู้ที่น่าสนใจต่อ
สาธารณชนและมีการเผยแพร่ทั้งในงานเกษตรแฟร์และทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (เอกสารหมายเลข
4.2-2-03 ถึง 05) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน คณะฯ ได้มี
การจัดแสดงผลงานการวิจัยเรื่อง "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ในโครงการเสวนา ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร (เอกสารหมายเลข 4.2-3-01 ถึง 02) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมอาหารสุนัขทางเลือก ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยการจัดอบรมมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมอบรบ จ านวน 2 รุ่น 
ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยต่อประชาชน (เอกสารหมายเลข 4.2-3-03) 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง 
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-4-01) มีการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ โดยการผลิตเครื่องก าเนิดแสง
ส าหรับตรวจตามสารพันธุกรรม โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข 
4.2-4-02) มีความร่วมมือกับบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการศึกษาความสามารถในการย่อยและ
การขับถ่ายของสุนัข โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานโครงการวิจัยดังกล่าวจากบริษัท (เอกสาร
หมายเลข 4.2-4-03) 
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 
และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัย ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.2-5-01) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทางขั้นตอน หลักเกณฑ์ ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.2-
6-01) ในส่วนของการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ต่อไป 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 4 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 4 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

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 าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
4.2-1-01 

 
4.2-1-02 

 
4.2-1-03 

 
4.2-1-04 

ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
การน าเสนอผลงานวิชาการของกองทุนคณะฯ 
เอกสารรวบรวมจ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
เอกสารแจ้งเรื่องการบรรยายและฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ 
(Research Proposal Writing in English) 
เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

4.2-2-01 
4.2-2-02 
4.2-2-03 
4.2-2-04 
4.2-2-05 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะ  
แบบฟอร์มสรุปการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการฯ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ "อาหารสุนัข DIY ท าเองก็ได้" ให้น้องหมาแสนรัก 
เอกสารแสดงนวัตกรรมอาหารสุนัขท าเองได้ ในงานวันเกษตรแฟร์ 2555 
เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัขในสื่อหนังสือพิมพ์ 

4.2-3-01 
 

4.2-3-02  
4.2-3-03 

บอร์ดประชาสัมพันธ์การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผลงานอาหารสุนัขทางเลือก ของคณะฯ 
ในงานเสวนา "ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร"  
หน้าเว็บไซด์ของคณะฯ (ประชาสัมพันธ์งานเสวนาปัญหาสุนัขจรจัด หน้าที่ใคร) 
เอกสารแสดงการจัดอบรมโครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน "อาหารสุนัขทางเลือก" 

4.2-4-01 
4.2-4-02 

 
4.2-4-03 

 

เอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ 
หนังสือรับรองในการใช้ผลงานโครงการการผลิตนวัตกรรมเครื่องติดตามสารพันธุกรรมของ
คณะฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หนังสือรับรองในการใช้ผลงานโครงการวิจัยการศึกษาความสามารถในการย่อยและขับถ่าย
อาหารแห้ง และอาหารเปียกในสุนัข 

4.2-5-01 เอกสารแสดงระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

4.2-6-01 เอกสารแสดงแบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  105,300 บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 
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 ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 1,382,800.- 
บาท ทุนอุดหนุนวิจัย มก.(เงินงบประมาณ) และภายนอก จ านวน 928,400.- บาท รวมทั้งหมด 2,311,200.- บาท มี
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 24 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 15 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
                 = 2,311,200            =  154,080.00  บาท 
                                   15.00 
 คะแนนที่ได้ =  154,080 x 5    =   5.00 คะแนน 
                                     150,000 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

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

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 1,803,500.00 81,977.27 2,311,200,00 154,080.00 2.73 5.00 105,300.00 บรรลุ 110,000.00 

22 15.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
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4.3 1,803,500.00 81,977.27 2,311,200,00 154,080.00 2.73 5.00 105,300.00 บรรลุ 110,000.00 
22 15.00 

หมายเหตุ :  ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-0-01 เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ โดยนับตามจ านวนที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

4.3-0-02 เอกสารแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ดังนี้  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโครงการพัฒนาวิชาการจ านวน 4 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการพัฒนาวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย  
2. โครงการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
3. โครงการพัฒนาบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ 
4. โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี  
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2 โครงการ คือ โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด และโครงการให้

ความรู้สู่ประชาชน โดยด าเนินโครงการทั้งหมดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสู่สังคม 
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โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ซึ่งเป็นโครงการที่น าสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเลี้ยง 
และท าการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น จากนั้นหาผู้อุปการะน าสุนัขไปเลี้ยงดู  โดยในรอบปี 2554 โครงการหา
บ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ด าเนินการฝึกสุนัขจรจัดให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นให้กับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ประจ าปี 2554 และได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ “Graduation Dog Day 2011” ประจ าปี 2554 ให้กับผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค. 54 และ 6-7 ส.ค. 54 โดยในปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหา
อุทกภัย ท าให้กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะตามแผนปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ ภายหลังเมื่อผ่าน
พ้นวิกฤตปัญหาสุนัขถูกปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นปัญหาสุนัขจรจัด ทางโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดได้ด าเนินการ
จัดการเสวนา “ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” โดยวิทยากรผู้มีส่วนร่วมกับปัญหาสุนัขจรจัดให้กับผู้สนใจทั่วไปเมื่อ
วันที่ 1 ก.พ. 2555 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาและความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขจร
จัด นอกจากนั้นยังได้ท าการส ารวจความต้องการในการจัดระเบียบสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งของชุมชนเพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร) หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม จ.
ปทุมธานีและ หมู่บ้านพฤกษา 13 คลองสาม จ.ปทุมธานี  

ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) กลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งสู่สังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการก าหนดตัวชี้วัดให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ประชาชนไม่น้อยกว่า 9 ครั้งต่อปี ผลการด าเนินงานในปี 2554 ไม่สามารถด าเนินการได้ครบจ านวน
ครั้ง แต่มีการน าความรู้สู่สาธารณชนพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน (รอบ
ปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้ 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 3 5 5 5.00   
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5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 2 2.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ จาก 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
      คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) (เอกสารหมายเลข 5.1-1-

01) และแผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจ าปี 2554 (เอกสารหมายเลข 5.1-1-02) ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของคณะด้านบริการวิชาการแก่สังคม และทางคณะฯยังได้มีการด าเนินตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ในด้าน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านทางระบบโครงการพัฒนาวิชาการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ
ประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-03) และมีการก าหนดขั้นตอนของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 5.1-1-04)  

 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
      คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น

โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ซึ่ง
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนชองนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรายวิชา จุลชีววิทยาทาง
อาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รหัสรายวิชา 01600325 (เอกสารหมายเลข 5.1-2-01) และสามารถบูรณาการไปสู่
การวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารสุนัขทางเลือกแบบแห้ง 
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พร้อมทั้งยังได้ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. และ 5 พ.ค. 2555 (เอกสารหมายเลข5.1-2-02)  
นอกจากนี้มีการน าความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาวิชาการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนิสิต คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ เช่น การน าวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารเมลามีนในอาหารสัตว์ของโครงการพัฒนาวิชาการ
การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  น ามาสอนให้กับนิสิตในรายวิชา
เครื่องมือทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-03) และมีการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติระหว่างภาค
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1-2-04) รวมถึงการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเข้าฝึกปฏิบัติ
ระหว่างภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1-2-05)  

 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น โครงการ 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ที่ได้มีเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชน ได้น ามาสู่การบูรณาการกับการวิจัยปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรม
อาหารสุนัขทางเลือกแบบแห้ง ที่ประหยัดและมีคุณค่าทางอาหาร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสรรค์ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-01)  

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิร
พรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น   ท าให้นิสิตที่มีความสนใจในโครงการ คือ น.ส.ชนัฐกานต์ ศิริโชติ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ,น.ส.รัฐมน สุภาวรธรรม และนายทัชชกร เห็นสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมท าการแข่งขันขายไอเดีย 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ในรายการ"สมรภูมิไอเดีย ic7+" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซึ่งเป็น
รายการในรูปแบบเกมโชว์ประลองไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนไทย โดยการส่งโครงร่างการประดิษฐ์ 
และนิสิตเป็นผู้น าเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 และสามารถได้รับรางวัล "ทุนต่อยอดไอเดีย" จ านวน 
10,000 บาท และรางวัล "ไอเดียติดดาว (SME plus)” ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของโครงการ  ในการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และยังเป็นการน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของงานวิจัยแบบสร้างสรรค์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์ นิสิต และคณะฯ
ต่อไปได้ และยังได้ช่วยพัฒนานิสิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจิย (เอกสารหมายเลข 5.1-4-01)  

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการติดตามการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เช่น การรายงานผลของความส าเร็จ และผลการด าเนินงานของ  โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก 
ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น พร้อมทั้งแผนการด าเนินงานของ
โครงการ ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ และเสนอแนะแนวทางปรังปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป  
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 48-4/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          128 

5.1-5-01) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 3 5 3.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 3 5 3.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
5.1-1-02 แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปี 2555 
5.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 46/2554 
5.1-1-04 เอกสารขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
5.1-2-01 เอกสารประกอบการการเรียนการสอนชองนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรายวิชา จุล

ชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รหัสรายวิชา 01600325  
5.1-2-02 เอกสารแสดงการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. 
2555 และ 5 พ.ค. 2555  

5.1-2-03 เอกสารประกอบการการเรียนการสอนชองนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรายวิชาเครื่องมือ
ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ รหัสรายวิชา 01600442 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-2-04  เอกสารแสดงการรับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติ   
5.1-2-05 เอกสารแสดงการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเข้าฝึกปฏิบัติ  
5.1-3-01 เอกสารแสดงหัวข้อปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อาหาร

สุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น เพ่ือ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารสุนัขทางเลือกแบบแห้ง ที่ประหยัดและมีคุณค่าทางอาหาร ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสรรค์  
 

5.1-4-01 เอกสารแสดงการเข้าร่วมท าการแข่งขันของโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.
ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น   ที่ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาตรี คือ  
น.ส.ชนฐักานต์ ศิริโชติ นิสิตชัน้ปีที่ 4 ,น.ส.รัฐมน สภุาวรธรรม และนายทัชชกร เห็นสว่าง นิสิต
ชั้นปีที่ 3 ในรายการ"สมรภูมิไอเดีย ic7+" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 

5.1-5-01 เอกสารรายงานผลส าเร็จและผลการด าเนินงานของโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" 
ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 48-4/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม คือ โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ซึ่ง
เป็นโครงการที่น าสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเลี้ยง และท าการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น 
จากนั้นหาผู้อุปการะน าสุนัขไปเลี้ยงดู  ต่อมาโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้องการ
น าความรู้เรื่องการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นเผยแพร่ให้กับชุมชน จึงได้ท าการส ารวจความต้องการในการจัด
ระเบียบสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งในชุมชน มีการด าเนินการส ารวจความต้องการในการจัดระเบียบสุนัขในชุมชนโดยท า
การนัดหมายและพบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชนหรือประธานหมู่บ้าน รวมถึงชาวชุมชนของหมู่บ้านวรารักษ์ และหมู่บ้าน
พฤกษา 13 คลองสาม จ.ปทุมธานี (เอกสารหมายเลข 5.2-1-01) 
 นอกจากนี้ โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพย
รัตน์ ชาหอมชื่น ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าแบบส ารวจความต้องการด้าน
การฝึกอบรม ก่อนฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. และ 5 พ.ค. 2555 (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-02)  
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยโครงการหาบ้านใหม่สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับชุมชนเรื่อง “การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น 
(graduation dog day สัญจร) ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม จ.ปทุมธานีและ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ  หมู่บ้านพฤกษา 13 คลองสาม จ.ปทุมธานี เพ่ือเป็นการให้ประชาชนในชุมชนได้
เข้าใจถึงการจัดระเบียบสุนัขและให้ฝึกปฏิบัติจริงในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่ง ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งในการดูแล
สุนัขของชุมชนและสามารถลดปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน(เอกสารหมายเลข 5.2-2-01) 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น ที่ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. และ 5 พ.ค. 2555 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-02)  
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ได้ท าการส ารวจความต้องการในการจัดระเบียบสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งของ
ชุมชน โดยการพบปะกับผู้น าชุมชนหรือประธานหมู่บ้านเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง
ค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร) หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม จ.ปทุมธานีและ หมู่บ้านพฤกษา 13 
คลองสาม จ.ปทุมธานี จากนั้นเมื่อท าการตกลงกับชุมชนได้เข้าไปด าเนินการอบรมสมาชิกในชุมชนเรื่อง “การอบรม
การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร)” ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          131 

หมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม จ.ปทุมธานีและวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ  หมู่บ้านพฤกษา 13 คลองสาม จ.
ปทุมธานี มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมในการดูแลสุนัขของชุมชน
และสามารถลดปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน เนื่องจากการด าเนินการกิจกรรมของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนั ขจรจัด
ล่าช้าจากแผนปฏิบัติงาน การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 
 ในส่วนโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชา
หอมชื่น ที่ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. และ 5 พ.ค. 2555 
และมีการประเมินโดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น ที่ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 21 เม.ย. และ 5 พ.ค. 2555 
มีการประเมินโดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และก าลังด าเนินการเปิดอบรมในรอบถัดไป (เอกสารหมายเลข 5.2-4-
01)  
 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น   ท าให้นิสิตที่มีความสนใจในโครงการ คือ น.ส.ชนัฐกานต์ ศิริโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 ,น.ส.รัฐมน สุภาวรธรรม และ
นายทัชชกร เห็นสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมท าการแข่งขันขายไอเดีย "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ใน
รายการ"สมรภูมิไอเดีย ic7+" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการในรูปแบบเกมโชว์ประลองไอเดีย 
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนไทย โดยการส่งโครงร่างการประดิษฐ์ และนิสิตเป็นผู้น าเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2555 และสามารถได้รับรางวัล "ทุนต่อยอดไอเดีย" จ านวน 10,000 บาท และรางวัล "ไอเดียติดดาว 
(SME plus)” ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของโครงการ  นอกจากนั้นได้เข้าร่วมแถลงข่าวในงานเกษตรแฟร์ประจ าปี 
2555 ซึ่งจัดระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555 โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจและน าลง
ประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 5.2-5-01)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

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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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555 
5.2 5 2 5.00 2.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 5 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-01 หลักฐานแสดงการส ารวจความต้องการของชุมชน 
5.2-1-02 แบบส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5.2-2-01 เอกสารแสดงความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนระหว่างโครงการหาบ้านใหม่สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และชุมชน 
 

5.2-3-01 หน้าเวบของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรมวิชาชีพให้
ประชาชน โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ 
อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

5.2-4-01 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ  
อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ร่วมกับส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน 

5.2-4-02 หน้าเวบของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรมวิชาชีพให้
ประชาชน โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ 
อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

5.2-5-01 เอกสารแสดงการเผยแพร่ความรู้โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ  
อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ในสิ่งตีพิมพ์ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ คณะฯ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผนการด าเนินงาน นโยบาย ระบบ
และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งทุกโครงการมีการประเมินความส าเร็จและน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
มีการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต การบูรณา
การกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตการสร้างวัฒนธรรม
ภายในองค์กร สร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้านการแต่งกาย การเคารพครูบาอาจารย์และผู้อาวุโสด้วยการไหว้ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ อีกทั้งสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยต่อสาธารณชน  
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 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้   5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริงและมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 6.1-1-1) 
- ระบุในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2551-2554) (เอกสารหมายเลข 6.1-

1-2) 
- มีแผนและกลไกการด าเนินงานด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 (เอกสาร

หมายเลข 6.1-1-3) 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยคณะและสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้แก่  
2.1 การสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต อาทิ  
- โครงการปัจฉิมนิเทศ ได้จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม” เพ่ือให้นิสิตมี

จิตส านึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการเรียนต่อหรือประกอบสัมมาชีพในอนาคต (เอกสารหมายเลข 
6.1-2-1) 

- มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องระเบียบวินัยในชั้นเรียน การเคารพครูอาจารย์ บุคลากรของ
คณะฯ รวมทั้งรุ่นพี่ของนิสิตในท้ายชั่วโมงเรียน (เอกสารหมายเลข 6.1-2-2)  

- โครงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลองที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (เอกสารหมายเลข 6.1-2-3) 

2.2 การบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จัด
ขึ้นโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาท ิ

