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ค ำน ำ 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ก าหนดให้คณะมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา           
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงได้จัดท ารายงานการการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ประจ าปี 
2556 ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยใช้ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2555 - 31 พฤษภาคม 2556   และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 -        
30 กันยายน 2555 เป็นข้อมูลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 9 องค์ประกอบส าหรับคณะ 
 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผลตนเอง  (Self Assessment 
Report)  ประจ าปี 2556  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น
เครื่องมือ และกลไกการพัฒนางานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มี
ความพร้อมทางด้านการบริการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานต่อไป 
 
 ในการนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ขอขอบคุณคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา            
และบุคลากรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ทุท่าน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการจัดท ารายงาน และรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
               รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อ านวยโชค 

        คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
                        วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         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. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้  
  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 ผลกำรประเมินตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมกำร ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.26 ด ี   4.59 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.23 ด ี   4.58 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี 3.77 ด ี   3.69 ดี 
รวม สกอ. + สมศ. 35 ตัวบ่งชี้ N/A 

คะแนน 34 ตัว
บ่งช้ี ไม่รวมตัว
บ่งช้ีท่ี 15 ได้ 

4.07 

ดี   4.27 ดี 
รวมท้ังหมด 36 ตัวบ่งชี้   4.29 ดี 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(12 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(36 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

5.00  5.00  -  5.00  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.20  4.20  3.95  4.13  
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต 

5.00  5.00  -  5.00  

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 4.22  4.22  2.69  3.45  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

5.00  5.00  3.50  4.25  

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00  5.00  4.50  4.67  
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องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(12 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(36 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00  5.00  3.83  4.77  

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

5.00  5.00  -  5.00  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

4.00  4.00  4.58  4.29  

คะแนนภำพรวม 4.59  4.58  3.69  4.29  
ระดับคุณภำพ ดีมำก  ดีมำก  ดี  ดี  

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  
1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดมีำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 24 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 7 ข้อ 5.00 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
7 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7 ข้อ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
6 ข้อ 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ

ของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี 
28 คน 4.83 
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ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 10.38 คะแนน 5.00 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
4 เร่ือง 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.58 คะแนน 4.58 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดงันี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นิสิต 
4 ข้อ 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00 
สมศ.    

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.18 คะแนน 4.18 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
*13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 3.83 คะแนน 3.83 (ข้อมูลปี 

2554) 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 9.5 คน 3.23 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
1,231,680 บาท 2.65 

สมศ.    
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 84 คะแนน 2.86 
6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 3 เร่ือง 3.06 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

2 เร่ือง 2.00 

สมศ. -   
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5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 2 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 2 คน 1.36 

สมศ.    
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 0 เร่ือง 0.00 

 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว 
ให้ปรับใช้ผลจากคณะกรรมการ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะเทคนิคการสัตแพทย์ มีจุดแข็ง และจุดที่ควร
พัฒนา ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. มีนโยบาย แผนการปฏิบัตงิาน และเปา้หมายทีช่ัดเจน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

2. มีผลงานด้านการพัฒนานิสิต หลักสูตร และการพัฒนาสู่
สถาบนัการเรียนรู้ 

 

3. มีผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ และงานสรา้งสรรค์ 
ที่น าไปใชป้ระโยชน ์

 

 จุดที่ควรพัฒนำ  
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. การเพิ่มรายได้จากเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์และการบริการวิชาการ 

 

2. ด้านการบริหารและจดัการภายใน เพื่อสนบัสนนุงาน
วิชาการ ลดภาระเอกสารธุรการ เช่น หนังสือราชการ 
เอกสาร/หลักฐานงานประกันคณุภาพ เพื่อให้อาจารย์มีเวลา
ในการท าวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และ
ต าแหน่งวิชาการของคณาจารย ์

 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. มีนโยบายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สามารถประเมนิเป็นคุณคา่และมูลค่าได้ มีระบบการให้
รางวัลผลงานและการลงโทษทีช่ดัเจนและเข้มแข็ง 

 

2. มีนโยบายการบริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการที่ชัดเจน วิเคราะห์ความสูญเสียและตน้ทนุ
จ าบัง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยนืให้คณะ 

 

3. พัฒนาสูส่ถาบันการเรียนรู้เตม็รูปแบบเพื่อบริการสังคมใน
ลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
26 มิถุนำยน 2527   คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาเสนอ

ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการจะน าหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มาเรียนและสอนเพ่ิมเติมในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 
 

18 พฤศจิกำยน 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 (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ 
  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 ธันวำคม 2528  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ท าหนังสือถึง 
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษา 
  นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า 
  ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาคือ    

1. ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือมีการ 
สมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์ 
2. ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิด 

  หลักสูตรใหม่ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ  
 ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้ 
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3 มกรำคม 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 สิงหำคม 2534   ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้นโยบายกับ

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

 
16 ธันวำคม 2534  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น

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

  (คณะจึงถือว่ำวันนี้เป็นวันสถำปนำคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์) 
 
15 มีนำคม 2536  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ

สัตวแพทย์) ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ และให้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปี
การศึกษา 2536   

 
17 กันยำยน 2536  กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ เข้าเป็นสถาบันสมทบ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายก าพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรส
ซิเด้นท์  

 
14 กุมภำพันธ์ 2537  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 (หลักสูตร พ.ศ. 2536) 
 
10 มีนำคม 2537   ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็น 
  สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง. วันที่ 23 มีนาคม 2537  
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8 พฤษภำคม 2538  กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์เนื่องจาก
เป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนาก าลัง ปี 2537-2539 

 
18 มีนำคม 2540  ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 
  เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือ 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540  
 
30 มิถุนำยน 2542  กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “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 มกรำคม 2543  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่ง มอบอ านาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ 
  ที่เก่ียวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
 
28 พฤศจิกำยน 2543  กรมปศุสัตว์ มีหนังสือถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตรา 
  ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ 
   
26 กรกฎำคม 2544  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ 
 ราชการที่กรมปศุสัตว์ / ส่งตัวข้าราชการ 4 อัตรา ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์  
 กลับไปปฏิบัติราชการที่กรมปศุสัตว์ ตามความประสงค์ของกรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ 
 ปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
 ที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544) 
 
20 สิงหำคม 2545  ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

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

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ/วิสัยทัศน์ 
 สถาบันชั้นน าด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์ 
 
 ภำรกิจ/พันธกิจ 
   มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับ
สากลหรืออ้างอิงได้ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม 
ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 วัตถุประสงค์ 
   1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
  เป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
  ในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ 
  3.  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม 
  4.  ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ 
        5.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทั้งทางความรู้และความช านาญในการตรวจวิเคราะห์
เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์ 
  