- โครงการไหว้ครู (เอกสารหมายเลข 6.1-2-4) 
- โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เอกสารหมายเลข 6.1-2-5) 
- โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ .เพชรบุรี (เอกสาร

หมายเลข 6.1-2-6) 
- โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริการส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง จ.สมุทรปราการ (เอกสาร

หมายเลข 6.1-2-7) 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เผยแพร่กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ แจกให้กับ
คณะฯ และสถาบันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รวมทั้งศาลาที่พัก
ส าหรับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 6.1-3-1) รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้ งประมวลภาพถ่ายกิจกรรมผ่านเว็ บไซต์ของคณะฯ 
(www.vettech.ku.ac.th)  

- มีการจัดเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าหอประวัติคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 6.1-
3-2) 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อ
สาธารณชน ในโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการเชิญศิษย์เก่าคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ อาจารย์อาวุโสจากคณะสัตวแพทย์ สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย คณาจารย์
และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 6.1-2-5) 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” แก่บุคคลทั่วไป 
เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อการเลี้ยงสุนัข ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข
ของตนเอง ทั้งในยามท่ีน่ารัก และในยามที่ก่อความร าคาญ ลดปัญหาการน าสุนัขไปทิ้ง และเผยแพร่ความรู้
ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี (เอกสารหมายเลข 6.1-3-3) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
- คณะฯ มีการติดตามผลการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและ

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

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
- คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

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

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

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 

http://www.vettech.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 5 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 5 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 

หมายเหตุ :  - 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
6.1-1-2 ส าเนาแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2551-2554) 

6.1-1-3 
แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ .ศ. 
2554 (1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55) 

6.1-2-1 
ส าเนาโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม”  พร้อมด้วยส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-2 
เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต  

6.1-2-3 
ส าเนาโครงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมแก่สัตว์ทดลอง พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-4 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-5 
ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-6 
โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.
เพชรบุรี พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-7 
โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริการส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง จ.
สมุทรปราการ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-3-1 หนังสือสวดมนต์โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
6.1-3-2 รูปถ่ายของที่ระลึก สิ่งของ เพื่อจัดท าหอประวัติคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

6.1-3-3 
ส าเนาโครงการ “ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

6.1-4-1 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิต
และกิจกรรมนิสิต ประจ าปี 2554 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มี
ธรรม”   
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” 

6.1-5-1 
เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จาก
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับด ีรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ ดังตาราง
ที่ 8   

ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ           4.50   
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ

และผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 3 3 3 3.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมลูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบไุว ้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน และมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า คณะกรรมการประจ าคณะมีภาระหน้าที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และในการ
ด าเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น มีการแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอ
ผลงานประเภทต ารา และหนังสือ เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และแนวปฏิบัติในการรับทราบการ
แต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 41-6/2554 วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554 (เอกสาร
หมายเลข 7.1-1-01) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ 9 สถาบัน ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 42-7/2554 วันที่ 22 กรกฏาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-02) และ
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รายงานการประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข7.1-1-
03) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 5 % ย้อนหลังตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 และขั้นตอนการอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางวินัยและการร้องทุกข์ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 43-8/2554 วันที่ 26 สิงหาคม 
2554 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-04) การน าข้อมูลกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหาร และรายงานประจ าปีขึ้นบนเว็บ
ไซด์ของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-1-05)  นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าคณะมีการประเมินตนองและรายงาน
ต่อสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 7.1-1-06) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ          
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ  
โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี (2551-2554) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) ของคณะฯ ซึ่งบุคลากรได้ร่วมระดมความคิดเห็นและปรับปรุงแผนแล้วเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-01)  ในด้านมิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนการหลักของคณะฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ.2554 (เอกสารหมายเลข 7.1-2-02)  และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 44-9/2554 วันที่23 กันยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.1-2-03) มี
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจ
ร่วมกัน โดยน าข้อมูลขึ้นเว็บไซด์คณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-04) และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
คุณภาพที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ปีละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1-2-05) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร 
แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (เอกสารหมายเลข 
7.1-3-01)  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และผลสัมฤทธ์ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ระหว่าง 19 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2554 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 48-4/2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-3-02)  ในการประชุม
ส านักงานเลขานุการมีการติดตามงานของบุคลากรจากการประชุมส านักงานเลขานุการคณะเป็นประจ าทุกเดือน 
(เอกสารหมายเลข 7.1-3-03) และมีการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี หัวหน้า ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รับผิดชอบ
การรายงานผลการประเมินการบริหารงานโดยบุคลากรและนิสิต ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าคณะฯ รับผิดชอบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ/หรือ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานปีการศึกษาล่าสุด (เอกสารหมายเลข 7.1-3-04) นอกจากนี้มีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแผนการ
ด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของคณะให้บุคลากรได้ทราบทางเว็บไซด์ของคณะฯ (7.1-3-05) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ 
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
คณะฯมีการประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานหลังจาก
การเกิดอุทกภัย และครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
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เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.1-4-01 และ7.1-4-02)  และส านักงาน
เลขานุการจัดประชุมบุคลากรทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ภาควิชามีการประชุมเดือนละครั้ง  เพ่ือให้บุคลากรได้
เสนอแนวคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานเลขานุการ และภาควิชา (เอกสาร
หมายเลข 7.1-4-03 และ7.1-4-04) นอกจากนี้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เพ่ือช่วยในการบริหารงานของคณะฯ ให้เกิดความ
คล่องตัว (เอกสารหมายเลข 7.1-4-05) และมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะ
เทคนิ คการสั ตวแพทย์ ในกรณีที่ หั วหน้ าส านั ก งานไม่ อยู่  หรื อ ไม่ อาจปฏิบั ติ ร าชการได้  ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1-4-06) และมีการ
มอบหมายให้บุคลากรทั้งของภาควิชาและส านักงานเลขานุการเข้าร่วมรับฟังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงของแต่ละคน เช่น มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-4-07) 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ  ในการประชุมส านักงานเลขานุการ จะมีการน าเสนอข้อมูลซึ่งได้รับจากการอบรมให้
บุคลากรทราบ เพ่ือฝึกให้บุคลากรเรียนรู้วิธีการน าเสนอ โดยการท า Power Point น าเสนอ ส่วนภาควิชาจะมีการ
น าเสนอข้อมูลด้านวิชาการโดยบุคลากรของภาค เพ่ือพัฒนาทักษะ แนวคิด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและต่อยอดสามารถพัฒนาแนวคิดเพ่ือท าวิจัยต่อไป และในการประชุมทั้งของส านักงานเลขานุการและภาควิชา 
คณบดีได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง/แจ้งให้ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของคณะ 
รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากบุคลากรของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-5-01 
และ 7.1-5-02)  นอกจากนีม้ีการมอบหมายให้บุคลากรส านักงานเลขานุการเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรในส านักงาน
เลขานุการคณะ เช่น การใช้โปรแกรม Mind Map การท าแบบสอบถามออนไลน์ โดย นายนริศ ปานศรีแก้ว 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1-5-03 และ 7.1-5-04) 
 6. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินงาน ทุกส่วนของการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

หลักประสิทธิผล มีการก าหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมและมีการติดตามและประเมิน 
ความส าเร็จของงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-01 และ 7.1-6-02) 

หลักประสิทธิภาพ คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องต้นทุนต่อหน่วย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2555 โดยเชิญนางเรวดี  รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
วิทยากร (เอกสารหมายเลข 7.1-6-03) ก าหนดให้บุคลากรทุกประเภทต้องเข้ารับการอบรม เมื่ออบรมเสร็จได้
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบออกมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
น าไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินโครงการต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.1-6-04) มีการส่งบุคลากรไป
อบรมความรู้ด้านต่าง ๆ เพือ่ให้บุคลากรเกิดทักษะและความสามารถ อันจะน าไปสู่การสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งก็
คือการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน(เอกสารหมายเลข7.1-6-05) ในส่วนของส านักงานเลขานุการ เช่น 
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1.เรื่อง กลวิธีการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์กรโดยใช้ TQM   (นางเมทิกา คงพินิจบวร และ         
น.ส.รุ่งทิพย์  ศักดิ์สุปรีชา) 

2.สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต (น.ส.หทัยกาญจน์  ลูกฟัก และนางนันทิดา  วังศิริ) 
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์รายการทางบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐาน และวิธีปฏิบัติการในการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบประมาณ 2555 (นางณัฐชยา  อยู่คง) 
4.การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มก. (นายนริศ  ปานศรีแก้วและนางณัฐชยา  อยู่คง) 
5.การพัฒนาบุคลากรคณะเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (นางจุฑามาศ  สกุณาศิริโชคสกุล     

น.ส.หทัยกาญจน์  ลูกฟัก และนางเมทิกา  คงพินิจบวร) 
6.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits (น.ส.หทัยกาญจน์  ลูกฟัก         

และน.ส.จีรวรรณ  จีรวรางกูร) 
ภาควิชา บุคลากรได้รับการอบรมเรื่องต่างๆ เช่น 
1.ฝึกอบรม Program of collaborative research experience at the Department of Basic 

Science,School of Veterinary Nursing and Technology (น.ส.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น  และน.ส.พรพิมล 
เมธีนุกูล) 

2.ฝึกอบรมเกี่ยวกับ Molecular Biology (น.ส.อนามิกา  กาญจนบรรเทิง) 
3.ประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารการขอต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ” (นาย

วุฒินันท์  รักษาจิตร์ และนายสุชนิทธ์  งามกาละ) 
4.ฝึกอบรม ณ ประเทศสวีเดน เรื่อง“Crustacean Immunity” (น.ส.ศิรินิตย์  ธารธาดา) 
5.สัมมนา เรื่อง การสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการอาหารรองรับประชาคมอาเซียน (น.ส.ศิรพรรณ    

สุคนธสิงห์ และน.ส.ทิพยรัตน์  ชาหอมชื่น) 
หลกัการตอบสนอง คณะฯ ได้มีการก าหนดการแผนปฏิงานของทุกกิจกรรมที่ทางคณะฯ ต้องด าเนินการ 

อันเป็นหลักประกันได้ว่างานจะต้องแล้วเสร็จทันเวลาตามที่ระบุไว้ในแผนงาน ในขณะที่งานบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียนั้น จะมีการก าหนดเวลาการแล้วเสร็จของงานไว้อย่างชัดเจน เช่นงานบริการทางวิชาการหรือพัฒนาวิชาการ 

ต่าง ๆ เช่น โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี  และแผนการด าเนินงานประจ าปีของผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-06) 

หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯ มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคน โดยแจ้งไว้ในใบบอกลักษณะ 

งาน (Job Description) (เอกสารหมายเลข 7.1-6-07) ในส่วนของภาควิชามีการแบ่งงานย่อยออกเป็นระดับ

สาขาวิชา เพ่ือให้การบริหาร ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้   โดย

สาขาวิชามีการประชุมเฉลี่ย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1-6-08)  ในส่วนของส านักงานเลขานุการ

มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรคอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน

โดยการประชุมบุคลากรของส านักเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-09 และ 7.1-6-10) นอกจากนี้ คณะเทคนิค
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การสัตวแพทย์มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน คือ 

1.โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี มีการให้บริการประชาชนทั่วไป ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ือตรวจ

สุขภาพสุนัข ฉีดวัคซีน ตรวจเลือด และออกหน่วยบริการประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น (เอกสาร

หมายเลข 7.1-6-11) 

2.โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มีการให้บริการกับประชาชนภายนอกซึ่งมีความต้องการที่จะรับสุนัข

จากโครงการฯ ไปเลี้ยง การดูแลมิให้สุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(เอกสารหมายเลข 7.1-6-12) 

หลักความโปร่งใส คณะฯ มีการชี้แจงและให้ข้อมูลต่อบุคลากรอย่างสม่ าเสมอในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่  การ

ประชุมบุคลากรของส านักงานเลขานุการ การประชุมภาควิชาและการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งการประชุมทั้ง 3 

ประเภทนั้นมีก าหนดการที่ชัดเจนและกระท าเป็นประจ าทุกเดือน ภายหลังการประชุมแต่ละประเภทแล้ว คณบดีจะ

เข้าไปร่วมประชุมต่อเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคลากร  

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโครงการผู้บริหารพบบุคลากร  ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะฯ จะได้น าเสนอผลงานที่ผ่านมาให้

บุคลากรได้รับทราบถึงแผนงานขั้นต่อไปที่ต้องด าเนินการ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะได้อย่างอิสระ โดย

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรครั้งล่าสุดจัดเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2554  ซึ่งเป็นการแถลงยุทธศาสตร์และแผนงานที่

คณะบดีจะด าเนินการใน 4 ปี ข้างหน้า (2554-2558) (เอกสารหมายเลข 7.1-6-13) มีการให้ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนรับรู้ในมติและข้อคิดเห็น

ของกรรมการได้อย่างถ่องแท้และเป็นปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 7.1-6-14) มีการรายงานสถานะทางการเงินเป็น

ประจ าทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 7.1-6-15) มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และแจ้งให้บุคลากรทราบ 

(เอกสารหมายเลข 7.1-6-16) 

หลักการมีส่วนร่วม ในระดับคณะฯ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลจากกิจกรรม การประชุมบุคลากร 

ของส านักงานเลขานุการ การประชุมภาควิชาและการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในการประชุมของแต่ละฝ่ายจะมีการ

แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดขึ้นโดยคณะเพ่ือเป็นแนว

ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การอยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของบุคลากร

ส านักงานเลขานุการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนิสิต ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินงาน อันเกิดจากมติที่

เห็นชอบร่วมกันของบุคลากรคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-17 และ 7.1-6-18) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ประเภทต่าง ๆ เป็นไปโดยเปิดเผย มีการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-

19) กรณี ภายนอกคณะฯ ได้จัดท า website ไว้เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ มี web board ให้

ผู้ที่เข้ามาชม website ได้ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับทางคณะ ฯ ได้ตลอดเวลา มี webmaster ที่คอยตรวจข้อมูล 
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ข่าวสารที่มีผู้ส่งเข้ามาสอบถามและแจ้งข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปด าเนินการ  (เอกสารหมายเลข 

7.1-6-20)   มีการจัดท าวิจัยสถาบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ือให้ทราบถึง

ความต้องการของผู้ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทาง

วิชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-21) การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554, ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 5 กันยายน 2554 และครั้งที่ 

1/2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-6-22 ,7.1-6-23 และ 7.1-6-24) มีการจัดประชุม

คณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4/2554 วันที่  3 มิถุนายน 

2554  (เอกสารหมายเลข 7.1-6-25) การจัดท าแบบสอบถามเพ่ือจัดท าหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับ

การเปิดหลักสูตร Veterinary Nurse (เอกสารหมายเลข 7.1-6-26) 

หลักกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ เพื่อ 

ด าเนินตามภารกิจของแต่ละส่วน โดยมีคณะกรรมการประจ าชุดต่างๆ กว่า 15 ชุด (เอกสารหมายเลข 7.1-6-27) 

และคณะกิจกรรมเฉพาะกิจอีกจ านวนหนึ่งตามภาระกิจที่มีเป็นครั้งคราว (เอกสารหมายเลข 7.1-6-28)  นอกจากนี้มี

การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 

สิงหาคม 2554 เพ่ือช่วยในการบริหารงานของคณะฯ ให้เกิดความคล่องตัว (เอกสารหมายเลข 7.1-4-29) และมีการ

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในกรณีที่หัวหน้าส านักงานไม่อยู่ 

หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 (เอกสาร

หมายเลข 7.1-4-30) 

หลักนิติธรรม การด าเนินงานของคณะฯ อยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ มีการแจ้งหรือประกาศให้

เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติและท่ีผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติแต่ประการใด 

หลักความเสมอภาค คณะฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เช่นการรับนิสิตเข้า

ศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (เอกสารหมายเลข 7.1-6-31)  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (เอกสาร

หมายเลข 7.1-6-32)  การลาศึกษาต่อของบุคลากร เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 7.1-6-33) และในการรับสมัคร

บุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน คณะฯ ไม่มีข้อก าหนดที่ก่อให้เกิดการ

แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เพศ  ความเชื่อทางศาสนา (เอกสารหมายเลข 7.1-6-34) 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การด าเนินงานของคณะฯ เน้นความเห็นจากที่ประชุมเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะก ากับ

และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นระดับภาควิชา/ส านักงานเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 

7.1-6-35) หรือระดับคณะฯ เช่น การยกร่างแผนงานของคณะฯ (แผนงาน 4 ปี) โดยมีการระดมความคิดจากการ

ประชุมบุคลากรของคณะ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-36) 
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7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินการผลการบริหารงานของ

คณะฯ ตามสรุปผลการประเมินแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ 4.17 และใน

การตอบแบบประเมิน ผู้ประเมินไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (เอกสารหมายเลข 7.1-7-01)  นอกจากนี้ ในการประชุม

ส านักงานเลขานุการมีการน าผลจากการสรุปประเมินการจัดโครงการการจัดการความรู้ไปพิจารณาปรับปรุงการ

ด าเนินงานทั้งของ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ และบุคลากรส านักงานเลขา ตามรายงานการประชุมส านักงาน

เลขานุการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 17  เมษายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-7-02) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 7 6.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 7 6.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-01 
 

7.1-1-02 
 

7.1-1-03 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 41-6/2554 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554   วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 4.2,4.3 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 42-7/2554 
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554  วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 4.2,4.5 
3.วาระการประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 

7.1-1-04 
 

7.1-1-05 
 

7.1-1-06 

2554  วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ รั้งที่ 43-8/2554 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 
2554 วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 5.3,5.4 
5.เอกสารรายงานประจ าปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2552  ปริ้นท์จากเว็บไซด์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
6.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 48-4/2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 
2555 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ วาระ 4.8 
 

7.1-2-01 
 
 

7.1-2-02 
 
 

7.1-2-03 
 

7.1-2-04 
 

7.1-2-05 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 44-9/2554 วันศุกร์ที่  23 กันยายน 
2554  วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  3.2 
 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554  ครั้งที่ 2/5554  วันที่ 5 กันยายน 2554  
ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 16 มกราคม 2555  
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 44-9/2554 วันศุกร์ที่  23 กันยายน 
2554  วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  3.2 
4.เอกสารปริ้นท์ จากหน้าเว็บไซด์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แสดงการน าข้อมูลต่างๆ ของ
คณะฯ ขึ้นหน้าเว็บไซด์ 
5.รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 รอบ
ที่ 2 ( 1 เมายน 2554 – 30 กันยายน 2554) 

7.1-3-01 
 
 

7.1-3-02 
 

7.1-3-03 
 
 

7.1-3-04 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 
24 สิงหาคม 2554   ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2555 
2.รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ระหว่าง 19 มิถุนายน
2550 ถึง 18 มิถุนายน 2554 
3.รายงานสรุปประเมินผล โครงการการจัดการความรู้ส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2554  รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันพฤหัสบดีที่ 9 
มิถุนายน 2554 วาระท่ี 3 การติดตามการด าเนินงานของบุคลากร 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 39-4/2554 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 
2554  วาระ ที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 4.1 

7.1-4-01 
 

1.บันทึกช่วยจ า การประชุมระหว่างคณบดีและบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วัน
พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-4-02 

 
7.1-4-03 

 
 

7.1-4-04 
7.1-4-05 

 
7.1-4-06 

 
7.1-4-07 

2.โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เรื่อง “การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน คณะฯ และ
เรื่องท่ีบุคลากรประสงค์ให้ด าเนินการ” วันที่ 28 ธันวาคม 2554 
3.กรอบระยะเวลาการประชุมโครงการ การจัดการความรู้ ส านักงานเลขานุการ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 และสรุปการประเมินผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ ส านักงาน
เลขานุการประจ าปี 2554 
4.รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
5.ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2554 
6.ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
7.หนังสือเชิญหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 และการมอบหมายให้ บุคลากรเข้าประชุมแทน 
8.เอกสารสรุปการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 ของบุคลากร 

7.1-5-01 
 

7.1-5-02 
7.1-5.03 
7.1-5-04 

1.รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554  วาระ
ที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4 
2.รายงานการประชุมภาควิชาและการน าเสนอของบุคลากรภาค ในการสัมมนาภาควิชา 
3.รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555   
4.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง โปรแกรม Mind Manager  และวิธีสร้าแบบสอบถาม
ออนไลน์ 

7.1-6-01 
7.1-6-02 
7.1-6-03 
7.1-6-04 

 
 
 

7.1-6-05 
 

7.1-6-06 
 
 

1.แผนปฏิบัติงานของคณะ 
2.การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของงานตามแผนปฏิบัติงาน 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องต้นทุนต่อหน่วย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  
4.การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  
  1.เรื่องการตรวจวิเคราะห์ ไอเวอร์เมคติน  
  2.การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการตรวจเชื้อราปนเปื้อนจากตัวอย่างอาหารสัตว์ ของ
โครงการบริการวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย 
5.รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555 วาระ
แจ้งเพ่ือทราบ 1.14 
6.เอกสารการขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี 
ประจ าปี พ.ศ.2554-2555” และแผนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-07 
7.1-6-08 
7.1-6-09 
7.1-6-10 

 
7.1-6-11 

 
7.1-6-12 

 
7.1-6-13 

 
7.1-6-14 
7.1-6-15 

 
 
 

7.1-6-16 
 

7.1-6-17 
7.1-6-18 

 
7.1-6-19 

 
7.1-9-20 

 
7.1-6-21 

 
7.1-6-22 

 
7.1-6-23 

 
7.1-6-24 

 

7.ใบบอกลักษณะงานบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
8.โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา และรายงานการประชุมสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
9.สรุปการประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ส านักงานเลขานุการประจ าปี 2554 
10.สรุปการติดตามประเมินผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ ส านักงานเลขานุการ
ประจ าปี 2554 
11.เอกสารการขออนุมัติการจัดโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประจ าปี พ.ศ.2554-2555 และ 
เอกสารการใช้บริการตรวจโรค/ตรวจเลือดจากประชาชนทั่วไป 
12.เอกสารการขอรับเลี้ยงดูสุนัขจากโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของคณะฯ และ
หนังสือส่งตัวสุนัขเข้าโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. 
13.โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เรื่อง “การจัดล าดับความส าคัญของแผนงานคณะฯ  และ
เรื่องท่ีบุคลากรประสงค์ให้ด าเนินการ” วันที่ 28 ธันวาคม 2554 
14.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 41-6/2554 
15.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 46-2/2555 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2555 วาระ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 4.6 รายงานสถานะทางการเงิน  และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมการกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2554-
มกราคม 2555) 
16.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 45-10/2554 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 
2554 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.8 สรุปผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุของคณะฯ 
17.ตารางการปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.ของบุคลากรส านักงานเลขานุการ 
18.รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4/2555 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 
2555  
19.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 45-10/2554  วันที่ 21 ตุลาคม 
2554 
20.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 281/2555 เรื่อง มอบหมายภาระงาน และแบบ
เสนอรายชื่อผู้ดูแลเครือข่ายประจ าหน่วยงาน 
21.สรุปผลวิจัยสถาบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.2551 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4 
22.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
23.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระกับปริญญาตรี คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 5 กันยายน 2554  
24.รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-25 

 
7.1-6-26 

 
7.1-6-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์  ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554 
26.สรุปแบบสอบถามโครงการจัดท าหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตร Verterinary Nurse 
27.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  
  1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 89/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหา     
    บ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 6 ธ.ค.2554 
  2. ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 79/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหา     
    บ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. ลงวันที่ 6 ต.ค.2554 
  3.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 78/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลห้องสมุด 
  และคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 3 ต.ค.2554 
 4.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 71/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ลงวันที่ 6    
  ก.ย.2554 
 5.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 65/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 ส.ค.2554 
 6.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 64/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเทคนิค 
   การสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
 7.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 63/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศ 
   สัมพันธ์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
 8.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการ 
   ใช้สัตว์ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
 9. ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 61/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิต 
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
 10.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 57/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า 
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 11.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 56/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถานที่   
    และยานพาหนะ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 12.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 55/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพภายในประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 13.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 54/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะ 
     เทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 14.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 53/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 
 

 
 

7.1-6-28 
 
 
 
 
 
 
 

7.1-6-29 
 

7.1-6-30 
 

7.1-6-31 
7.1-6-32 

 
7.1-6-33 

 
 

7.1-6-34 
 

7.1-6-35 
 
 

7.1-6-36 
 

     ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม  
     2554 
 15.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 52/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ  
    “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน” ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
 28.เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามภารกิจที่มีเป็นครั้งคราว เช่น 
      1. ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 18/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
          หัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 
      2. ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 14/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน  
        “วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด” ครั้งที่ 7 ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี  
         2555 
      3. ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 94/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการกีฬา   
        สานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554   
 29. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  
2554   
 30.ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553  เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 31.เอกสารการรับนิสิตโดยวิธีการรับตรง 
 32.การเสนอขอประเมินผลการสอนเพื่อใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 33.การขออนุมัติลาศึกษาต่อของบุคลากรคณะ คือ  
   1.นางสาวหทัยกาญจน์  ลูกฟัก   
   2.น.ส.วิมลรัตน์ อินศวร 
 34.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งต่างๆ ของคณะ ทั้งสายสนับสนุนและสาย
วิชาการ 
 35.รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 29 กันยายน 
2554 วาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 3.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ด้านการเรียนการ
สอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
 36.วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 40-5/2554 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

7.1-7-01 
7.1-7-02 

1. รายงานสรุปผลการประเมิน ผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2. รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งที่ 52/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2-1-01)
และมีการก าหนดประเด็นความรู้ที่มุ่งสู่อัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต อันเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปพัฒนาการด าเนินงานได้ ประเด็นที่ก าหนดคือ เรื่อง การ
บร ิหารรายวิชาด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและนิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยคณะกรรมการการ
จัดการความรู้  คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2-1-02)  เป็นการ
เรียนรู้วิธีการจัดการที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต  โดยให้บุคลากรเข้าฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการ 
“การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  โดยได้เชิญนางเรวดี  รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร  รวมถึงการก าหนดประเด็นจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบให้เชิญ น.สพ.จ าเรือง  พานเพียรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเล่าถึงทักษะจาก
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ประสบการณ์ในการท างาน โดยได้จัดโครงการบรรยายเรื่อง “ค าถามจาก Slide” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.2-1-03) ซึ่งอาจารย์ในคณะฯ ได้น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 7.2-1-
04)  นอกจากนี้ มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญนายพิชิตชัย  ผ่องอุดม 
อดีตผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง“เส้นทางสู่ต าแหน่ง ผศ.ไม่ไกลเกินเอ้ือม”ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ 
เข้าใจขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนนิสิตและต่อยอด
งานวิจัยได้อีกทางหนึ่ง (7.2-1-05)  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ประเด็นความรู้ทีค่ณะฯก าหนดทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้ 

- การบร ิหารรายวิชาด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและนิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด ตามโครงการ
“การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย” กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในรายวิชา
สัมมนาและโครงการพัฒนาวิชาการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย (7.2-2-01) 

- “เส้นทางสู่ต าแหน่ง ผศ.ไม่ไกลเกินเอ้ือม” กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ (7.2-2-02) 

- กลุ่มเป้าหมายจากโครงการบรรยายเรื่อง“ค าถามจาก Slide” คือ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่า
เพราะเป็นความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งการเรียนการสอนและการน าไปท างานวิจัย  โดย ดร.
ศิรพรรณ  สุคนธสิงห์ ได้น าไปบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชากิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(01600322) (เอกสารหมายเลข 7.2-2-03)  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
มีการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในคณะ โดยมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้และแนวปฏิบัติตาม
ประด็นความรู้ที่ก าหนด ดังนี้  

- การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย ได้เชิญนางเรวดี  รุ่งจตุรงค์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย (เอกสารหมายเลข 7.2-3-
01) และผู้เกี่ยวข้องที่ถูกก าหนดให้จัดท าต้นทุนต่อหน่วยของรายวิชา มีการประชุมกลุ่มย่อยหรือชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice)   เพ่ือจัดท าต้นทุนต่อหน่วยและได้ข้อสรุปในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 1.
โครงการพัฒนาวิชาการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย  2.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
รายวิชาสัมมนา (7.2-3-02) 

- เส้นทางสู่ต าแหน่ง ผศ.ไม่ไกลเกินเอ้ือม ภายหลังได้รับทราบข้อมูลจากผู้บรรยายและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ที่เริ่มด าเนินการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วย
การขอประเมินผลการสอนเพื่อน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 5 คน (เอกสารหมายเลข 7.2-3-03) 
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- ค าถามจาก Slide ดร.ศิรพรรณ  สุคนธสิงห์ ได้น าไปบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชากิณวิทยาทาง
เทคนิคการสัตวแพทย์ (01600322) (เอกสารหมายเลข 7.2-3-04) มีการพบปะพูดคุย และสอบถามประเด็นที่
สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานจริงจากศิษย์เก่า รวมถึงต่อยอดงานวิจัยในเรื่องที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ (7.2-3-05) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 0 3 0.00 3.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 0 3 0.00 3.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-01 

 
7.2-1-02 

 
7.2-1-03 

 
7.2-1-04 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที 047/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
“การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน”ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 8 สิงหาคม 
2554  
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 44-9/2554 วันที่ 23 กันยายน 2554 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 5.7 การจัดกิจกรรม KM 
4.เอกสารแสดงข้อมูลการน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชากิณวิทยาทางเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (01600322) 

7.2-2-01 1.กลุ่มเป้าหมายในโครงการ“การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย”  

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-2-02 
7.2-2-03 

2.กลุ่มเป้าหมายในโครงการ“เส้นทางสู่ต าแหน่ง ผศ.ไม่ไกลเกินเอ้ือม”  
3.กลุ่มเป้าหมายในโครงการบรรยายเรื่อง“ค าถามจาก Slide” 

7.2-3-01 
7.2-3-02 
7.2-3-03 
7.2-3-04 

 
 
 

7.2-3-05 

1. สรุปโครงการ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
2. หนังสือตอบรับเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
3. สรุปโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เส้นทางสู่ต าแหน่ง ผศ.ไม่ไกลเกินเอ้ือม” 
4. เอกสารแสดงข้อมูลการเรียนการสอนรายวิชากิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(01600322) 
 
 
5.ภาพบรรยากาศการพูดคุย หารือ เกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ได้จากเนื้อหาการบรรยายมาหา
ข้อสรุปเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย น.สพ.จ าเรือง พานเพียรศิลป์ ในโครงการการ
จัดการความรู้ เรื่อง “ค าถามจาก Slide “ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ดูแล

ระบบสารสนเทศของคณะ ตามค าสั่งที่ 10/2554 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ (เอกสารหมายเลข 7.3-1-01) และมีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 7.3-1-02) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ  โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย โดย
น าขึ้นเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.3-2-01) 

     3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ
คณะ ตามค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 10/2554   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข 7.3-3-01)   ซึ่งได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์ภายในคณะโดยผู้ดูแลระบบฯ ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.3-3-02) และ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 
7.3-3-03) 

     4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  โดยมี
ผู้ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คือนายนริศ  ปานศรี
แก้ว ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ ตามใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรีแก้ว (เอกสาร
หมายเลข 7.3-4-01) และน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปพิจารณาปรับปรุงระบบ (เอกสารหมายเลข 7.3-4-02)  

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  โดยมีการจัดท า
ข้อมูลการประกันคุณภาพผ่านระบบ CHE QA online ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 7.3-5-01) และการส่งข้อมูลเพ่ือการจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทาง E-mail โดย
ฝ่ายประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.3-5-02) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 4 5 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 4 4 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ข้อ1 ไม่มีแผนสารสนเทศ  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-01 
7.3-1-02 

1.ค าสั่งที่ 10/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.แผนระบบสารสนเทศ 

7.3-2-01 1.เอกสารแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะ จากหน้าเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

7.3-3-01 
7.3-3-02 
7.3-3-03 

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

7.3-4-01 
7.3-4-02 

1.ใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรีแก้ว  
2.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

7.3-5-01 
 

7.3-5-02 

1.การจัดท าข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระบบ CHE QA online หน้าเว็บไซด์คณะฯ 
2.เอกสารการส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail เพ่ือการจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยฝ่ายประกันคุณภาพ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน   ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 
7/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.4-1-01) 
          2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน คือ 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย  (ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ) 
 - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 - ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน คือ การจัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอ  
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ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0477 ลงวันที่ 29  กุมภาพันธ์  2555 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 7.4-2-01) 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
2  จากการระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้กิดความเสี่ยง 3 ด้านในข้อ 2  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน คือ 

 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย  (ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ)  มีการประเมินโอกาสที่จะ
เกิดและผลกระทบของความเสี่ยงรวมถึงมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียงตามล าดับสูงไปน้อย 3 
ล าดับแรกคือ 