 อัตลักษณ์ของคณะ 

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

ท างานและในการปฏิบัติใดๆ 
- สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการ

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

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

1) แผนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2555 (ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 – พฤษภำคม 2556) 
 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2555 
 

กลุ่มสำขำวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต บรรยำย ปฏิบตัิกำร 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยา 01600311 วิทยาหนอนพยาธ ิ 2 1 3 
และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600313 หลักพยาธวิิทยา 3 2 3 
 01600411 ปรสิตวิทยาคลินิกทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 1 3 
 01600412 จุลทรรศน์ศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจวินจิฉัย 2 1 3 
2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 01600321 วิทยาแบคทีเรียทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2 3 
และจุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 01600323 วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 1 3 
 01600421 หลักการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 3 2 3 
3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว ์ 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 
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ภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2555 
 

กลุ่มสำขำวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต บรรยำย ปฏิบตัิกำร 
1. กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยา 01600211 เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ 2 1 3 
และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย ์ 01600312 ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิต 2 1 3 
 01600314 โลหิตวิทยาของสัตว ์ 2 1 3 
 01600315 เคมีคลินิคของสัตว์ 2 1 3 
2. กลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 01600322 กิณวิทยทางเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2 1 3 
และจุลชีววิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 01600324 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 2 3 
 01600422 หลักระบาดวิทยา 2 2 - 
 01600498 ปัญหาพิเศษ 1 - 3 
3. กลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว ์ 01600232 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 2 3 2 3 
และงานโรงพยาบาล 01600233 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว ์ 4 3 3 
 01600332 การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น 3 3 0 
 01600499 การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 0 6 
4. กลุ่มสาขาชวีวิทยาประยุกต ์ 01600242 ชีววิทยาทางสุขภาพสัตว์เบือ้งต้น 4 3 3 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว ์ 01600342 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 2 2 0 
 01600497 สัมมนา 1 - - 
รวมหน่วยกิตทั้งหมดในภาคปลาย 35 22 36 
 

2) แผนงำนด้ำนกำรวิจัยประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555 - มีนำคม 2556) 

ตัวชี้วัด 1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้องมีการส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอย่างน้อย 5 ถึง 6 เรื่อง ต่อ 2 ปี (เมษายน 
2555 – มีนาคม 2556) 
 

ชื่อกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ เม.ย. 
55 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มี.ค 
56 

1. ประชุม
คณะกรรมการวิจัย 
ประจ าเดือน 

            
สัปดาห์ที ่2 
ของเดือน 

2. ประชุมและช่วย
กลั่นกรองงานวิจัยของ
คณะฯ ก่อนเสนอขอ
ทุน สวพ.มก.  

               

  

        

3. จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับโครงการ
ปัญหาพิเศษ  

                         

4. พิจารณาการให้ทุน
กับผู้ที่เสนอขอทุน
โครงการปญัหาพิเศษ  

                         

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับทุนโครงการ
ปัญหาพิเศษ  

                         

6. จัดการสมัมนาและ
น าเสนอโครงการ
ปัญหาพิเศษ  
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ชื่อกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ เม.ย. 
55 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มี.ค 
56 

7. ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัยให้แก่
บุคลากรของคณะฯ  

              

8. หัวหน้า
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับ
การจัดสรรทุนจาก
แหล่งทุนต่างๆ 
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย
ให้แก่คณะกรรมการ
วิจัยรับทราบ  

                        

ระยะเวลาใน
การรายงาน
ความก้าวหน้า
ขึ้นอยู่กับ
แหล่งทุนที่
ได้รับการ
จัดสรรทุน 

9. กระตุ้นให้อาจารย์
และบุคลากรในคณะฯ 
เขียนงานวิจัยส่งอย่าง
น้อย 5-6 เรื่อง ต่อ 2 
ปี 

              

10. กระตุ้นให้
บุคลากรมีการสรร
สร้างนวัตกรรมตลอด
ปี 

              

11. มีการประชุมเพื่อ
จัดท า และ/หรือ 
ปรับปรุงแผนแม่บท 

                        
เดือนมิถุนายน 
2556   
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3) แผนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2554 - กันยำยน 
2555) 

 

ตัวชี้วัด 1. มีรายรับเพิ่มข้ึน 10% ของรายรับแต่ละโครงการวิชาการ 
         2. สามารถติดตามประเมินผลและสรุปผลการท างานได้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ (เดือน) 
  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ มี.
ค 

เม
.ย พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค
 

ก.
ย 

1 เขียนแบบ มก. พว. 01 ขออนุมัติด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ 

            

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

 
4) แผนงำนด้ำนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์  ปีกำรศึกษำ 2555 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
2555 2556 

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

1.โครงการสัมมาทิฐิภายใน
องค์กร 

            อ.ดร.วุฒินันท์  
             รักษาจิตร์ 

2.โครงการไหว้ครูคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

            สโมสรนิสิต 

3. โครงการส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  จ.นครนายก 

            อ.ดร.วุฒินันท์  
             รักษาจิตร์                                                                                                                             

4. โครงการสร้างเครือข่าย
และถ่ายทอด
ศิลปะวัฒนธรรม 

            อ.ดร.ศิรินิตย์ 
              ธารธาดา 

5. โครงการบริการวิชาการท่ี
มีการสอดแทรกและส่งเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 1 เรื่อง 

            คณะกรรมการ
โครงการฯ 

6. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
แทรกกิจกรรมการบรรยาย
ธรรม 

            ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต 
(อ.น.สพ.วนัท  
            ศรีเจริญ) 

7. โครงการแสดงมุฑิตาจิต
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

            คุณจรรยา  
            จัตตานนท์ 

8. โครงการท าบุญ
สัตว์ทดลอง 

            อ.ดร. ธรรมาพร  
          พิจิตราศิลป์ 

9. โครงการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในชั้น
เรียนให้กับนิสิต 
 

            อ.ดร.วุฒินันท์  
             รักษาจิตร์ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
2555 2556 

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

10. โครงการเผยแพร่หนังสือ
สวดมนต์ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

            คณะกรรมการ
โครงการฯ 

11. โครงการท าบุญตึกเรียน
และต้อนรับนิสิตใหม่ 

            สโมสรนิสิต 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 
  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ป ี2555 ปี 2556 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
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 

                 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          15 

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 

   
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
 
 

 
 
 
 
 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
และพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ 

สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
และจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย ์

สาขาวิชาสุขศาสตร์สัตว ์
และงานโรงพยาบาล 

สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดี 

ที่ปรึกษาคณะ 
โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนขัจรจัด ของมก. 