 1. -ขาดกลไกในการติดตามผลการด าเนินงาน 
    -ไม่มีการประเมินความคืบหน้าการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินตามนโยบายเป็นครั้งคราว 
 2. ไม่มีการประเมินความคืบหน้าการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินตามนโยบายเป็นครั้งคราว 

 - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ
เสี่ยงรวมถึงมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียงตามล าดับสูงไปน้อย 3 ล าดับแรกคือ  

  1.-ไม่มีการส ารวจอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
      - ไม่มีการจัดท าข้อก าหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
       - ไม่มีการแจ้งข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุ   
  2.ไม่ทราบถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมี 
  3.ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อใช้สารเคมี 
  - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ

ความเสี่ยงรวมถึงมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียงตามล าดับสูงไปน้อย 3 ล าดับแรกคือ 
  1. ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาถังดับเพลิง 
  2. จ านวนของถังดับเพลิงไม่เพียงพอ 
     3. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของถังดับเพลิง 

ตามรายละเอียดในข้อมูลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4-3-01) 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  คณะฯ มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านที่ก าหนด และมีแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในคณะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมก าหนดแล้วเสร็จตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0513.13901/0477 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 7.4-4-01) 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีการติดตามและประเมินผลตามแผนทุก 6 เดือนในคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงโดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2554 ให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  ใน
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การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 49-5/2555 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 วาระ 5.3 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.4-5-01) 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  คณะกรรมการประจ าคณะได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี
ถัดไปในเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบายไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ 40-5/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554   ทั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าความเสี่ยงแล้ว โดยจะน า
ปัจจัยเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ไปจัดท าการวิเคราะห์ความสี่ยงในปีการศึกษา 2555 ต่อไป (เอกสารหมายเลข7.4-6-01) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 4 6 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 4 6 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 
 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 7/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-2-01 1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0477 ลงวันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.4-3-01 1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 
 

7.4-3-02 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระบุปัจจัยความเสี่ยง 
วิธีการจัดการ ก าหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2.เอกสารแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 

7.4-4-01 1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0021 ลงวันที่ 5 มกราคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.4-5-01 
 

1.การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 40-5/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554  วาระ 
4.3 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง 

7.4-6-01 1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2555  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้ 
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ระบุแหล่งที่มาของเงิน และแหล่งการใช้เงินโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการ
จัดสรรเงินและวางแผนการใช้เงินงบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจ และมีงบพัฒนาบุคลากรของคณะ มีการ
จัดท างบการเงินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน มีการติดตามการใช้เงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิด
ผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีผลการด าเนินงาน ครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งได้จัดท ากลยุทธ์หลักของคณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ.2551-2554 และมีการจัดท ายุทธศาสตร์ทางการเงิน  (เอกสารหมายเลข 8.1-1-01,ค-1-
1-02) แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 8.1-1-03) แผนการรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (เอกสารหมายเลข 8.1-1-04) เอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
ต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-1-05,8.1-1-06) 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข ค-8.1-2-
01)   และได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม) (เอกสาร
หมายเลข ค-8.1-2-02) มีการจัดสรรเงินจากเงินนอกงบประมาณ คือเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เงินรายได้จาก
การวิจัยบริการวิชาการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้อ่ืน และ ได้รับเงินสนับสนุนจากรายได้ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ค-8.1-2-03) มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้โดย
จัดให้มีผู้รับผิดชอบวงเงินหมวดย่อย (เอกสารหมายเลข ค-8.1-2-04) การจัดสรรเงินรายได้โครงการหาบ้านใหม่ให้สุ
นัจรจัด (เอกสารหมายเลข ค-8.1-2-05) 

3. มีการงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2551-2554) (เอกสารหมายเลข 8.1-3-01) การจัดสรรเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1-3-02) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  จัดท างบรายรับ-รายจ่าย ประจ าทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-4-01) รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ(เอกสารหมายเลข 8.1-4-02)  รายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสาร
หมายเลข 8.1-4-03) รายงานงบดุลให้ผู้บริหารในการประชุมกรรมการประจ าคณะทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-
4-04) สรุปค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554  (เอกสารหมายเลข ค-8.1-4-05) 

5. มีการน าข้อมูลทางทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (เอกสารหมายเลข 8.1-5-1) สรุปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณโดยเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินในช่วง 3 ปี (เอกสารหมายเลข 8.1-5-02)จัดท ากราฟเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข 8.1-5-03) มีการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า,ค่าน้ าประปา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการประหยัดพลังงาน (เอกสารหมายเลข 8.1-5-04) ตารางเปรียบเทียบค่าสอนของอาจารย์พิเศษ 
(เอกสารหมายเลข 8.1-5-05) 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 8.1-6-01) มีแผนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ฯ (เอกสารหมายเลข 8.1-6-
02)  และรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข 8.1-6-03) 

7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ จัดท ารายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกเดือนรายงานให้ผู้บริหารทราบ (เอกสาร
หมายเลข 8.1-7-01) รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (เอกสารหมายเลข 8.1-7-02) รายงานรายรับ
ประจ าเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-7-03) รายงานค่าใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-7-04) 
สรุปรายงานค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้แยกตามหมวดรายจ่าย (เอกสารหมายเลข 8.1-7-05) ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด (เอกสารหมายเลข 8.1-7-06) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ  (เอกสารหมายเลข 8.1-7-07) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 7 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-01 
8.1-1-02 

8.1-1-03 
8.1-1-04 
8.1-1-05 
8.1-1-06 

(1) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
(2) แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของหน่วยงาน 
(3) แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
(4) แผนการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
(5) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
(6) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

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.2554 
(2)  งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
(3)  งบประมาณการรายรับรายจ่ายเงินรายได้คณะฯและโครงการหาบ้านใหม่ฯ 
(4)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
(5)  การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดฯ 

8.1-3-01 
8.1-3-02 

(1)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(2)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554 

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

(1)  งบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 
(2)  รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ 
(3)  รายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(4)  งบดุล ปีงบประมาณ 2554 
(5)  สรุปค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 

8.1-5-01 
8.1-5-02 
8.1-5-03 
8.1-5-04 
8.1-5-05 

(1)  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
(2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2552-  2554 
(3)  กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเงินรายได้เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2552-2554 
(4)  กราฟแสดงค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2553 กับ 2554 
(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)  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินคงเหลือ 
(2)  รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายจริงและเงินคงเหลือ 
(3)  รายงานรบัเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
(4)  รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร จ่ายจริงและเงินคงเหลือ 
(5)  สรุปรายงานค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(6)  รายงานค่าใช้จ่ายจริงเงินโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด 
(7) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

     คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยมีการตั้งแผนปฏิบัติงานด้าน
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ประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯและได้มีการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับคณะจนถึงระดับภาควิชา 
พร้อมทั้งได้ก าหนดนโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมินประกันคุณภาพของคณะ
เทคนิคฯ จะต้องได้คะแนนอยู่ในระดับดี (คะแนน 3.51-4.50) และต้องไม่อยู่ใน 3 อันดับสุดท้ายของผลการตรวจ
ประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ และคณะฯ ได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ มา
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในทุกตัวบ่งชี้ ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่สามรถท าให้บรรลุได้ทุกตัวบ่งชี้  

           คณะฯ ได้มีการจัดระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซต์คณะ และยังให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต  ซึ่งส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วม
ต่องานประกันคุณภาพของคณะมากขึ้นโดยการแต่งตั้งตัวแทนนิสิตเข้ามาเป็นกรรมการงานประกันคุณภาพของ
คณะฯอีกด้วย มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก และมี
กิจกรรมร่วมกัน  

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         3.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 7 6 3.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อจาก 9 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ โดยมีการตั้งแผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะฯและได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพตั้งแต่ระดับคณะจนถึงระดับภาควิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-1-01 ถึง 03) 

  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

          คณะฯ มีการก าหนดนโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมินประกันคุณภาพของ
คณะเทคนิคฯ จะต้องได้คะแนนอยู่ในระดับดี (คะแนน 3.51-4.50) และต้องไม่อยู่ใน 3 อันดับสุดท้ายของผลการ
ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ภายใต้
การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 48-4/2555 ใน
วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2555  (เอกสารหมายเลข 9.1-2-01) 

  3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 ในปีการศึกษา 2554 นั้นทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้มีการประเมินตามเกณฑ์ โดยจะท า
การเริ่มประเมินในปีการศึกษา 2555 

          4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพจะมีการติดตามงานประกัน
คุณภาพตามแผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-01) 2) มีการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online โดยคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-02 ) และ 3) มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-03) 
          5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
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           คณะฯ ได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ มาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในทุกตัวบ่งชี้ โดยในกลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่สังคม โดยมีตัวบ่งชี้ คือ ต้องมีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง ต่อปี ซึ่งทางคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่สามารถท าให้ผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้ (เอกสารหมายเลข 9.1-5-
01 ถึง 03) 
          6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 
          คณะฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซต์คณะ (เอกสารหมายเลข 9.1-
6-01) 
          7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
           มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนิสิต ซึ่งดูได้จากการสรุป
โครงการต่าง ๆ ของนิสิตที่จัดขึ้นและมีการท าการประเมินโครงการและระบุข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการให้ความรู้กับ
สโมสรนิสิตฯเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมนิสิตกับระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้นิสิตเข้าใจในกระบวนการประกัน
คุณภาพ(PDCA) และสามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของนิสิตได้ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-7-01) และยังมีการให้นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธะกิจของคณะสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ดของคณะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะเพ่ือให้คณะสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง(เอกสารหมายเลข 9.1-7-02) และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมต่องาน
ประกันคุณภาพของคณะมากขึ้นโดยการแต่งตั้งตัวแทนนิสิตเข้ามาเป็นกรรมการงานประกันคุณภาพของคณะฯอีก
ด้วย (เอกสารหมายเลข 9.1-7-03) 
          8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
           มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ได้มีการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 9.1-8-01)และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกี่ยวกับ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2555 (เอกสาร
หมายเลข 9.1-8-02) และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ยังได้ร่วมกับ สถาบันภายนอก อีก 5 สถาบัน และ สมาคม
เทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพร่วมกัน โดยได้มีการประชุมร่วมกันใน
วันที่ 10 พ.ค. 2555 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารหมายเลข 9.1-8-03) 
           9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 7 6 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 7 6 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-01 แผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2554 
9.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-1-03 เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุนข้อมูลตั้งแต่ระดับคณะจนถึงระดับภาควิชา 
9.1-2-01 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 48-4/2555 ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2555 
9.1-4-01 แผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2554 
9.1-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 
9.1-4-03 เอกสารรายงานการประชุมที่มีเรื่องการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
9.1-5-01 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (สปค.01) 
9.1-5-02 แผนติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประจ าปี 2554 (สปค.02) 
9.1-5-03 เอกสารแสดงการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
9.1-6-01 เอกสารแสดงการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 
9.1-7-01 เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพ และการน ากระบวนการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมของนิสิต 
9.1-7-02 เว็บบอร์ดของคณะ (www.vettech.ku.ac.th) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-8-01 เอกสารการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
9.1-8-02 เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกี่ยวกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

จัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2555 
9.1-8-03 เอกสารการประชุมร่วมกันของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์กับ สถาบันภายนอก อีก 5 สถาบัน 

และ สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
ร่วมกัน ในวันที่ 10 พ.ค. 2555 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภฏันครราชสีมา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ จาก 15 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, และ12 ทั้งนี้ให้รายงานข้อมูลเฉพาะในรอบปีการศึกษา 
2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือปีปฏิทิน 2554 ตามที่ตัวบ่งชี้ก าหนด โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.73 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง  
ตารางท่ี 11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน   73.3
73.44


12
 ดี 

ด้านคุณภาพบัณฑิต   23.4
45.8


2
 ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

80.00 100.00 5.00 ดีมาก 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 3.45 3.45 ดี 

3. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

0.00 0.00 0.00 - 

4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

0.00 0.00 0.00 - 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
23.3

69.9


3
 พอใช้ 

5. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 14 29.70 5.00 ดีมาก 
6. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 14 12.50 3.13 พอใช้ 
7. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 1.0 3.13 1.56 ต้องปรับปรุง 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

5.3
7

2

 พอใช้ 
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 
80 88.88 5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

4.00 2.00 2.00 ต้องปรับปรุง 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
5.4

9

2

 ดี 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4.00 4.00 4.00 ดี 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

18.3
35.6


2
 พอใช้ 

12. การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.10 3.54 3.54 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.00 3.38 2.81 พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

24.4
24.4


1

 ดี 
15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 4.24 4.24 ดี 
 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน    
 

 ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ใช้ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต จากกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจการได้งานท า 35 คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 16 คน จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอปุสมบท 0 คน จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อน

เข้าศึกษา 0 คน จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า (จากการส ารวจรอบ 9 เดือน โดยกองแผนงาน มก.) 16 คน ท าให้มี
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84.21 
 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 36 35 71 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 36 35 71 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
29 19 48 

4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 6 16 22 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 0 1 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลา

อุปสมบท 
 

0 0 0 

7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปี
นั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นบัรวมผู้ที่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

28 19 47 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

100.00 100.00 100.00 

10 คะแนนทีไ่ด ้ 100.00x5 = 5.00 
   100 

100.00 x 5 = 5.00 
   100 

100.00x5 = 5.00 
   100 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 28 100 19 100 47 100 5.00 5.00 5.00 80 บรรล ุ 80 

28 19 47 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 28 100 19 100 47 100 5.00 5.00 5.00 80 บรรล ุ 80 

28 19 47 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
1-2 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย ... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 36 36 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
9 8 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 3.45 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

N/A N/A 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A N/A 

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 
 

0 0 

7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

0 0 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

0 0 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

0 0 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 0 0 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
0 0 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

0 0 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

0 0 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.06 3.45 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 9 8 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 4.06 3.45 4.06 3.45 3.51 ไม่บรรล ุ 3.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 4.06 3.45 4.06 3.45 3.51 ไม่บรรล ุ 3.51 

หมายเหตุ : -  

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ... 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน         ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจึง
ไม่มีมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ... 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน         ปีการศึกษา2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จึงไม่มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 14 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน    
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ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 9 เรื่อง
ประกอบด้วย การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ในปีล่าสุด 2 เรื่อง  คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 2.0 มีการตีพิมพ์ในวารสารที่
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 5 เรื่อง  คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ เท่ากับ 5.0  และมีงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 0.125 และจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 4 1.00 0 0.00 4 1.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 
 
 

1.00 0 0.00 2 2.00 2 2.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 

1.00 3 3.00 5 5.00 8 8.00 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตพีิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 1 0.13 1 0.13 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ
 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7 4.00 8 7.13 15 11.13 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า

ทั้งหมด  
27 24 51 

12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

14.81 29.70 21.82 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20
14.81

 = 3.70 5
20
29.70

 = 5.00 5
20
21.82

 = 5.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 4.00 14.81 7.13 29.7 11.13 51 3.70 5 5 14 บรรล ุ 14 

27 24 22.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 4.00 14.81 7.13 29.7 11.13 51 3.70 5 5 14 บรรล ุ 14 

27 24 22.5 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ประจ าปี 2554 
 

1. ชื่อบทความวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 

5. ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

6. วันเดือนป ี
ที่ตีพิมพ ์

7. เลข
หน้า 

8. ค่า
น้ าหนัก 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์              
1. An examination of the 
thermodynamics of fusion, 
vaporization, and 
sublimation of several 
parabens by correlation gas 
chromatography 

อ.ดร.ปฐมาพร  
            อ านาจอนันต ์
Chickos, J. 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences, Vol.100, 
No.5, May 2011 

05/2554 1847-1855 1.00 

2. Diversity of Bartonella 
species detected in 
arthropod vectors from 
animals in Australia 

อ . ศราวรรณ แก้วมงคล  
และคณะ 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Comparative 
Immunology, 
Microbiology and 
Infectious Diseases 

09/2554 411-417 1.00 

3. Genetic characterization 
of flea-derived Bartonella 
species from native animals 
in Australia suggests host-
parasite co-evolution 
 

อ . ศราวรรณ  
                แกว้มงคล  
และคณะ 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Infection, 
Genetics and 
Evolution 

12/2554 1168-1172 1.00 

4. Transformation of อ.ชัยณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตว ระดับ Enviromental 03/2554 3643-3649 1.00 
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1. ชื่อบทความวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 

5. ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

6. วันเดือนป ี
ที่ตีพิมพ ์

7. เลข
หน้า 

8. ค่า
น้ าหนัก 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์              
hexahydro-1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazine (RDX) by 
permanganate 