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และงานบริการวิชาการ 

กรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี
รองคณบดฝี่ายรายได้และประกันคุณภาพ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 

 
 
 

คณบด ี

หัวหนา้ส านักงาน
เลขานุการ 

งานบริหารและธุรการ 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยการเจ้าหน้าที ่

หน่วยอาคารสถานที ่
และยานพาหนะ 

หน่วยประชาสัมพันธ ์

งานคลังและพัสดุ 

หน่วยการเงิน 
และบัญช ี

หน่วยพัสด ุ

งานนโยบายและแผน 

หน่วยแผนงาน 
และงบประมาณ 

หน่วยคลังข้อมูล 
และสารสนเทศ 

งานบริการการศึกษา 

หน่วยทะเบียน 
และประมวลผลการศึกษา 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

หน่วยส่งเสริมพัฒนา 
ทางวิชาการ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายรายได้ 
และประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานเลขานุการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ภำควิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 
              เส้นทึบ คือ โครงสร้างการบริหารตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              เส้นประ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา 
และพยาธิคลินิก 
ทางสัตวแพทย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาสตัวแพทย
สาธารณสุขและจลุชีวคลินิก

ทางสัตวแพทย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาสุขศาสตร์
สัตว์และงานโรงพยาบาล 

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์และมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์สตัว ์

ผู้ช่วยคณบดีแตล่ะฝา่ย 
รองคณบดฝี่ายรายได ้
และประกันคุณภาพ 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 
  

คณะผู้บริหำรคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ 

 
รศ.น.สพ.พิบูล  ไชยอนันต ์

ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 

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

 
นางดลฤดี ครฑุเกิด 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
อ.ดร.ปฐมาพร อ านาจอนันต ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 

http://www.vettech.ku.ac.th/teamadmin.html
http://www.vettech.ku.ac.th/teamadmin.html
http://www.vettech.ku.ac.th/teamadmin.html
http://www.vettech.ku.ac.th/teamadmin.html
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 

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

ประธำนกรรมกำร 

   
รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์ 

ท่ีปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
กรรมกำร 

สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  

ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ 
กรรมการ 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กรรมการ 

   

น.สพ.จ าเรือง พานเพียรศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์เมืองชลสัตวรักษ์ 

กรรมการ 

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรรมการ 

น.สพ.อภิวัจน์ พิเศษไพศาล 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก 

กรรมการ 

   
ว่าท่ี พ.ต.วราห์ ประดับพงษ์ 

นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์ 
แห่งประเทศไทย 

กรรมกำร 

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

กรรมการ 

น.ส.จรรยา จัตตานนท์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่คณะภำคภูมิใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“รำงวัลคุณภำพ 
โครงกำรพัฒนำนสิิตสู่ชุมชน” 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำกกำรเข้ำร่วมประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกำรน ำควำมรู้ด้ำน
งำนประกันคุณภำพไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม ในวันอังคำรที่ 26 มีนำคม 2556 
     โครงกำรค่ำยปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงกำรที่
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นประจ ำทุกปี โดยนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรของคณะฯ 
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนตนเองในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่จริง 
รวมทั้งงำนในห้องปฏิบัติกำร สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพ เผยแพร่ เทคโนโลยีองค์ควำมรู้ วิทยำกำร
ควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ ด้ำนปศุสัตว์ และกำรประกอบอำชีพ
ในแถบชนบท ในกำรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชนบท ลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนปศุสัตว์ และยังเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรท ำงำนด้ำนปศุสัตว์ ตลอดจน
สร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนกับประชำชนในพื้นที่
อย่ำงถูกวิธีและเหมำะสมระหว่ำงกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้
นิสิตมีควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน มี
จิตสำธำรณะ ในกำรท ำประโยชน์ให้สังคม 
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ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรวันที่ 31 มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การต่อยอดงานวิจัย “นวัตกรรมท าเองได้” 
 

ทีมนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 โดยนายทัช

ชกร เห็นสว่าง และคณะฯ นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วม

ประกวดแผนธุรกิจ โดยผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษ

งานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2555 เพื่อพัฒนาสูตรอาหารสุนัข

และการวิเคราะห์ทางโภชนาการ ซึ่งเป็นการการต่อยอดจากงานวิจัย

อาหารสุนัขทางเลือกท าเองได้  “KU e-Dogs” ของคณะเทคนิคการสัตว

แพทย์ โดยมี ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

นิสิตผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ

น าเสนอนวัตกรรม 
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การเสริมสร้างศักยภาพเชิงธุรกิจ 

“SME แผนธุรกิจ คิดก่อนท า” 
นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งสิ้น 3 กลุ่ม 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 13 คนโดยเป็นนิสิตเก่าจ านวน 2 คน และนิสิตปัจจุบัน

จ านวน 11 คน โครงการนี้จึงเป็นการพัฒนานิสิตทั้งนิสิตเก่า และนิสิต

ปัจจุบัน ในการต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัข และแชมพูสุนัขผสมสาร

สกัดเปลือกมังคุด ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้เกิดเป็นแผนธุรกิจ

ขนาดย่อมจากงานวิจัยนวัตกรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเข้าร่วมการอบรมของส านัก

บริการวิชาการครบตลอดหลักสูตร ส่งตัวเล่มแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และ

น าเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้น 20 ทีม  ทั้งนี้

ทีมนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากแผน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด โดยมี อ.ดร.ทิพยรัตน์ 

ชาหอมช่ืน และ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 

กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนิสิตกับสถำบันต่ำงประเทศ 
 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ส่งอำจำรย์ไปท ำวิจัยและส่งนิสิตไปดูงำนที่ Nippon Veterinary 
and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ ำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 
เป็นต้นมำซึ่งในปีกำรศึกษำ 2555 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ได้ส่งอำจำรย์และนิสิตไปท ำวิจัย
และศึกษำดูงำน จ ำนวน 4 คน 

ในช่วงเวลำ : วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555 - 7 ธันวำคม 2555 
                อำจำรย์  อ.ดร.ธรรมำพร พิจิตรำศิลป์ 
                นิสิต      นำงสำวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์ 
                           และ นำงสำวศุภรัตน์ บุญสุข 
ในช่วงเวลำ : วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 - 31 มีนำคม 2556 
                 อำจำรย์  อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งำมกำละ 
                  

จำกกำรไปท ำวิจัยและศึกษำดูงำนดังกล่ำว ท ำให้อำจำรย์และนิสิตได้รับควำมรู้และแนวคิด
ทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรทดลองทำงห้องปฏิบัติกำร และงำนวิจัยท่ีทันสมัย ในสำขำวิชำ
เทคนิคกำรสัตวแพทย์และกำรพยำบำลสัตว์ โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งถือเป็น
โอกำสที่ดีแก่อำจำรย์และนิสิตที่ได้เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอก
ห้องเรียน สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอน 
กำรทดลองทำงห้องปฏิบัติกำร และงำนวิจัย ตลอดจนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำร
ใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ และพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
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กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 

กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนิสิตกับสถำบันต่ำงประเทศ 
 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มีกำรจัดท ำ MoU ร่วมกับ Department of Animal Sciences. 
Faculty of Life & Environmental Sciences. Teikyo University of Science, Japan 
ลงนำมเม่ือวันที่ 2 เมษำยน 2555 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ได้ส่งนิสิตไปท ำวิจัยและศึกษำดู
งำนเป็นระยะเวลำ 7 สัปดำห์ ระหว่ำงวันที่ 18 เมษำยน 2556 - 4 มิถุนำยน 2556 คือนำงสำว
ณัฐกำนต์ มหำจุนทกำร  และนำงสำวชญำนิศ ช ำนำญเลิศกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ ได้รับทุนสนับสุนนจำกคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์เพื่อศึกษำดูงำนวิจัยเรื่องกำรวัด
ไขมันในสุนัข  โดยศึกษำวิจัยเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันในสุนัข ซึ่งใช้เครื่องวัดไขมัน IBF-D02 วัด
ไขมันใต้ผิวหนังของสุนัขที่ เลี้ ยงไ ว้ที่ มหำวิทยำลัย  Teikyo และสุนัขที่ โ ร งพยำบำล
สัตว ์Grace จ ำนวน 43 ตัว พบว่ำสุขภำพดีนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยรวม 25% และ
มีสัดส่วนของกล้ำมเนื้ออีก 75% และได้ท ำกำรทดลองเพิ่มน้ ำหนักสุนัขโดยกำรค ำนวณน้ ำหนัก
เป้ำหมำย มวลกล้ำมเนื้อและมวลไขมันที่ควรจะมีในร่ำงกำย เพื่อก ำหนดปริมำณอำหำรที่ควร
จะได้รับในแต่ละวัน นอกจำกนี้ยังได้ฝึกกำรตรวจวิเครำะห์กำรย่อยไขมันโดยกำรเลียนแบบ
สภำวะในกระเพำะอำหำร ด้วยเทคนิค TLC เพื่อศึกษำเวลำและอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรย่อย
ไขมัน ทั้งนี้ นิสิตได้รับควำมรู้ในกำรวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในสุนัขที่ถูกวิธี วิธีกำรควบคุมน้ ำหนัก
สุนัข กำรทดสอบกำรย่อยไขมัน รวมถึงแลกเปลี่ยนควำมรู้ในห้องปฏิบัติกำรและสร้ำงสัมพันธ์
อันดีกับนิสิตและอำจำรย์ที่มหำวิทยำลัย Teikyo ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และพัฒนำวิชำกำรให้แก่คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ต่อไป 
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กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 
กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนิสิตกับสถำบันต่ำงประเทศ 

 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มีกำรจัดท ำ MoU ร่วมกับ Animal Resource Science Center. 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences. The University of Tokyo, 
Japan  เม่ือวันที่ 30 มีนำคม 2555 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ได้ส่งอำจำรย์ 1 คน และนิสิต 
4 คน ไปท ำวิจัยและศึกษำดูงำนเป็นระยะเวลำ 1 เดือน ระหว่ำงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 - 
10 มิถุนำยน 2556 
           อำจำรย ์ อ.ดร.ธรรมำพร พิจิตรำศิลป์ 
           นิสิต      นายณัฐพล เลิศเชาวนกุล นางสาวพิชญ์สิรี ศิริมาตย์ 
                       นายธนากร จริยสันติธรรม นางสาวรัชฎาวรรณ สุวิปาลวัฒน์ 
                    

      จำกกำรศึกษำดูงำนดังกล่ำวท ำให้อำจำรย์และนิสิตได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม และสำมำรถ
น ำมำควำมรู้ที่ได้รับไปเพิ่มพูนควำมรู้ทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรทดลองทำงห้องปฏิบัติกำรและ
กำรวิจัยได้ ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มสุกร ฟำร์มแพะ ฟำร์มม้ำ ฟำร์มโค โดยนิสิตได้ลงไปฝึก
ปฏิบัติงำนจริง รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีกำรตรวจกำรตั้งท้อง และกำรพัฒนำตัวของฟอลิเคิลในสัตว์โดยใช้
เครื่องอุลตร้ำซำวด์ และได้เรียนรู้วิธีกำรตรวจ หำรังไข่ในโค และวิธกำรผสมเทียมในโคและสุกรส่วน
ควำมรู้ด้ำนห้องปฏิบัติกำร โดยได้ฝึกปฏิบัติกำร ด้วยกันหลำยวิธี ได้แก่ เทคนิคทำง PCR, cell 
culture กำรตรวจหำกำรเกิด Apoptosis โดยกำรใช้สีย้อมพิเศษ และศึกษำเซลล์เป็นและเซลล์ตำย
จำก cell culture เทคนิคทำง Immuno blotting, Immunohistochemitry, Immuno 
fluorescense, TUNEL staining กำรใช้เครื่อง Confocal laser scanning microscope และ
กำรตัดเนื้อเยื่อ แช่แข็งด้วยเครื่อง Cryostat 
       นอกจำกควำมรู้ที่ได้รับทำงด้ำนวิชำกำรแล้ว ยังท ำให้อำจำรย์และนิสิต ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
ของประเทศญี่ปุ่น กำรใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ กำรพัฒนำกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ รวมถึงกำรได้เพื่อน
ใหม่และกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์อันดีกับ กับ Animal Resource Science Center. Graduate 
School of Agricultural and Life Sciences. The University of Tokyo เพิ่มขึ้นจำกกำรศึกษำ
ดูงำนครั้งนี้ 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 
 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

2,494,900.00 2,418,043.00 76,857.00 5,978,140.00 5,978,140.00 - 6,897,600.00 6,897,600.00 - 

งบประมาณเงิน
รายได ้

6,448,417.14 6,450,976.00  - 2,558.86 6,915,891.47 6,303,362.59 612,528.88 7,055,714.64 6,241,454.85 814,259.79 

รวม 8,943,317.14 8,869,019.00 74,298.14 12,894,031.47 12,281,502.59 612,528.88 13,953,314.64 13,049,054.85 814,259.79 