และคณะ แพทย์ นานาชาต ิ Science and 
Technology 

5. Zoonotic bartonella 
species in fleas and blood 
from red foxes in Australia 

อ . ศราวรรณ แก้วมงคล  
และคณะ 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases 

12/2554 1549-1553 1.00 

6. Prevalence and 
Antimicrobial Susceptibility 
of streptococcus suis 
isolated from slughter pigs 
in Northern Thailand 

อ.ณัฐกานต์  
          ลกัษณ์กจิเจริญ 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Kasetsart Journal 
(Natural Science) 

01-02/2554 78-83 0.75 

7. Recombinant polyamine-
binding protein of 
Synechocystis sp PCC 6803 
specifically binds to and is 
induced by polyamines 

อ.ดร.วุฒินนัท์  
                 รักษาจิตร ์
และคณะ 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับ
นานาชาต ิ

Biochemistry-
Moscow 

06/2554 713-719 0.75 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 14 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

               ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 2 เรื่อง และมีงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง มีจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 
3.13 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 4 2 6 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 1 1 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
4 3 7 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

27 24 51 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน ์

14.81 12.50 13.66 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20
14.81

 = 3.70 5
20
12.50

 = 3.13 5
20
13.66

 = 3.42 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 4 14.81 3 12.50 7 13.65 3.70 3.13 3.41 14 ไม่บรรล ุ 14 

27 24 51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 4 14.81 3 12.50 7 13.65 3.70 3.13 3.41 14 ไม่บรรล ุ 14 

27 24 51 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 1.0 
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รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีต าราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 1 เรื่อง คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 0.75 คะแนน มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนด
ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 1.56 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 1 0.25 0 0.00 1 0.25 
2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ
0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 

0.75 0 0.00 1 0.75 1 0.75 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มีผู้ทรงคณุวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 1 0.25 1 0.75 2 1.0 
6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  (นบัรวมที่ลา

ศึกษาต่อ) 
27 24 51 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
0.93

 = 0.47 5
10
3.13

 =1.56 5
10
3.92

 =1.96 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 0.25 0.93 0.75 3.13 2.0 3.92 0.47 1.56 0.99 1.0 บรรล ุ 1 

27 24 51 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 0.25 0.93 0.75 3.13 2.0 3.92 0.47 1.56 0.99 1.0 บรรล ุ 1 

27 24 51 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู ประจ าปี 2554 

ข้อมูลหลักฐาน 
1. ชื่อต าราหรือหนังสือ 2. ชื่อผู้เขียน 3. หน่วยงาน 

ที่สังกัด 
4. ระดับคณุภาพ
บทความวชิาการ 

5. วันเดือนป ี
ที่ตีพิมพ ์

6. เลข
หน้า 

7. ค่า
น้ าหนัก 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์            
1. protocols for field and 

laboratory rodent studies 

 

รศ.น.สพ.ดร.วรวฒุิ  
                ฤกษ์อ านวยโชค 
อ.สพ.ญ.ดวงกมล  
                   ภูพิชญ์พงษ์ 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

ระดับนานาชาต ิ 2011  1.00 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 2 เรื่อง มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 2 เรื่อง 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 1 เรื่อง ผลรวม
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จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.88  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อย
ละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

2 2 4 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 2 2 4 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 1 3 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 4 6 10 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
50 88.88 41.67 

6 คะแนนที่ได้ 5
30
50
  =5  5

30
88.88

   

= 5.00 

5
30
41.67

  

=5.00 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 50 33.33 41.67 5 5 5 5 ไม่บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 50 33.33 41.67 5 5 5 5 ไม่บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8-2 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 

8-3 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
8-4 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ข้อมูลหลักฐาน 

1.การบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีการน าไปบูรณาการ 

2.ชื่อคณะผู้ด าเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

4. ลักษณะภารกิจที่มี
การบูรณาการ 

5. วันเดือนปีที่
น าไปบูรณาการ 

6. รายละเอียดการน าการ
บริการวิชาการไปบูรณา

การ/หลักฐาน(ชือ่วิชา/เร่ือง
วิจัย/ต าราฯลฯ) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
1. .โครงการพัฒนาวิชาการการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
เนื้อสัตว์ อาหารสัตว ์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว ์

นางสาววิมลรัตน์ อินศวร 
และคณะท างาน 

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

25 ส.ค.54 น าไปใช้ในการเรียนการ
สอนวิชา เครื่องมือเทคนิค
การสัตวแพทย ์

2. เอกสารโครงการวิจยัอาหาร
เปียกอาหารแห้ง 

นางสาวณัฐกาญจน ์นายมอญ
และคณะท างาน 

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การวิจยั 

 น ามาใช้ในการพัฒนา การ
วิจัย 

3.โครงการ "อาหารสุนัข
ทางเลือก ท าเองก็ได้" 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชา

หอมชื่น  

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

 น าไปใช้ในการเรียนการ
สอนรายวิชา จุลชวีวิทยา
ทางอาหารและผลิตภัณฑ์
จากสัตว ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การวิจยั 

 น ามาใช้ในการพัฒนา การ
วิจัยปญัหาพิเศษในระดับ
ปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ( 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  2 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินโครงการหาบ้านใหม่ให้
สุนัขจรจัดของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการวาง
แผนการด าเนินงานของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด โดยมีการวางแผนทั้งทางด้านการรณรงค์ การให้ความรู้
และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่มีอยู่ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 9-1-1 และ 9-1-2) 
โดยกิ จกร รมที่ ผ่ า นมาของ โคร งการหาบ้ าน ใหม่ ให้ สุ นั ข จ รจั ด  ได้ แก่  ก า รดู แลสุ นั ข จรจั ดภาย ใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก่อปัญหาสร้างความร าคาญ น ามาเลี้ยงรวมกันไว้ที่โรงเลี้ยงสุนัข แล้วน าสุนัขจรจัด
เหล่านั้นมาฝึกให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตัวสุนัข เพ่ือลดปัญหาจากพฤติกรรมของสุนัข และหาผู้
ที่สนใจมารับอุปการะสุนัขไปเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดจะท า
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการอบรมวิธีการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่ง การดูแลและการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี
ให้กับนิสิตและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขอย่างพอเพียงเลี้ยงให้
ตลอดอายุขัยของสุนัขและละเว้นการผลักสุนัขบ้านมาเป็นสุนัขจรจัด และเป็นการเพ่ิมศักยภาพของสุนัขพันธุ์ไทย
หรือพันทางในการฝึกเชื่อฟังค าสั่งได้ รวมถึงการร่วมออกงานประชาสัมพันธ์โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ใน
นามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุนัข และสัตว์เลี้ยงที่จัดโดยภาครัฐและเอกชน 
(เอกสารหมายเลข 9-1-3) และโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดจะท าการติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่
โครงการจัดขึ้น เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข 9-1-4, 9-1-5) และการที่
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โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ได้มีการฝึกสุนัขในโครงการฯ ให้สามารถเชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นได้นั้น ท าให้มี
ประชาชนให้ความสนใจและรับสุนัขในโครงการฯไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน   
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มีการจัดกิจกรรม การจัดอบรมวิธีการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น
ให้กับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยจะมีการประเมินนิสิตและสุนัขที่เข้าฝึกอบรม ว่าผ่านเกณฑ์การฝึกหรือไม่ 
ซึ่งเป็นการสร้างผู้น าการฝึกสุนัขของนิสิต และท าให้นิสิตที่ท าการฝึกสุนัข สามารถน าความรู้ที่ได้ไปสอนต่อกับนิสิต
รุ่นน้องต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างผู้ฝึกสุนัขได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์ความรู้เรื่องการฝึกสุนัขยังคงอยู่   และยังมี
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ คือ งาน 
Graduation Dog Day ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ฝึกสุนัขของตัวเอง และยังสามารถน า
ความรู้ไปสอนต่อให้กับบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านได้ และบางคนที่สมัครเข้ามาร่วมอบรมยังเป็นผู้ที่มารับ
อุปการะสุนัขจรจัดในโครงการหาบ้านใหม่ไปเลี้ยง ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือที่จะน าไปใช้เลี้ยงดูและฝึก
สุนัขได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 โดยสามารถด าเนินกิจกรรม ได้ 4 กิจกรรม ซึ่งจากตามแผนที่ตั้งไว้ 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 
(เอกสารหมายเลข 9-2-1) 
 3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  - 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  - 

  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 5 2 ข้อ 5 2.00 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 5 2 ข้อ 5 2.00 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 
หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-1 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. 
9-1-2 แผนปฏิบัติการ (Action plan) ของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก.  

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

9-1-3 รายงานสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2554 ของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจร
จัด มก. 

9-1-4 เอกสารสรุปกิจกรรมการฝึกสุนัขจรจัดให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นให้กับนิสิตคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 

9-1-5 เอกสารสรุปกิจกรรม Graduation Dog Day 2011 
9-2-1 เอกสารการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัข

จรจดั มก. ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
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1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการวางแผนการด าเนินงาน 
นโยบาย ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับ
ภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ การประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 10-1-1) 
- ระบุในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2551-2554) (เอกสารหมายเลข 10-

1-2) 
- มีแผนและกลไกการด าเนินงานด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 (เอกสาร

หมายเลข 10-1-3) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดโครงการหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะประเพณีไทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและประเพณีไทย ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งทุกโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ ดังนี้  

2.1 การสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต  
อาทิ  
- โครงการปัจฉิมนิเทศ จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม” เพ่ือให้นิสิตมี

จิตส านึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการเรียนต่อหรือประกอบสัมมาชีพในอนาคต (เอกสารหมายเลข 
10-2-1) 

- มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องระเบียบวินัยในชั้นเรียน การเคารพครูอาจารย์ บุคลากรของ
คณะฯ รวมทั้งรุ่นพี่ของนิสิตในท้ายชั่วโมงเรียน (เอกสารหมายเลข 10-2-2)  

- โครงการท าบุญสัตว์ทดลองเพ่ือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลองที่น ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (เอกสารหมายเลข 10-2-3) 
2.2 การบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่ 

จัดขึ้นโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาท ิ
- โครงการไหว้ครู (เอกสารหมายเลข 10-2-4) 
- โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เอกสารหมายเลข 10-2-5) 
- โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี (เอกสาร

หมายเลข 10-2-6) 
- โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริการส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง จ.สมุทรปราการ (เอกสาร

หมายเลข 10-2-7) 
3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกปี มีการติดตามผลกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล แบบส ารวจ 
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แบบสอบถาม การประเมินผลความส าเร็จ วิธีวิเคราะห์ผล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของกิจกรรมหรือโครงการที่จัด
ขึ้นทุกโครงการและน าผลประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละโครงการเมื่อมีการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป  (เอกสาร
หมายเลข 10-3-1) 

4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีด าเนินการสร้างวัฒนธรรมภายใน
องค์กร โดยการด าเนินโครงการการสร้างสัมมาทิฐิภายในองค์กร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุก
ระดับ ช่วยให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน ส่งผลให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  โดยจัดวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
ขึ้นเป็นประจ าทุกสองเดือนภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อไป  (เอกสาร
หมายเลข 10-4-1)  
 คณะฯ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ทั้งการแต่งกาย การเคารพครูบา
อาจารย์และผู้อาวุโสด้วยการไหว้ การแสดงความมีน้ าใจในการช่วยท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการหลังเลิกเรียน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เผยแพร่กิจกกรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ แจก
ให้กับคณะฯ และสถาบันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รวมทั้งศาลาที่พัก
ส าหรับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 10-4-2) รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งประมวลภาพถ่ายกิจกรรมผ่านเวปไซต์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
(www.vettech.ku.ac.th) รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารและสิ่งของเพ่ือจัดท าหอประวัติคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 10-4-3) 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่ อ
สาธารณชนเป็นประจ าทุกป ีในโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการเชิญศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ อาจารย์อาวุโสจากคณะสัตวแพทย์ สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย คณาจารย์และ
นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 10-2-5) 
 นอกจากนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ยังมีการด าเนินงาน จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาสุนัข
จรจัดหน้าที่ใคร?” ให้แก่บุคคลทั่วไปและนักวิชาการ เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อการเลี้ยงสุนัข ให้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง ทั้งในยามที่น่ารัก และในยามที่ก่อความร าคาญ ลดปัญหา
การน าสุนัขไปท้ิง และเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี (เอกสารหมายเลข 10-4-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 

http://www.vettech.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 4 4.00 4.00 4 ข้อ 4 ข้อ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 4 4.00 4.00 4 ข้อ 4 ข้อ 5 
หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

10-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
10-1-2 ส าเนาแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2551-2554) 

10-1-3 
แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
พ.ศ. 2554 (1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55) 

10-2-1 
ส าเนาโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม”  พร้อมด้วยส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-2 
เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต  

10-2-3 
ส าเนาโครงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมแก่สัตว์ทดลอง พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-4 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-5 
ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-6 
โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย  
จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-7 
โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริการส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง  
จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-3-1 
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิต
และกิจกรรมนิสิต ประจ าปี 2554 รวมทั้งเอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและ
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
กิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มี
ธรรม”   
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” 

10-4-1 โครงการการสร้างสัมมาทิฐิภายในองค์กร 
10-4-2 หนังสือสวดมนต์โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
10-4-3 รูปถ่ายของที่ระลึก สิ่งของ เพื่อจัดท าหอประวัติคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

10-4-4 
ส าเนาโครงการ “ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
5 ข้อ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัด
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคี สร้างจิตส านึก
ร่วมกันในการท างานของนิสิต บุคลากรของคณะฯ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานและ
แบ่งกลุ่ม แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการท าความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ (เอกสารหมายเลข 11-1-1) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ครั้งที่ 

๕ เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตกับบุคลากร อีก

ทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีกับองค์กร  (เอกสาร

หมายเลข 11-1-2)  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ทั้งการแต่งกาย 

การเคารพครูบาอาจารย์และผู้อาวุโสด้วยการไหว้ การแสดงความมีน้ าใจในการช่วยท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการหลังเลิกเรียน  

2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ โดยมีระบบคีย์การ์ดเปิดเข้า

ออกอาคารเรียน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานติดไว้ในห้องปฏิบัติการ

และบริเวณรอบอาคารเรียน มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะส าหรับนิสิตชายและนิสิตหญิง มีกล้องวงจรปิดบริเวณรอบ

อาคาร (เอกสารหมายเลข 11-2-1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการรณรงค์การควบคุม

ก าจัดหนูและคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่และยานพาหนะเพ่ือดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ให้สะอาด

ถูกสุขลักษณะ (เอกสารหมายเลข 11-2-2) 

  3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน 7 ส. คือ 
สะสาง สะดวก สะอาด สร้างสุขนิสัย สุขลักษณะ สวยงามและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โครงการวันพัฒนาและปลูก
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ต้นไม้ ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคี สร้างจิตส านึกร่วมกันในการท างานของนิสิต บุคลากรของคณะฯ ซึ่ง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานและแบ่งกลุ่ม แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการท าความสะอาด
และปรับแต่งภูมิทัศน์ (เอกสารหมายเลข 11-3-1) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมกับนิสิตและบุคลากร ได้แก่ 
สนามฝึกสุนัข ลานกิจกรรม ศาลาพักผ่อน บ่อเลี้ยงปลาคราฟ สนามกีฬา เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 11-4-1) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) โครงการที่ได้จัดขึ้นและด าเนินการแล้วเสร็จ จะมีการติดตามประเมินผล
โครงการ ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต
ระดับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (เอกสารหมายเลข 11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 - 5 - 5.00 5 5 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 - 5 - 5.00 5 5 5 ข้อ 
หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 เอกสารแสดงการแบ่งกลุ่มและแบ่งพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมในการท าความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร พร้อมส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและส าเนาโครงการวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้  

11-1-2 ส าเนาโครงการและส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
เทคนิคการสัตวแพทย์ครั้งท่ี ๕ 

11-2-1 รูปถ่ายแสดงการจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
11-2-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์การควบคุมก าจัดหนู คณะเทคนิคการสัตว

แพทย์ มก. และส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 
11-2-3 ภาพแสดงอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
11-3-1 รูปถ่ายที่แสดงภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม

ด้วยส าเนาโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  
11-4-1 รูปถ่ายแสดงพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร 
11-5-1 เอกสารแสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ระดับ 3.77 

จากคะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.04 3.54 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.04 3.54 4.04 3.54 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.04 3.54 4.04 3.54 4.0 ไม่บรรล ุ 4.0 
หมายเหตุ :  ผลการประเมินในป ี2554 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ซึ่งยังไม่สมบูรณ ์

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 

ตัวท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ใช้ข้อมูลเอกสารสรุปค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 
15 คน และปริญญาเอก  9 คน  มีผลรวมค่าดัชนีคุณภาพ 75 คะแนน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24 คน คิด
เป็นสัดส่วนการพัฒนาคณาจารย์ 3.375   เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 
คะแนน ได้เท่ากับ 2.812 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม  
(คน x ค่าน้ าหนัก) ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์ 0 0 2 14 5 8 68 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 3 0 6 0 0 
รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 1 8 1 13 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 0 0 
รวม (คน x ค่าน้ าหนัก) 0 33 48 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ 3 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 
6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 14 28 14 28 28 56 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 1 5 1 5 2 10 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 7 35 8 40 15 75 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 1 8 1 8 2 16 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 23 76 24 81 47 157 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.304 3.375 3.34 
15 คะแนนที่ได ้ 3.304 x 5 = 2.753 

    6 
3.375 x 5 = 2.812 
    6 

3.34 x 5 = 2.78 
    6 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 76 3.304 81 3.375 157 3.34 2.753 2.812 2.78 3.00 บรรล ุ 3.510 

23 24 47 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 76 3.304 81 3.375 157 3.34 2.753 2.812 2.78 3.00 บรรล ุ 3.510 

23 24 47 

หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยต้นสังกัด 
3.55 4.23 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.98 4.23 3.98 4.23 3.51 บรรลุ
เป้าหมาย 

3.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.98 4.24 3.98 4.24 3.51 บรรลุ
เป้าหมาย 

3.51 
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หมายเหตุ : -  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

 

 

บทท่ี 3  
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 11 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 34 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 ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
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 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 23 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 34 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.17 3.75 3.75 3.75 4.00 3.75 3.82 3.56 3.56 3.75 3.62 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กจิกรรม
การพัฒนานสิิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.54 3.54 4.25 4.25 3.54 4.11 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.24 - 3.00 3.00 4.24 3.00 พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06     

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี ด ี     

 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับfu 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
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 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 13  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.23 4.15 4.00 4.00 4.23 4.15 ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.63 4.53 4.50 4.50 - 3.80 3.73 4.36 4.33 3.80 4.19 ดี ดี ดี ดี 

   มาตรฐานที่ 
2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 3.54 3.54 4.29 4.29 3.54 4.19 ดี ดี ดี ดี 

   มาตรฐานที่ 
2 ข ด้านพันธ
กิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

3.63 4.70 4.67 4.67 - 3.84 3.76 4.39 4.35 3.84 4.18 ดี ดี ดี ดี 
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มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

- 3.50 3.50 3.50 - 3.23 3.23 3.50 3.50 3.23 3.34 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06 ดี ดี ดี ดี 

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดี ดี ดี ด ี ดี ด ี ดี ด ี ด ี ด ี     

 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับพอใช้ 

 

 

 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองดา้นการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.67 4.00 3.86 3.89 4.63 4.57 3.86 4.31 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี 
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2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.19 4.18 4.40 4.40 4.19 4.35 ดี ดี ดี ดี 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.26 3.50 3.50 3.50 - 3.13 3.13 2.88 2.88 3.13 3.00 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06     

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี     

 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
3. ด้านการเงิน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 15 

 

ตารางท่ี 15  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ     ผลผลิต รวม 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.17 4.10 4.10 4.10 - 3.53 3.18 3.89 3.89 3.53 3.79 ดี ดี ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 
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   2) ด้านวิชาการ 2.26 3.67 3.67 3.67 - 2.81 2.81 3.10 3.10 2.81 3.05 ดี ดี พอใช้ ดี 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดี
มาก 

   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 3.89 3.54 4.17 4.17 3.89 4.08 ดี ดี ดี ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.75 4.00 3.79 3.81 4.73 4.70 3.79 4.27 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.67 4.00 4.23 4.15 4.60 4.50 4.23 4.41 ดีมาก ดี ดี ดี 

   2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

   3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 ดีมาก ดี
มาก 

พอใช้ ดี 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06     

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ด ี ด ี ดี ด ี ด ี ดี ด ี     

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- ด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- ด้านการวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน 

ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 
มีการจัดท าแผนที่เชื่อมโยง ในส่วนของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยมี 

การก าหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และสะท้อนความส าเร็จของกลยุทธ์ 

รวมทั้งถ่ายทอดให้รับทราบกันทั่วทั้งองค์กร 
  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน 
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่

ต้องการของตลาด ท าให้สัดส่วนการได้งานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส ารวจความต้องการของตลาดในเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. ควรเร่งผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชา

อาเซียน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          212 

1. สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ท าให้หลายหน่วยงานและนักเรียน 

ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
3. คณาจารย์ผู้สอนยังขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน สถานที่ท ากิจกรรม และห้องเรียนไม่เพียงพอ 
5. แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และแนวทาง

พัฒนาเฉพาะด้าน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการให้

ทุนการศึกษา หรือรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้

หลากหลายรูปแบบ 
3. ควรเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้มาให้ความรู้เรื่อง KM และการวิจัยในชั้น

เรียน  
4. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ

ในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่า 
5. ควรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพ่ือรับทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์และนิสิตมีการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาในด้าน

ต่างๆ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรจัดกิจกรรมให้อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
2. ควรมีเพลงประจ าคณะ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนนิสิตที่ได้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศมีน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานิสิตให้มากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด า เนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
2. มีทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนิสิต 
แนวทางเสริม 
1. ควรสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนเพิ่มเติม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. ขาดการประเมินแผนงานวิจัยของคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ และการจัดให้

ความรู้กับบุคลากร 
2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนที่คณะฯ ก าหนดไว้ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
แนวทางเสริม 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าผลการประเมินงานบริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกโครงการมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง

การด าเนินงานครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่ง
ตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานให้ครบทุกโครงการของการบูรณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 - 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญกับการบริหารและการจัดการของคณะฯ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบการด าเนินการด้วยการรวบรวมความรู้จากการก าหนดประเด็นความรู้ และการน าความรู้มาใช้

เพ่ิมพูนทักษะที่ชัดเจน 
2. ไม่พบการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรจัดท าประเด็นความรู้ที่ต้องการ ครอบคลุมการผลิตบัณฑิต และการวิจัย แล้วด าเนินการให้เป็น
กระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่ก าหนดบุคคลเป้าหมาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมความรู้ และการน าความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

2. ควรก าหนดแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน โดยก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นขั้นตอน (PDCA) ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเรียน
การสอน   การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 -  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ชัดเจนในส่วนของจ านวนงบประมาณที่จะได้รับจากแหล่งที่มาของเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวนงบประมาณที่จะได้รับจากที่มาของเงิน และ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้และโครงการ/กิจกรรมจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถพัฒนาผลการด าเนินการตามตัว

บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมมากกว่าการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

ในประเด็นย่อยๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาควิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์ และส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่งได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ในหน่วยงานระดับภาควิชา และ
ส านักงานเลขานุการคณะ โดยความรับผิดชอบในการด าเนินงานองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ จะแบ่งเป็น 
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จ านวน 6 องค์ประกอบ ส่วนส านักงานเลขานุการรับผิดชอบ 3 องค์ประกอบ โดยมี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะตามข้อ 3.2 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 
เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 20 โครงการ/แผนงาน และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 กิจกรรม และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            218 
 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

รายงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
 

                                    NO. สปค.01 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว ้

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน 

1. ควรมีการประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธอ์ยา่งน้อยปีละ 
1 ครั้ง  และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหรือกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพจิารณา 
และน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร/ กรรมการ
ประจ าคณะไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
-มีการน าข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร/กรรมการ
ประจ าคณะฯ มา
ปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

 

- -รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์1 ฉบับ/ป ี
-แผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่
ผ่านการแก้ไข/ปรับปรุงจาก
ผู้บริหาร/กรรมการประจ า
คณะ 

พ.ค. 
ของทุกป ี

- คณบดี นัก 
วิเคราะห์ 
นโยบาย 
และแผน 
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แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2.พัฒนาสถานที่ หอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ให้
เหมาะสมต่อการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น  

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-ภาควิชาฯควรท าการ
ประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรการเรียน
การสอนและท า
แผนพัฒนาทรัพยากร
การเรียนการสอน 

- -ท าแบบสอบถามจาก
นิสิตถึงความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ที่ยังขาด
แคลนในทุกวิชาที่มี
ภาคปฏิบัตกิาร 
-ท าแผนปรับปรุง
ทรัพยากรให้เพยีงพอ
ต่อการเรียนการสอน 

-ทราบจ านวนอุปกรณ์และ
งบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่ภาควิชาฯ ต้องการเพิ่ม 

ม.ค. 55 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้า 
ภาควิชาฯ 

 1.สนับสนุนให้
คณาจารย์ขอเขา้สู่
ต าแหน่งวิชาการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-คณาจารย์จัดท า Road 
map ในการขอ
ต าแหน่งวิชาการของแต่
ละคน 
-ส ารวจความต้องการ
รูปแบบการสนับสนุน
จากภาควิชาฯหรือจาก
คณะฯ 

- - -คณาจารย์ทกุคนมี Road 
map ในการขอต าแหน่ง
วิชาการ 
-ทราบความตอ้งการของ
คณาจารย์เรื่องรูปแบบของ
การสนับสนุนเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
-มีอาจารยย์ื่นเสนอขอ

ม.ค. 55 
อาจารย์
ทุกท่าน
ต้องส่ง 
road 
map 

- คณบดี หัวหน้า 
ภาควิชาฯ 
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ต าแหน่งวิชาการภายในปี
การศึกษา 2557 อย่างน้อย 
2 คน 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

 2.เพิ่มการ
สนับสนุนการ
พัฒนาคณาจารย์
ไปร่วมประชุม
วิชาการ  

สามารถท าได ้ -เพิ่มการสนับสนุนการ
ร่วมประชุมวิชาการ 
-เพิ่มการสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

- -เพิ่มงบประมาณการ
สนับสนุนคณาจารย์
ในด้านการน าเสนอ
ผลงาน 
-เพิ่มการประชา 
สัมพันธ์แหล่งช่องทาง
ในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการของ
คณาจารย ์

-อาจารย์ต้องเข้าร่วมประชุม
วิชาการอยา่งน้อย 1 ครั้ง/คน/
ปี 

 
-จ านวนอาจารย์ที่น าเสนอ

ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม 
10 % 

 

2555 - คณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวจิัย 

 
 

หัวหน้า 
ภาควิชาฯ 

 3.ควรจัดท า
แผนพัฒนา
คณาจารย์ให้
ชัดเจน 

สามารถท าได ้ จัดท าแผนพัฒนา
คณาจารย ์

- - มีแผนพัฒนาคณาจารย ์
ระยะเวลา 4 ป ีตั้งแต่ 

2554-2557 
 
 
 

2554-
2557 

- คณบดี หัวหน้า 
ภาควิชาฯ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          221 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

 4.ควรมีการ
สอบถามความ
ต้องการของศิษย์
เก่าในการพัฒนา
ความรู้เฉพาะดา้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ท าแบบสอบถามความ
ต้องการของศิษย์เก่าใน
การพัฒนาความรู้
เฉพาะด้าน (ผ่านทาง
สมาคมเทคนิคการสัตว
แพทย์) 

- - ทราบถึงความต้องการของ
ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะให้
คณะฯช่วยจัดอบรมการ
พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน 

- - ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ 

นิสิต 

 

 5.ควรมีการจัดการ
ประชุมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้
ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา
ความรู้เฉพาะดา้น 

สามารถท าได ้ จัดประชุมวิชาการหรือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับศิษย์เกา่ตามด้าน
ที่ต้องการ 
 
 

- - มีการจัดอบรมเฉพาะด้าน
ให้กับศิษย์เกา่ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

- - คณบดี ผช.คณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

3. ใช้วงจร PDCA ด้านการ
สนับสนุนงานวิจัยในวงจ ากัด 

6 ควรน าวงจร 

PDCA มาใช้ในการ

ด าเนินการ/

กิจกรรม/โครงการ 

ตามแผนปฏิบัตกิาร

ให้ครบถ้วน 

สามารถท าได ้ - ทุกโครงการวิจัยตอ้ง
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานครบตาม
หลัก PDCA  
- ประชุมความก้าวหนา้
ของโครงการวิจัยอยา่ง
น้อย 4 เดือน/ครั้ง 

- - ทุกโครงการวิจยัสามารถ
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนิน งานครบตามหลัก 
PDCA  
 

- - ผช.คณบดี 
ฝ่ายวจิัย 

หัวหน้าโครงการ 
วิจัย 
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4 .  ไ ด้ รั บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยประจ าในเกณฑ์ต่ า 

7 ควรสนับสนุนให้

อาจารย์/นักวิจัย

ประจ าขอรับทุน

วิจัยจากภายนอก/

ภาคเอกชน 

สามารถท าได ้ - เพิ่มการ
ประชาสัมพันธแ์หล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น 
- ควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วย
อ่าน โครงการวิจัยก่อน
การส่งขอทุนต่างๆ 
-เพิ่มกองทุนสนับสนุน
การวิจยัของคณะฯ 

- - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
เพิ่มจากเดิม 10 % 

- - ผช.คณบดี 
ฝ่ายวจิัย 

บุคลากรทุกท่าน
ที่ต้องการขอทุน

วิจัย 

 8. ควรผลักดัน 

แรงจูงใจให้มีการ

ตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติ/

นานาชาติ   

 

สามารถท าได ้ -มีการให้ค่าตอบแทน
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ตีพิมพ์ หรือมีการช่วย
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 
หรือ ใช้พิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 

- - สามารถเพิ่มบทความวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการอย่างน้อย
ระดับชาติที่ประกาศใน  สม
ศ. หรือ TCI 
 
 
 
 

- - คณบดี ผช.คณบดี  
ฝ่ายวจิัย 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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5. ยังน าวงจรคุณภาพมาใช้
ในการบริการทางวิชาการใน
ระดับต่ า 

 สามารถท าได ้ ทุกโครงการน าหลัก 
PDCA มาใช้ในการ
จัดท าแผนปฏบิัติงาน
ของโครงการบริการ
วิชาการ 

- - ทุกโครงการมีแผนปฏิบัติงาน
ตามหลัก PDCA 

2555 - ผช.คณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ 

6. ยังขาดการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในการให้บริการทางวิชาการ 

 สามารถท าได ้ ท าแบบประเมินที่
ครอบคลุมถึงการส ารวจ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการ 

- - รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 2 โครงการ 

2555 - ผช.คณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ 

7. ยังขาดการสรุปประเด็น
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร
บริ ก า รทา งวิ ช า ก า ร  ซ่ึ ง
จะต้ อ งน า ไปพัฒนาและ
ถ่ายทอดแก่บุคลากรภายใน
ค ณ ะ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณชน 

 สามารถท าได ้ -ท าบอร์ดวิชาการ
เกี่ยวกบัความรู้ที่ได้จาก
งานบริการวิชาการ 
-ลงบทความเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้จากงาน
บริการวิชาการใน
เว็บไซต์ของคณะฯ 

- - น าประเด็นความรู้ที่ได้จาก
งานบริการวิชาการมา
เผยแพร่อยา่งน้อย 1 เร่ือง 

2555 - ผช.คณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

 9. ควรมีการบริการ
วิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดย

ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อ

เป็นการสร้าง
เครือข่าย 

สามารถท าได ้ ร่วมมือกับคณะ
มนุษยศาสตร์หรือส านัก
วัฒนธรรม ในการจัด
กิจกรรมการบรกิาร

วิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกัน 

 
 

 

- - มีกิจกรรมการบรกิาร
วิชาการด้านศิลปะและ

วฒันธรรมร่วมกับหน่วยงาน
อื่น อยา่งน้อย 1 กจิกรรม/ป ี

- - คณะกรรมกา
รท านุบ ารุง

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

คณะ 
กรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะ 

วัฒน 
ธรรม 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. 
ระยะเวล

าการ
ด าเนินงา

น 

7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

10. คณะกรรมการประจ า
คณะควรมีการประเมินผล
การบริหารงานของคณะ 
และคณบดีน าผลการบริหาร
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 สามารถท าได ้ จัดการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการประจ า
คณะฯและทีมผู้บริหาร 
เกี่ยวกบัผลการ
บริหารงานของคณะใน
ด้านต่างๆ 