หมำยเหต:ุ- รายจ่ายในปีงบประมาณ 2555 = 5,014,651.44 บาท  รวมรายจา่ยที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ 2555 แต่บันทึกบัญชีในปีงบประมาณ 2556 
จ านวน 1,226,803.41 บาท รับรู้เป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ = 6,241,454.85 บาท 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 8,943,317.14 12,894,031.47 13,953,314.64 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 444,695.00 334,932.10 530,787.33 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 7,399,610.00 7,682,998.79 8,462,550.10 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 1,469,409.00 3,078,561.80 4,586,504.75 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 191,567.39 179,944.00 236,282.76 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 117,152.00 125,011.50 202,535.00 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 17,900.00 15,600.00 103,845.36 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 74,298.14 612,528.88 904,259.79 

สินทรัพย์ถาวร 9,910,743.79 11,332,493.07 15,134,190.90 

 รายรับ-รายจ่าย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,414,000.00 5,843,700.00 6,897,600.00 
2. เงินรายไดค้ณะฯ 3,140,690.00 3,758,480.00 4,116,396.00 
3. เงินรายไดส้่วนกลาง มก. 1,746,676.00 2,036,085.00 2,037,802.00 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท)     7,301,366.00     11,638,265.00     13,051,798.00 
รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    
1. งบบุคลากร 1,674,666.00  2,024,815.00  2,196,028.00 
2. งบด าเนินงาน 3,442,700.00 3,899,300.00 4,213,120.00 
3. งบลงทุน 232,500.00 3,351,000.00 4,098,000.00 
4. งบอุดหนุน 1,165,000.00 1,655,000.00 1,686,500.00 
5. งบอ่ืนๆ 786,500.00 708,150.00 858,150.00 
รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 7,301,366.00   11,638,265.00   13,051,798.00 
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จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2555 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภำควิชำเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ 

            

1. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

1 - - - - -       

รวม 1 - - - - -       

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ  ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

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

รวมทั้งสิ้น 1 ภำควิชำ     
- หลักสตูรทั้งหมด  - -  

         จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 30 - - 30 

1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำร

เจ้ำหน้ำที่) 
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 13 15 15 
ปริญญาเอก 7 9 9.5 
รวม 20 24 24.5 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม 
 

- - - 
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ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 2555 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 13 15 15 
ปริญญาเอก 7 9 9.5 
รวมทั้งหมด 20 24 24.5 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ท าวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวมทั้งหมด - - - 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่นๆ 16 19 24.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 30 39 40 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  6 9 9 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 36 48 49 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำร
เจ้ำหน้ำที่) 

ภำควิชำ
/สำขำ 
วิชำ 

อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย ์ ชำวตำ่งชำต ิ รวม 
ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

ภาควิชา
เทคนิค
การสัตว
แพทย์ 

- 14 8 22.5 - - 0.5 0.5 - 1 1 2 - - - - - - - - - 15 9.5 24.5 

รวม
ทั้งหมด 

- 14 8 22.5 - - 0.5 0.5 - 1 1 2 - - - - - - - - - 15 9.5 24.5 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          29 

 

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

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 6 9 15 13 - 2 - 15 
2 6-9 เดือน - - 1 1 - 1 - - 1 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ  - 9 - 9 9 - - - 9 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด  15 10 25 22 1 2 - 25 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5  0.5 9 9.5 6.5 0 1  7.5 

หมำยเหตุ : 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 เดือนไมส่ามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน วิชำชีพทัว่ไป วิชำชีพเฉพำะ ชำวตำ่ง 
ชำต ิ

รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงำน ช ำนำญ

งำน 
ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบตัิกำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ

พิเศษ 
<ตร ี ตร ี โท <ตร ีตร ีโท <ตร ีตร ี โท ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก 

ส านักงาน
เลขานุการ 

5 - - - - - - - - 5.5 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 5 5.5 4 - 

ภาควิชา
เทคนิคการ
สัตวแพทย ์

1 - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 - - 

รวม 6 - - - - - - - - 14.5 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 6 14.5 4 - 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
     ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ หรือ
อำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ 

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
อำจำรย์ นักวิจัย อำจำรย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ 

- - - - 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

- - 2 - 
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 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรท่ี
เข้ำร่วมพัฒนำตนเอง 

(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง (จ ำแนกตำมประเภท) 
ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 14.5 9.5 7 - - 
ภาควิชาเทคนิคการสัตว
แพทย ์

24.5 24.5 7 - - 

รวม 39 39 14 - - 

1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 
ภาควิชา (รวม)                   
- หลักสูตรเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

72 - 72 57 - 57 57 - 57 43 1 44 - - - 229 1 230 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภาควิชา (รวม)                   
- หลักสูตร... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภาควิชา (รวม)       
- หลักสูตร... - - - - - - 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 ปีกำรศึกษำ 2555 

ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม ภำค 
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

นำนำ 
ชำต ิ

รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 25 - - 25 24 - - 24 14 - - 14 
- ลาออก 24 - - 24 23 - - 23 7 - - 7 
- คัดชื่อออก 1 - - 1 1 - - 1 7 - - 7 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 25 - - 25 24 - - 24 14 - - 14 
- ลาออก 24 - - 24 23 - - 23 7 - - 7 
- คัดชื่อออก 1 - - 1 1 - - 1 7 - - 7 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

- - - - - - 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

- - - 8 - - 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์  108.82 129.06 118.94  
รวมทั้งหมด  108.82 129.06 118.94  

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

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 14 15 15.5 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 102.32 108.03 118.94 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  8) 

7.31 7.20 7.67 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมท้ังหมด 
ปกติ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำติ 
รวม 

ภาควิชาเทคนิคการสัตว
แพทย ์

40 - - 40 - - - - - - - - 40 - - 40 

รวม 40 - - 40 - - - - - - - - 40 - - 40 
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 ข้อมูลจ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ปี
กำรศึกษำ 2555 

รำยชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ ำนวน
สมำชกิ 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
มี () ไม่มี () 

Bok Bok Dog Training 30   
รวมทั้งหมด 30   

 ข้อมูลเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำ (Alumni Donations) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า - 

2 เงินบริจาคจากมูลนิธิ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 10,000 

3 เงินบริจาคจากบริษัทเวท โปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 10,000 

4 เงินบริจาคจาก น.สพ.จ าเรือง พานเพียรศิลป์ 21,300 

5 เงินบริจาคของกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ 864,533.78 

6 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิ้น 905,833.78 

1.9.6  งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
โครงกำรทั่วไป 
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคเอ 
ฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปี  
ศึกษาผลของกาแลคโตซเิด
สต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของเซลลเ์ม็ด
เลือดแดงสุนัข 

พ.ศ. 2555 อ . ทนพญ. 
ดร.พรพิมล  
           เมธีนุกูล  

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

120,000 - 120,000 

2. ความสามารถในการย่อย
และขับ ถ่ายอาหารแห้งและ
อาหารเปียก ในสุนัข (1 มี.ค. 
54 – 28 ก.พ. 56) 
 
 
 
 

พ.ศ. 2555 - 
2556 

อ.น.สพ.ธิติชัย    
          จารุเดชา 

เอกชน - 444,680 444,680 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
3. Vapolization and 
sublimation enthalpies 
of acetanilide and 
several derivatives by  
correlation gas 
chromatography  

พ.ศ. 2554 - 
2555 

อ.ดร.ปฐมาพร   
     อ านาจอนันต์ 

ทุนจาก USA 10,000 - 10,000 

รวม    130,000 444,680 574,680 
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
1. โครงการนวัตกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างสรรค์ “อาหารสุนัข
ทางเลือก ท าเองได”้ 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

อ.ดร.ศิรพรรณ  
         สุคนธสิงห ์

คณะเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

123,000 - 123,000 

2. นิเวศวิทยาและความเสีย่ง
จากการเป็นพาหะและแหล่ง
กักโรคของค้างคาวแม่ไก่ใน
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

Prof.Echii 
Hondo 
อ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ 
ฤกษ์อ านวยโชค 

ประเทศญี่ปุ่น - 80,000 80,000 

3. Mitochondria DNA 
sequences of finlayson’s 
squirrel found in 
Hamamatsu, Shizuoka 
Prefecture, Japan 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

- 
อ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ 
ฤกษ์อ านวยโชค 

ประเทศญี่ปุ่น - 100,000 100,000 

4. Genetic variation and 
phylogeographic analysis 
of native chicken 
populations in Myanmar 
and Thailand 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

- 
อ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ 
ฤกษ์อ านวยโชค 

ประเทศญี่ปุ่น - 100,000 100,000 

5. การหาปริมาณสารตกค้าง
จ าพวกพาราเบนจากแหล่งน้ า
เสียในชุมชนห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ ด้วยเครื่อง HPLC 
(งานวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัย
ของ สวพ.)  

พ.ศ. 2554 - 
2555 

อ.ดร.ปฐมาพร  
     อ านาจอนันต์ 

คณะเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

ทุนส่วนตัว 

3,000 
 

30,000 

- 3,000 
 

30,000 

6.สมบัติการต้านไวรสัของ
โปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้ง
กุลาด า Penaeus 
monodon : โครงสร้างของ
ยีนสไทลิซินในกุ้งกุลาด า 
Penaeus monodon 
(โครงการปัญหาพิเศษ)  
 
 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

อ.ดร.ศิรินติย์  
         ธารธาดา 

คณะเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

 

10,000 - 10,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
7.ศักยภาพในการผลิต
ไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโน
แบคทีเรีย Spirulina 
platensis : การแสดงออก
ของยีน hyp ซึ่งถอดรหัสและ
แปลรหสัให้โปรตีนตัวช่วย
ไฮโดรจเีนสจาก Arthrospia 
sp. PCC 8005 (โครงการ
ปัญหาพิเศษ) 

พ.ศ. 2554 - 
2555 

อ.ดร.วุฒินันท์  
         รักษาจิตร ์

คณะเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

 

11,000 - 11,000 

8. Investigation on 
diversity and community 
shift of microorganisms 
in decentralized 
wastewater treatment 
(DEWAT) systems in 
relation to their bio-
degradative activity 

พ.ศ. 2555 อ.ดร.ศิรพรรณ  
         สุคนธสิงห์ 
และ  
อ.ดร.ทิพยรตัน์    
        ชาหอมช่ืน 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ

ไทย 

- 200,000 200,000 

รวม    177,000 480,000 657,000 
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กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร ระดับชำติและนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
 

ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวำรสำรวิชำกำร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/
ปี ที่ตีพิมพ์ 

1. การทดสอบความเป็นพิษเบื้อง  วารสารเภสัชวิทยา  กฤษฎา ศิริสภาภรณ ์ ระดับชาต ิ 01/2555- 
ต้นของสารสกดักึ่งหยาบในการ    คณะสหเวชศาสตร ์    04/2555 
ต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ     มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์      
( HepG 2 )  และเซลลม์ะเร็งเต้า    พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ ์     
นม  ( MCF - 7 )   คณะสหเวชศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
    

    ผศ . อุมาพร รุ่งสุรยิะวิบูลย ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

    

    ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์      
2. An examination of the   Journal of  อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต์  ระดับ ม.ิย.-55 
thermodynamics of fusion ,   Pharmaceutical คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ     
vaporization ,  and sublimation  Sciences   ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
 of  ( R , S )-  and  ( R )  by correlation   Hasty ,  D .      
 gas chromatography    Chickos ,  J .     

3. Development of a   Analytical Chemistry อ . ชัยณรงค ์สกุลแถว  ระดับ 12/2554- 
Flow - Based Ultrafast     คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ   12/2554  
Immunoextraction and     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
Reverse Displacement     John E Schiel      
Immunoassay :  Analysis of     Department of Chemistry ,       
Free Drug Fractions    University of Nebraska - Lincoln ,       
    Lincoln ,  Nebraska  68588 - 0304 ,       
    United States .      
    Zenghan Tong      
    Department of Chemistry ,       
    University of Nebraska - Lincoln ,       
    Lincoln ,  Nebraska  68588 - 0304 ,       
    United States .      
    David S Hage      
    Department of Chemistry ,       
    University of Nebraska - Lincoln ,       
    Lincoln ,  Nebraska  68588 - 0304 ,       
    United States . 
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวำรสำรวิชำกำร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/
ปี ที่ตีพิมพ์ 

4. Gene silencing reveals a   FISH  &  SHELLFISH   Ponprateep ,  S  ระดับ ม.ค.-55 
crucial role for   IMMUNOLOGY  อ . ศิรินิตย ์ธารธาดา   นานาชาติ    
anti - lipopolysaccharide     คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์      
factors from Penaeus     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
monodon in the protection     Somboonwiwat ,  K      
against microbial infections    Tassanakajon ,  A      
5.Genetic characterization of   Infection ,  Genetics and   อ . กัญจน ์แก้วมงคล  ระดับ ธ.ค.-54 
flea - derived Bartonella   Evolution  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ก าแพงแสน    นานาชาติ   
species from native animals     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง      
in Australia suggests     อ . ศราวรรณ แก้วมงคล ( ธนศิลป ์)      
host - parasite co - evolution    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ภาค      
    วิชาเทคนิคการสตัวแพทย์      
    McInnes ,  L . M .      
    Burmej ,  H .      
    Bennett ,  M . D .      
    Adams ,  P . J .      
    Ryan ,  U .      
    Irwin ,  P . J .      
    Fenwick ,  S . G .      