- - -รายงานผลการประเมินการ
บริหาร งานของคณะฯโดย
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
-แผนปรับปรุงประจ าปีของ
คณะฯ 

เม.ย. 55 - คณะ 
กรรมการ

ประจ าคณะฯ 

คณบดี 

11.ควรมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายการ
จัดการความรู ้(KM) ตลอดจน
แผนการจัดการความรู้ที่
ครอบคลุมการผลิตบัณฑิตและ
การวิจยัให้ชัดเจน และ
ด าเนินการตามแผนจนได้
ประเด็นความรู้ที่เผยแพร่ และ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ได้ 

10 .ควรมี ก าร ให้
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่ อ งการท า  KM 
กับคณาจารย์ ให้
ถูกต้องส่งเสริมให้
คณาจารย์มีการท า 
KM ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

สามารถท าได ้ มีการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัด 
การความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

- - มีองค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 
1 เร่ือง  

ก.พ.55 - คณบดี หัวหน้า
ส านักงานเลขาฯ 

12. ควรมีแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ  

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

น าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจจากหนว่ยงาน
อื่นๆ มาประยุกต์ใช้กบั
คณะฯ 
 

โครงการจัดท าแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯ (2555-

2557) 

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการ
ตัดสินใจ (FIS) 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
อย่างน้อย 1 ด้าน ภายในป ี
2555  

ตลอดปี - คณะ 
กรรมการฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัต ิ
งาน 

13. แผนบริหารความเส่ียง 
ควรระบุความเส่ียงของการ
ด าเนิน งานของคณะอย่าง
น้อย 3 ด้าน  เช่น ความ
เส่ียงด้านการเงิน  ด้าน
นโยบาย ดา้นการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  

11.การวิ เคราะห์
ความเสี่ยง ควรให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะครบทุกพันธ
กิ จ ร ว ม ทั้ ง ก า ร
บริหารจัดการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงของการด าเนินงาน
ของคณะฯ (ด้านการ
ปฏิบัติงาน,ด้าน
บุคลากร,ด้าน
ทรัพยากร) 
 

-  - มีแผนบริหารความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน 

ภายในปี
งบ 

ประมาณ 
2555 

- คณะ 
กรรมการ 

บริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
14.ควรท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่มีการวิเคราะห ์
SWOT ทางการเงินของคณะ 
และก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การหารายได้ให้หลากหลาย
และก าหนดรายจา่ยให้
ครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

 สามารถท าได ้ จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงินให้
ครอบคลุมแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ 

- - แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
1 แผน 

ก.พ.55 - คณบดี นักวิชา 
การเงินและ
บัญชี และ 

นักวิเคราะห ์
นโยบายและ

แผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

15.ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะ 

12.ควรมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของคณะ 

สามารถท าได ้ ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯ 

- - สามารถก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของคณะฯ และ
พร้อมใช้ในการตรวจ

เม.ย. 55 - คณบดี ผช.คณบดี 
ฝ่ายประกันฯ 
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 ประเมินภายในได ้

 

 

 
 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

รายงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 2. ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบตัิงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน 

-มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

-มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/กรรมการมา
ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

  -รายงานผลการประเมินการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 1 ฉบับ/ป ี

-แผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่ผ่านการแก้ไข/
ปรับปรุงจากผู้บริหาร/กรรมการประจ า
คณะ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี 
  
  
  
  

นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน  
  
    

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

-ภาควิชาฯควรท าการประเมินความเพยีงพอของ
ทรัพยากรการเรียนการสอนและท าแผนพัฒนา

 -ท าแบบสอบถามจากนิสิตถึงความ
เพียงพอของอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลน

-ทราบจ านวนอุปกรณ์และงบประมาณใน
การจัดซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอนที่

ด าเนินการเสร็จแล้ว  ผช.คณบด ี

ฝ่ายวิชาการ  
หัวหน้าภาควิชา 
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1. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 2. ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบตัิงาน 

ทรัพยากรการเรียนการสอน ในทุกวิชาที่มภีาคปฏบิัติการ 
-ท าแผนปรับปรุงทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการเรียนการ 

ภาควิชาฯตอ้งการเพิ่ม 

-คณาจารย์จัดท า Road map ในการขอต าแหน่ง
วิชาการของแต่ละคน 

-ส ารวจความต้องการรูปแบบการสนับสนุนจาก
ภาควิชาฯหรือจากคณะฯ 

 - -คณาจารย์ทกุคนมี Road map ในการขอ
ต าแหน่งวิชาการ 

-ทราบความตอ้งการของคณาจารย์เร่ือง
รูปแบบของการสนับสนุนเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

-มีอาจารยย์ื่นเสนอขอต าแหน่งวิชาการ
ภายในปกีารศึกษา 2557 อยา่งน้อย 2 คน 
 
 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี หัวหน้าภาควิชา 

-เพิ่มการสนับสนุนการร่วมประชุมวิชาการ 

-เพิ่มการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวชิาการ 

 -เพิ่มงบประมาณการสนับสนุน
คณาจารย์ในด้านการน าเสนอผลงาน 

-เพิ่มการประชาสัมพันธแ์หล่ง
ช่องทางในการน าเสนอผลงาน
วิชาการของคณาจารย ์

-อาจารย์ต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

-จ านวนอาจารย์ที่น าเสนอผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 % 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี ผช.คณบดีฝ่าย
วิจัย 

 

หัวหน้าภาควิชา 

จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย ์   มีแผนพัฒนาคณาจารย ์ระยะ เวลา 4 ป ี
ตั้งแต่ 2554-2557 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณบดี 
 

หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
ท าแบบสอบถามความต้องการของศิษยเ์ก่าในการ
พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน (ผ่านทางสมาคมเทคนิคการ
สัตวแพทย์) 

  ทราบถึงความต้องการของศิษย์เก่าที่
อยากจะให้คณะฯช่วยจัดอบรมการพัฒนา
ความรู้เฉพาะดา้น 

ด าเนินการเสร็จแล้ว - ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ

นิสิต  
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3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบตัิงาน 

จัดประชุมวิชาการหรือฝกึอบรมเชิงปฏบิัติการให้กับ
ศิษย์เก่าตามด้านที่ตอ้งการ 

  มีการจัดอบรมเฉพาะด้านใหก้ับศิษย์เก่า 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณบดี  ผช.คณบดีฝ่าย
วิชาการ  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
- ทุกโครงการวิจัยตอ้งด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานครบตามหลัก PDCA  

- ประชุมความก้าวหน้าของโครงการวิจยัอยา่งน้อย 4 
เดือน/ครั้ง 

  ทุกโครงการวิจยัสามารถด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานครบตามหลัก PDCA  

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - ผช.คณบดี
ฝ่ายวจิัย  

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 

- ควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอา่น โครงการวจิัยก่อนการส่ง
ขอทุนต่างๆ 

-เพิ่มกองทุนสันบสนุนการวิจัยของคณะฯ 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัเพิ่มจากเดิม 
10 % 

ด าเนินการเสร็จแล้ว - ผช.คณบดี
ฝ่ายวจิัย 

 

บุคลากรทุกท่านที่
ต้องการขอทุน

วิจัย 

 
-มีการให้ค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการตีพิมพ์ 
หรือมีการช่วยค่าใช้จา่ยในการตีพิมพ์ หรือ ใช้พิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

  สามารถเพิ่มบทความวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการอย่างน้อยระดับชาตทิี่
ประกาศใน  สมศ. หรอื TCI 
 

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี  - ผช.คณบดีฝ่าย
วิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ทุกโครงการน าหลัก PDCA มาใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของโครงการบริการวิชาการ 

 

 

ทุกโครงการมีแผนปฏิบัติงานตามหลัก 
PDCA 

ด าเนินการเสร็จแล้ว ผช.คณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หัวหน้าโครง การ
บริการวิชาการ 

ท าแบบประเมินที่ครอบคลุมถึงการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการให้บรกิารวิชาการ 

 

 

รายงานผลการส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 โครงการ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว ผช.คณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หัวหน้าโครง การ
บริการวิชาการ 
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1. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 2. ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบตัิงาน 

-ท าบอร์ดวิชาการเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากงานบริการ
วิชาการ 

-ลงบทความเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการ
ในเว็บไซต์ของคณะฯ 

 

 

น าประเด็นความรู้ที่ได้จากงานบรกิาร
วิชาการมาเผยแพร่อยา่งน้อย 1 เร่ือง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ผช.คณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หัวหน้าโครง การ
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์หรือส านักวัฒนธรรม ใน
การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกัน 

 

 

มีกิจกรรมการบรกิารวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับหนว่ยงานอื่น อยา่ง
น้อย 1 กิจกรรม/ป ี

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงาน
เลขาฯ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

จัดการประชุมหารือร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯและทีมผู้บริหาร เกี่ยวกบัผลการ
บริหารงานของคณะในด้านต่างๆ 

 

 

-รายงานผลการประเมินการบริหารงาน
ของคณะฯโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-แผนปรับปรุงประจ าปีของคณะฯ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

คณบดี 

มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับ การจัดการ
ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจยั 

 

 

มีองค์ความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 เร่ือง  อยู่ระหว่างด าเนินการ คณบดี หัวหน้าส านักงาน
เลขาฯ 

น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
จากหนว่ยงานอื่นๆ มาประยกุต์ใช้กับคณะฯ 

โครงการจัดท าแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะฯ (2555-
2557) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (FIS) 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจอย่างน้อย 1 เร่ือง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการ
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของการด าเนินงานของ
คณะฯ (ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านบุคลากร,ด้าน
ทรัพยากร) 

 

 

มีแผนบริหารความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ด าเนินการเสร็จแล้ว คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินให้ครอบคลุมแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 1 แผน ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี นักวิชาการเงิน
และบัญชี และ
นักวิเคราะห์
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แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรบัปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

6.2 ผู้ปฏิบตัิงาน 

นโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัณคุณภาพ 
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ  

 

สามารถก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของคณะฯ และพร้อมใช้ในการตรวจ
ประเมนิภายในได ้

ด าเนินการเสร็จแล้ว คณบดี ผช.คณบดีฝ่าย
ประกัน 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 30 – 31 
กรกฎาคม 2555 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ผศ.น.สพ.ดร.ธวชัชัย ศักดิ์ภู่อร่าม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์) 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 
2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 -        
31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 3 คน บุคลากร จ านวน 4 
คน นิสิต จ านวน 3 คน และ ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ .+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนตัว
บ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี ส าหรับภาพรวม 
จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 11 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 
(24 

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23 

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(12 

ตัวบ่งชี้) 

รวม 

(34 

ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  

การผลิตบัณฑิต  

3.17 3.75 3.75 3.75 4.00 3.75 3.82 3.56 3.56 3.75 3.62 

องค์ประกอบท่ี 3  

กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 

การวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 

  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 
(24 

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23 

ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(12 

ตัวบ่งชี้) 

รวม 

(34 

ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 5 

การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 

องค์ประกอบท่ี 6 

ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบท่ี 7 

การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.54 3.54 4.25 4.25 3.54 4.11 

องค์ประกอบท่ี 8 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.24 - 3.00 3.00 4.24 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการสอดคล้องกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาด ท าให้สัดส่วนการได้งานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 

4. มีหลักเกณฑ์การให้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากรและการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
5. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดท าแผน/โครงการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการให้

เกิดความยั่งยืนและความต้องการของชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ท าให้หลายหน่วยงานและนักเรียน 

ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน สถานที่ท ากิจกรรม และห้องเรียนไม่เพียงพอ ตลอดจนการ

บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
4. ขาดระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
5. ขาดการประเมินแผนงานวิจัยของคณะฯ 
6. การส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการ

ทางวิชาการยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการให้

ทุนการศึกษา หรือรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ก าหนดการพัฒนาที่ชัดเจน ระยะเวลาและงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาที่
ชัดเจน 

2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้
หลากหลายรูปแบบ 

3. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า และจัดท า
แผนการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดตามข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่มีอยู่ 

4. ควรมีการจัดท าระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ และการจัดให้
ความรู้กับบุคลากร 

5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนที่คณะฯ ก าหนดไว้ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลวิจัย 
6. ควรมีการส ารวจความต้องการและก าหนดเป้าหมายการให้บริการแก่ชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนด

ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และพ้ืนที่ใช้สอยด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน  

1. ด้านการเรียนการสอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เป็นสาขาวิชา
เฉพาะด้าน สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้สัดส่วนการได้งานท าของ
บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ยังมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งนิสิตและคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง คณาจารย์มีการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

2. ด้านการวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในท าการวิจัย และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
วิจัยสู่สาธารณชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนิสิตที่เอ้ือต่อการเสริมทักษะ
การท างานวิจัยได้เป็นอย่างดี  

3. ด้านการบริการทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการให้บริการทางวิชาการที่เข้มแข็ง 
คณาจารย์ให้ความส าคัญต่อการให้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างเด่นชัด สามารถสร้างผลงานบริการวิชาการที่ส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของคณะฯ  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตให้
ความส าคัญในการท ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

- 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 20 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 7 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 6 – 8 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.26 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน4.27 อยู่ในเกณฑด์ี เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดการประเมินฯ 
 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคณะเทคนิค 

การสัตวแพทย์                                           
เวลา 09.30 - 09.40 น.  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์    
                       ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                           

 ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ 
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                                 แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.40 – 10.25 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
 2554 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.25 - 11.00 น.  คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 14.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
     เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จ านวน  3  คน 
              กลุ่มท่ี 2 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  4  คน 
     เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  จ านวน  4  คน 
    กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี   จ านวน  3  คน 
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคณะเทคนิค - 
                               การสัตวแพทย์   
เวลา 09.00 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 เวลา 09.00 - 09.30 น.     - ตรวจเยี่ยมส านักงานเลขานุการ คณะฯ    
 เวลา 09.30 - 10.00 น.   - ตรวจเยี่ยมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
     :  กลุ่มสาขาวิชาสุขศาสตร์และงานโรงพยาบาล 
     :  กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตว-  

   แพทย ์
     :  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ 
     :  กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ 
เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)   
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เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และสรุปผลการประเมิน 
                               คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
เวลา 14.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
                               และบุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับทราบ ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการ- 
                               สัตวแพทย์   
 

วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ได้คุณภาพระดับดี ส าหรับ
ภาพรวม จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 11 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม 

การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.23 4.24   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)           4.26 4.27   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต              3.93 3.56   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสตูร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

35 8.5 36.17 9 37.5 3.01 3.13 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

23.5 24 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 2 8.51 2 8.33 1.42 1.39 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

23.5 24 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม 

การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00 ข้อ 4 ไม่พบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงและไม่บอกชัดเจนว่ามีการ
น าความรู้และทักษะมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต 
ข้อ 6 ไม่พบการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ และ
การพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 7 เนื่องจากไม่ได้เกณฑ์ข้อ 6 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ข้อ 5 ไม่พบการจดัการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจดัการความรูเ้พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   



212 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม 

การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต             5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              4.29 4.67   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 4 5 5 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

 
 

สัดส่วน 105,300.00 1,681,200.00 115,944.83 2,311,200.00 154,080.00 3.86 5.00 ปรับคะแนนตามหลักฐานที่พบ 

14.50 15.00 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม           3.50 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 3.00% 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม 

การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 2 5 2.00 5.00 ข้อ 3 มีหลักฐานแสดงการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบจาก
ผู้รับบริการทางวิชาการ อาหารสุนัข
ทางเลือกท าเองได้ 
ข้อ 4 มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพ 
ข้อ 5 โครงการอาหารสุนัขทางเลือก
ท าเอง เป็นการพัฒนาความรู้และ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ             4.50 4.25   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 3 3 3 3.00 3.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหตุ  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรม 

การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ข้อที ่1 ไม่มีแผนสารสนเทศ 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           3.00 3.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 6 6 3.00 3.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน 
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
มีการจัดท าแผนที่เชื่อมโยง ในส่วนของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยมี 

การก าหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และสะท้อนความส าเร็จของกลยุทธ์ 