6. Pathogenicity to Mekong   Kasetsart Journal  -   นายณรงค์ อาบกิ่ง  ระดับ ม.ค.-55 
giant catfish eggs of water   Natural  Science  คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  นานาชาติ   
moulds isolated in the   ภาค วิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
 laboratory from Mekong giant   Fuangsawat ,  W .      
 catfish eggs and  rearing water    Lawhavinit ,  O .- a .     
7. Polyamines in   Technology and  ศ . ดร .  อรัญ อินเจรญิศักดิ ์ ระดับ ธ.ค.-54 

cyanobacteria :   Education  Topics in  ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร ์   นานาชาติ   
biosynthesis ,  transport and   Applied Micro  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
 abiotic stressresponse biology  and Microbial  ผศ . ดร .  เสาวรัตน ์จันทะโร      
  Biotechnology  ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร ์      
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
    Assoc .  Prof .  Prikko Maenpaa      
    Department of Biochemistry and       
    Food Chemistry ,  Turku  University ,     
     Finland      
    อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์     
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อวำรสำรวิชำกำร ชื่อคณะผู้วิจัย ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/
ปี ที่ตีพิมพ์ 

8. Vaporization and  Journal of chemical   อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต์  ระดับ เม.ย.-55 
sublimation  enthalpies of   and engineering data  คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ     
acetanilide and several     ภาค วิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
derivatives by correlation    James Chickos      
gas  chromatography    University of Missouri - st . Louis ,       
   MO USA      
9.Zoonotic bartonella species   Vector - Borne and  อ . กัญจน ์แก้วมงคล  ระดับ ธ.ค.-54 
in fleas and blood from red   Zoonotic Diseases  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ก าแพงแสน   นานาชาติ    
foxes in australia    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง      
    อ . ศราวรรณ แก้วมงคล ( ธนศิลป ์)      
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ภาค วิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    Fleming ,  P . A .      
    Adams ,  P . J .      
    Ryan ,  U .      
    Irwin ,  P . J .      
    Fenwick ,  S . G .     

 
 

          ที่มำของข้อมูล : สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก.  http://research.rdi.ku.ac.th 
  ณ วนัที่ 31 พ.ค. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          38 

กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ระดับชำติและนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
 

ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่เสนอ 

1. การผลติสารเสริมชีวนะและ  การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย  ภาวิณ ีวงษ์ทับทิม  ระดับชาต ิ 8/12/2011 

เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสด้วย  เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพง  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยา      
กระบวนการหมักแบบแห้ง โดย  แสน ครั้งท่ี  8  ศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ใช้มันส าปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ    อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์     
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
    รศ . วิเชียร กิจปรีชาวนิช      
    คณะวิทยาศาสตร ์บางเขน      
    ภาควิชา จุลชีววิทยา      
2.Astaxanthin formation from   The  6 th Pure and Applied   Pantiwa Thanonchaisanit  ระดับ 11/1/2012 

Rhodoseumonas sp .  isolated    Chemistry International   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  นานาชาติ   
  from Fishery resources Conference   คณะประมง ม.เกษตรศาสตร ์     
  2012 ( PACCON 2012 )  ผศ . กังสดาลย ์บุญปราบ      
    คณะประมง บางเขน      
    ภาควิชา ผลติภณัฑ์ประมง      
    อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์     
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ผศ . จินตนา สและน้อย      
    คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยา      
    ศาสตร์ทางทะเล      
3.Effect of heat pretreatment   The  3 rd Thai -    อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ ระดับ 20/12/2011 
and Acremonium   Japan Bioplastics    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ   
cellulolyticus enzymes on   and Biobased Materials   ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
saccharification of cassva   Symposium  ( AIST - NIA -  Hiroyuki Inoue      
pulp   TBIA  Joint Symposium  Biomass Technology Research       
    Center  ( BTRC )  National Institute       
    of Advanced Industrial Science       
    and Technology  ( AIST )      
4. Effect of trypsin and   The  6 th Asia - Oceania   อ . พรพิมล เมธีนุกูล  ระดับ 8/8/2012 
papain on the alteration of   Forum for Synchrotron   คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ   
dog erythrocytes by FTIR   Radiation Research and  4 th   ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
spectroscopy  SLRI Annual User  ดร . กาญจนา ธรรมน ู     
  Meeting  ( AOFSRR  2012 ) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน      
     ( องค์การมหาชน )  จ . นครราชสีมา      
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่เสนอ 

5. Integrative bacterial   The Franco - Thai   อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ ระดับ 1/2/2012 
bioinformatic in agro - industry   Symposium 2012  คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ นานาชาติ   
and health :  screening of     ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
lactic acid bacteria producing     อ . ทิพยรัตน์ ชาหอมช่ืน      
dietary enzymes for use in     คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
domestic pig feed     ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
supplement    อ . ดร .จอมขวัญ มีรักษ์      
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
    เชียงใหม ่     
    อ .ดร . อรอนงค์ พริ้งศุลกะ      
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี      
    นครินทรวิโรฒ      
    ดร . สมพร มลูมั่งม ี     
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ      
    เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      
    อ . อนามิกา กาญจนบรรเทิง      
    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
    รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค      
    คณะสัตวแพทยศาสตร ์บางเขน      
    ภาค วิชากายวิภาคศาสตร ์     
    Dr .  Roger Frutos      
    Centre de Coop e ration       
    Internationale en Recherche       
    Agronomique pour le       
    D e veloppement  ( CIRAD ) ,       
    Montpellier ,  France  
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่เสนอ 

6. Investigation of Bartonella   The  1 st Regional conferece   อ . กัญจน ์แก้วมงคล  ระดับ 18/6/2012 
species in pet animals and   of the Society for Tropical   คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน   นานาชาติ   
their ectoparasites in   Veterinary Medicine  ( STVM )   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง      
Australia  2012  อ . ศราวรรณ แก้วมงคล ( ธนศิลป ์)      
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
    Patricia A      
    School of Veterinary and       
    Biomedical Sciences ,  Murdoch       
    University ,  Murdoch ,  Western       
    Australia ,  Australia      
    Peter J .  Adams      
    School of Veterinary and       
    Biomedical Sciences ,  Murdoch       
    University ,  Murdoch ,  Western       
    Australia ,  Australia      
    Una Ryan      
    School of Veterinary and       
    Biomedical Sciences ,  Murdoch       
    University ,  Murdoch ,  Western       
    Australia ,  Australia      
    Peter J .  Irwin      
    School of Veterinary and       
    Biomedical Sciences ,  Murdoch       
    University ,  Murdoch ,  Western       
    Australia ,  Australia      
    Stanley G .  Fenwick      
    School of Veterinary and       
    Biomedical Sciences ,  Murdoch       
    University ,  Murdoch ,  Western       
    Australia ,  Australia      
     Jarunee Siengsanan - Lamont      
    Center for Agricultural       
    Biotechnology       
    ( AG - BIO / PEDRO - CHE ) ,  Bangkok ,       
    Thailand  
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่เสนอ 