รวมทั้งถ่ายทอดให้รับทราบกันทั่วทั้งองค์กร 
  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน 
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
          1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาด ท าให้สัดส่วนการได้งานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          1. ควรส ารวจความต้องการของตลาดในเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. ควรเร่งผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชา  
    อาเซียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. หลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณะมากนัก ท าให้หลายหน่วยงานและนักเรียน  
    ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 
2. คณาจารย์ผู้สอนยังขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน สถานที่ท ากิจกรรม และห้องเรียนไม่เพียงพอ 
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4. แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และแนวทาง 
พัฒนาเฉพาะด้าน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการให้ 
   ทุนการศึกษา หรือรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ 
หลากหลายรูปแบบ 
3. ควรเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้มาให้ความรู้เรื่อง KM และการวิจัยในชั้น 
เรียน  
4. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ 
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่า 
5. ควรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อรับทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา 
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์และนิสิตมีการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาใน
ด้านต่างๆ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรจัดกิจกรรมให้อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
2. ควรมีเพลงประจ าคณะ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนนิสิตที่ได้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศมีน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานิสิตให้มากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
2. มีทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนิสิต 
แนวทางเสริม 
1. ควรสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนเพิ่มเติม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. ขาดการประเมินแผนงานวิจัยของคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 
3. ควรมีการจัดท าระบบส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ และการจัดให้
ความรู้กับบุคลากร 
4. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนที่คณะฯ ก าหนดไว้ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
แนวทางเสริม 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าผลการประเมินงานบริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกโครงการมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
          1. คณะฯ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          1. คณะฯ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานให้ครบทุกโครงการของการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 - 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญกับการบริหารและการจัดการของคณะฯ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบการด าเนินการด้วยการรวบรวมความรู้จากการก าหนดประเด็นความรู้ และการน าความรู้มา
ใช้เพิ่มพูนทักษะที่ชัดเจน 
2. ไม่พบการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าประเด็นความรู้ที่ต้องการ ครอบคลุมการผลิตบัณฑิต และการวิจัย แล้วด าเนินการให้เป็น
กระบวนการทีช่ัดเจน ตั้งแต่ก าหนดบุคคลเป้าหมาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมความรู้ และการ
น าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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2. ควรก าหนดแผนระบบสารสนเทศที่ชัดเจน โดยก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นขั้นตอน (PDCA) ที่ครอบคลุมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน   การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 -  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ชัดเจนในส่วนของจ านวนงบประมาณที่จะได้รับจากแหล่งที่มาของเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวนงบประมาณที่จะได้รับจากที่มาของเงิน และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับจ านวนงบประมาณท่ีต้องใช้เพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้และโครงการ/กิจกรรมจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถพัฒนาผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

           1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมมากกว่าการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ในประเด็นย่อยๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.23 4.15 4.00 4.00 4.23 4.15 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

3.63 4.53 4.50 4.50 - 3.80 3.73 4.36 4.33 3.80 4.19 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 3.54 3.54 4.29 4.29 3.54 4.19 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.63 4.70 4.67 4.67 - 3.84 3.76 4.39 4.35 3.84 4.18 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

- 3.50 3.50 3.50 - 3.23 3.23 3.50 3.50 3.23 3.34 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต แต่ควรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพมากขึ้น 
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 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในเกณฑ์ดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน มี
ระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบและ
กลไกในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้พอใช้ มีการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสติและ
ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสีย 

- 4.71 4.67 4.67 4.00 3.86 3.89 4.63 4.57 3.86 4.31 

2. ด้าน
กระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.19 4.18 4.40 4.40 4.19 4.35 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.26 3.50 3.50 3.50 - 3.13 3.13 2.88 2.88 3.13 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต มีการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และ
สายสนับสนุน ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญกับการบริหารและการจัดการของคณะฯ  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินการทางด้านการเงินที่ดีมาก 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.88 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาให้มี
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นได้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับด ีมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.17 4.10 4.10 4.10 - 3.53 3.18 3.89 3.89 3.53 3.79 

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

   2) ด้านวิชาการ 2.26 3.67 3.67 3.67 - 2.81 2.81 3.10 3.10 2.81 3.05 

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

   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 3.89 3.54 4.17 4.17 3.89 4.08 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 4.78 4.75 4.75 4.00 3.79 3.81 4.73 4.70 3.79 4.27 

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.67 4.00 4.23 4.15 4.60 4.50 4.23 4.41 

   2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.23 3.23 4.67 4.67 3.23 3.95 

   3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.63 4.42 4.39 4.39 4.00 3.73 3.71 4.27 4.24 3.73 4.06 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.10 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.17 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ดี มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีมาก และผลงานวิชาการพอใช้ 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มีการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีคุณภาพ 
ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม มีผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม อีกท้ังยังมีระบบและกลไกที่ดีในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน 3 คน 
1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยร่วมจัดท าแผนในระดับกลุ่มสาขาส่งขึ้น

ระดับภาคและระดับคณะต่อไป เมื่อคณะจัดท าแผนเรียบร้อย ก่อนก าหนดนโยบายจะให้อาจารย์ที่
รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายพิจารณา เช่น ฝ่ายวิจัยพิจารณาเรื่องงานวิจัย ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
พิจารณาเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการของคณะฯ สู่ผู้ปฏิบัติงาน จะด าเนินการถ่ายทอดผ่านผู้รับผิดชอบเรื่องแผน 
ลงสู่ระดับภาควิชา และสาขาต่อไป 

3. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของคณะการประเมินผลแล้วคณะมีการน าผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุง โดยการพูดคุยร่วมกันว่าจะพัฒนาอย่างไร 

4. คณะมีการถ่ายทอดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ให้อาจารย์มีรับทราบบ้างในบางครั้ง  
5. อาจารย์ไม่ได้จบด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ แต่สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ด้าน

เทคนิคการสัตวแพทย์ได้ 
6. การเลือกเข้าศึกษาต่อของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จะเลือกประมาณล าดับที่ 2-3 และมีการสอบ

รับตรงที่มีผู้สนใจเข้าสมัครเป็นจ านวนค่อนข้างมาก 
7. อาจารย์ของคณะฯ มีความพึงพอใจในการท างาน รู้สึกภูมิใจที่เห็นนิสิตประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
8. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยยังไม่ชัดเจน เน้นการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนจากภายนอก 
9. คณะฯ มีการจัดสรรทุนการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ท า MOU ร่วมกัน เช่น ประเทศ

ฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นให้การสนับสนุนทุนค่าอาหารและที่พัก ส่วน
คณะฯ สนับสนุนทุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ โดยแต่ละครั้งจะมีอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วม 
วัตถุประสงค์ที่ไปดูงานเพ่ือฝึกการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และเป็นการศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
กับการท างานของตนเอง 

10.  คณะฯ มีทุนสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ในการน าเสนอผลงานต่างประเทศ โดยคณาจารย์มีการ
เสนอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น สกว.  

11. ภาระสอนของอาจารย์ไม่มากแต่มีกิจกรรมของคณะฯ ค่อนข้างมาก รวมทั้งปัญหาพิเศษของนิสิต 
อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาไม่เท่ากัน แล้วแต่นิสิตจะเลือกท่ีปรึกษา 

12. คณะฯ มีคลินิกตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ในเบื้องต้น แต่ไม่ได้รักษา 
13. คณะฯ มีโครงการหาบ้านให้สัตว์จรจัด การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนภายนอก 
14. คณะฯ มีโครงการสัมมาทิฐิภายในแต่ยังไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ 
15. ความภูมิใจของคณาจารย์ที่ได้ท างานที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คือ ได้ช่องทางในการท าวิจัยมากขึ้น 

ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างอาจารย์ด้วยกันรวมถึงบุคลากรและนิสิตมีมากเพราะเป็นคณะเล็ก และ
อาจารย์ใหม่สามารถปรึกษางานวิจัยแก่อาจารย์รุ่นพ่ีที่มีความสามารถได้ง่ายและสะดวก  
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16. ข้อเสนอแนะที่อยากให้คณะปรับปรุง คือ ด้านสถานที่ไม่เพียงพอค่อนข้างแออัด และห้องปฏิบัติการคับ
แคบ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ 

 
กลุ่มบุคลากร จ านวน 4 คน 

1. เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วย การท าประกันคุณภาพของคณะ โดยการให้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพด้าน
ต่างๆ ช่วยกันรับผิดชอบในองค์ประกอบต่างๆ  

2. ปัญหาอุปสรรคในการท างานของบุคลากร 
- บุคลากรสงสัยปัญหาการจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันหยุดราชการ ถ้าออกต่างจังหวัดให้เบี้ยเลี้ยงน้อยกว่า 

(240 บาท) ในวันหยุดธรรมดา(420 บาท) 
- การท ากิจการนิสิตไม่มีปัญหาอะไร  
- นักวิทยาศาสตร์ บางคนรับผิดชอบงาน 2 ส่วน จึงอาจจะท างานไม่ทัน เช่น รับผิดชอบโครงการ

บริการวิชาการ และรับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอนด้วย 
- คณะไม่มีสวัสดิการอะไรเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานเงินรายได้ จึงท าให้พนักงานเงินรายได้รู้สึกไม่ม่ันคง 

โดยคิดหาที่ท างานที่มั่นคงกว่า เงินเดือนก็ไม่เท่ากัน 
- การจัดตารางสอน ประสบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ อีกทั้งห้องเรียนมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อ

นิสิตที่มีจ านวนมาก และเวลามีสอบนิสิตนั่งใกล้กันมากท าให้สามารถลอกข้อสอบกันได้ 
- สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ บุคลากรเสนอถ้าน าห้องเก็บของมาให้เป็นห้องเรียนน่าจะพอบริหาร

จัดการได้ 
3. สวัสดิการที่คณะให้แก่บุคลากร คือ มีกองทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก คนละ 10,000 

บาท   
4. สวัสดิการที่บุคลากรต้องการได้รับจากคณะ คือ มีกองทุนให้บุคลากรได้กู้ยืม 

 
กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 3 คน 

1. มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างเพียงพอหลายช่องทาง อาทิ จากรุ่นพ่ี รุ่นน้อง ผ่าน social 
network โทรศัพท์ จดหมายแจ้งขอความร่วมมือจากคณะ และเว็บบอร์ดของคณะ ซึ่งมีการตอบกลับ 

2. ความรู้และทักษะด้าน IT ที่ได้รับจากหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
การท างาน 

3. ห้อง Lab มีการพัฒนามากขึ้นกว่าสมัยก่อน 
4. มีการจองตัวนิสิตก่อนจบ ท าให้ได้งานท าร้อยละ 100 และได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จุดอ่อน/ปัญหา 
1. บัณฑิตขาดวุฒิภาวะในการท างาน มีปัญหาในการปรับตัวเข้าสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือน

ร่วมงาน  
2. สังคมยังไม่ทราบถึงจุดเด่นของสาขานี้ 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติในห้อง Lab ให้มากขึ้น เช่น การพยาบาลสัตว์ การสวนฉี่  
2. ควรมีสหกิจศึกษา และให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริงจาก 1-2 อาทิตย์ มาเป็น 1 เดือน  
3. คณะควรแยก major ให้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2-3 เพ่ือเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในปี 4 
4. คณะควรหาจุดเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมีความหลากหลาย ครอบคลุมทักษะที่จ าเป็น 

ได้แก่ เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการ การพยาบาลสัตว์ แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยลงพ้ืนที่
ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ เปิดให้บริษัทเข้ามาจัดหางานมากขึ้น 

5. ควรจัดกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า ในช่วงวันหยุด เช่น การประชุมทางวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ
มากกว่าการบรรยาย ซึ่งควรมีการสอบถามความต้องการก่อน และศิษย์เก่ายินดีให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

6. ควรจัดท าวารสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ โดยส่งผ่านช่องทางอีเมล์ของ
ทุกคนเพ่ือความประหยัด 

 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน 

1. แนวโน้มของบัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานดีกว่าสมัยก่อน แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดประสบการณ์ การ
ท าลองปฏิบัติจริง 

2. ทักษะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจและต้องการ ได้แก่ ทักษะในการหาความรู้ ภาษา คอมพิวเตอร์ 
และการปรับตัว 

3. มีความพึงพอใจที่จะรับบัณฑิตคณะนี้มากกว่าสถาบันราชภัฏฯ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมุ่งเน้นพัฒนาจุดเด่นของคณะคือ ด้านการพยาบาลสัตว์เล็ก 
2. คณะควรหาจุดเด่นในการผลิตบัณฑิต ควรปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ให้นิสิตเข้าใจตนเองว่าต้องการ

ท างานด้านไหน ต้องมีทักษะที่จ าเป็นอย่างไรบ้าง  
3. คณะต้องเร่งผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชา

อาเซียนในอนาคต ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลของแรงงาน 
4. ควรมีสภาวิชาชีพเพ่ือคัดกรองคุณภาพของแรงงานจากต่างประเทศ 
5. ควรเปิด central lab ที่มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างคนอย่างต่อเนื่อง 
6. ควรจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้จักมากขึ้น  

 
กลุ่มนิสิต จ านวน 3 คน 

1. ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะมีการจัดประชุมสโมสรให้ความรู้เรื่อง PDCA และตัวแทนสโมสรนิสิตที่เคย
อบรมเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้น ามาถ่ายทอดและใช้ในบางโครงการ  

2. มีความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
3. ได้รับรู้ข่าวสารของคณะผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ใบประกาศต่างๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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4. มีทุนสนับสนุนให้นิสิตศึกษาดูงานน้อยมาก ซึ่งทุนของมหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดคุณสมบัติไม่ค่อยตรงกับ
สาขาที่เรียน 

5. ด้านกายภาพ มีสนามกีฬา สถานที่ท ากิจกรรม ห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องไปเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และตึกโรงพยาบาลสัตว์ 

6. คณะสนับสนุนสโมสรนิสิตในด้านอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ค่าน้ าค่าไฟ ติดต่อราชการให้ ขอใช้ห้องประชุมได้
ตลอด ขอใช้รถยนต์สะดวก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ในห้อง Lab เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอ และทันสมัยมากขึ้น  
2. อยากให้คณบดีฯ ตอบสนองความต้องการของนิสิตให้มากกว่านี้ 
3. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตให้ได้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศมากข้ึน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
4. อยากให้มีเพลงประจ าคณะ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

   

 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

  
ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

  
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

   

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

  
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

  
 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์นิสิต 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

  
 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
และรายงานผลการประเมินฯ  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

  
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
และบุคลากร ของหน่วยงาน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (34 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17,18.1, 18.2 4.07 4.06   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.10 4.09   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.23 4.24   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)         4.26 4.27   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.80 3.79   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.77 3.73   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต              3.88 3.62   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

35 8.5 36.17 9 37.50 3.01 3.13   

23.5 24     
2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
0 2 8.51 2 8.33 1.42 1.39   

23.5 24     

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 5.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 19 100.00 19 100.00 5.00 5.00   

19 19     

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   35 35       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน   35 35       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า คน   19 19       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน   2 2       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน   0 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน   16 16       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   19 19       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.51 3.45 3.45 3.45 3.45   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

  0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด คน   0 0       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น 
ISI หรือ Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด คน   0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

   มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 78.50 3.34 81.00 3.38 2.78 2.81   

  23.50 24.00     
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   28.00 14.00 14.00 28.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   37.50 7.50 8.00 40.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   0.00 0.00 0.00 0.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   5.00 1.00 1.00 5.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   8.00 1.00 1.00 8.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   0.00 0.00 0.00 0.00       

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต             5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              3.78 3.95   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 5 5 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 105300 1,681,200.00 115,944.83 2,311,200.00 154,080.00 3.86 5.00   

14.50 15.00     

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 14 7.13 38.8 7.13 29.7 5.00 5.00   

23.50 24.00     

  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน   23.50 24.00       

  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน   0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน   2.00 2.00 2.00 2.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน   5.00 5.00 5.00 5.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 5.00 5.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   1.00 0.13 1.00 0.13       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 14 3.00 12.77 3.00 12.50 3.19 3.13   

23.50 24.00     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   1.00 1.00       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0.00 0.00       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   2.00 2.00       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง   0.00 0.00       
7 

(สมศ.) 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1 0.75 3.19 0.75 3.13 1.60 1.56   

23.50 24.00     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง   0.00 0.00 0.00 0.00       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง   0.00 0.00 0.00 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาก าหนด 

เรื่อง   1.00 0.75 1.00 0.75       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง   0.00 0.00 0.00 0.00       

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม            3.50 2.83   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 2 5 2.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 6 5.00 83.33 5.00 83.33 5.00 5.00   

6.00 6.00     

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   2 2       

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   2 2       

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง   1 1       

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง   6 6       
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 2 2.00 2.00 2.00 2.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
10 

(สมศ.) 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ             4.41 4.11   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 3 3 3.00 3.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน   ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.1 4.04 3.54 4.04 3.54   

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
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ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  รอบ 12  เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           3.62 3.62   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 6 6 3.00 3.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 3.51 4.23 4.24 4.23 4.24   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