7. MOLECULAR MONITORING The  4 th International ผศ . ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร  ระดับ 24/6/2012 
OF CLOSTRIDIUM  Conference on Hydrogen คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควชิา นานาชาติ  
THERMOPALMARIUM IN   Production  ( ICH 2 P - 12 ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      
DROGEN A  CONTINUOUS    อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์     
HYPRODUCTION FROM     คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
ALKALINE - PRETREATED     ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
BAGASSE UNDER     รศ . ภัทรา เพ่งธรรมกรีต ิ     
THERMOPHILIC CONDITION    คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      
USING REAL - TIME PCR   ภาควิชา วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม      
   Jantima Teeka      
    Graduate School of Science and      
    Engineering ,  Yamaguchi       
    University ,  Yamaguchi ,       
    755 - 8611 ,  Japan      
    Tsuyoshi Imai      
    Graduate School of Science and      
    Engineering ,  Yamaguchi       
    University ,  Yamaguchi ,       
    755 - 8611 ,  Japan      

8.SELECTION OF LACTIC ACID   The ICVS  2011  Scientific   ธัชเวชช กิมประสิทธิ  ระดับ 29/2/2012 

BACTERIA ISOLATED FROM   Program  นิสิต มก.  นานาชาติ   
DUCK FOR PROBIOTICS     อ . ประภา ทรงจินดา      
ADJUNCTS   คณะสัตวแพทยศาสตร ์ก าแพงแสน       
    ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร      
    การผลิตสัตว ์     
    อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์     
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์     
    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
    รศ . ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ ์     
    คณะสัตวแพทยศาสตร ์บางเขน      
    ภาค วิชาจุลชีววิทยาและวิทยา      

    

ภูมิคุ้มกัน 
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ชื่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ ์ ชื่อกำรประชุม ชื่อคณะผู้วิจัย 
ระดับกำร
ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่เสนอ 

9. The ability of Chitosan to   Animal Nutrition and   รศ . องอาจ เลาหวินิจ  ระดับ 14/9/2012 
reduce the number of total   Environment  1 st  คณะสัตวแพทยศาสตร ์บางเขน  นานาชาติ   
Vibrio spp .  count in water of   international  conference  ภาค วิชาจุลชีววิทยาและวิทยา     
White Shrimp ,  Litopenaeus   September  14 - 15 ,  2012  ภูมิคุ้มกัน       
vannamei ,  Larva culture .   นายณรงค์ อาบกิ่ง 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 
    

    ภาควิชา เทคนิคการสัตวแพทย ์     
 

ที่มำของข้อมูล : สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก.  http://research.rdi.ku.ac.th 
   ณ วนัที ่31 พ.ค. 56 
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กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ 2554 
 

ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

1. Astaxanthin formation  Pantiwa Thanonchaisanit  เชิงสาธารณะ :  11/1/55 -  Abstract in  
from  Rhodoseumonas  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง ทะเล    -  ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  13/1/55  Abstract  book and  
sp .  isolated  from Fishery  คณะประมง    ( ภาครัฐ / ประชาชน )  ช่ือ   Poster  ในการ แสดง 
resources  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผ์ศ .   หน่วยงาน / ชุมชน ที่น าไปใช้  : The      งานวิชาการ  
  กังสดาลย ์บุญปราบคณะ  Chemical Society of       
  ประมง บางเขน ภาค วิชา Thailand Under the       
  ผลิตภณัฑ์ประมง  Patronage of Her Royal       
  อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 
 ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 

Highness Princess 
Chulabhorn Mahid  
รายละเอียด  

    

  ผศ . จินตนา สและน้อย  การน าไปใช้  : เสนอองค์ความรู ้     
  คณะประมง บางเขน  ในกลุ่มสมาคม  The Chemical       

  ภาค วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  Society of Thailand Under       
    the Patronage of Her Royal       

    Highness Princess 
Chulabhorn   

  
  

    Mahidol      
2. Characterization of   Jansen ,  T  เชิงวิชาการ :  20/2/55 -  ประมวลการสอน ภาค   
trophic changes and a   Kurian ,  D   - ใช้ในการเรียนการสอน รหสัชุด   21/2/55 ปลาย ปี 
functional oxidative   อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ วิชา 01600242  ช่ือวิชา  Basic     การศึกษา  2554  รหัส   
pentose phosphate  คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  Biochemistry for Animal     วิชา  01600242    
pathway in Synechocystis  ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ Health    ชีวเคมีทางสุขภาพสตัว ์ 
sp  PCC  6803  York ,  S      เบื้องต้น  
  Summers ,  ML       ( Basic  Biochemistry  
  Maenpaa ,  P      for Animal  Health ) 

4 ( 3 - 3 - 8 ) หัวข้อเม
แทบอลิ ซึมของ   

        คาร์โบไฮเดรตเรื่อง วิถี
เพนโตสฟอสเฟต  
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

3. Enhancement of   อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ เชิงวิชาการ :  27 / 7 / 55  -    ผลการพิจารณา  
hydrogen production by   คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์    -  ใช้ในการเรียนการสอน รหสัชุด   31 / 12 / 55 จัดสรรทุน  วิจัย   
the filamentous non -    ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ วิชา  01600498  ช่ือวิชา  Special     ปัญหาพิเศษของนิสิต  
heterocystous  ศ . ดร .  อรัญ อินเจรญิศักดิ ์ Problem    ประจ าประป ี
cyanobacterium  ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยา       การศึกษา  2555 
Arthrospira  sp .  PCC  8005  ศาสตร์จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั  
     โครงการปญัหาพิเศษ

เรื่อง การแสดงออก 
  นายคมสัน สัจจะสถาพร      ของยีน  hyp   
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์       
  ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์       
  Assoc .Porf .         

  Pirkko  Maenpaa        

  University  oTurku ,  Finland 
Assoc .  Prof .  Kirsi Lehto  

      

  University of 
Turku ,  Finland  

      

4. Enterococcus  Somboon Tanasupawat  เชิงวิชาการ :  25 / 10 / 54  -   โครงร่างปัญหาพิเศษ 
 thailandicus Department   -  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย    31 / 3 / 55  การ คัดเลือกและ 
sp .  nov . ,  isolated from   of  Microbiology ,  Faculty  ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  : การ    พิสูจน ์เอกลักษณ ์
fermented  of  Pharmaceutical  คัดเลือกและพสิูจน์เอกลักษณ ์   แบคทีเรียกรด แลคติก 
sausage  ( ‘mum’ )  in  Sciences ,  Chulalongkorn  แบคทีเรียกรดแลคติกอาหาร    อาหารหมักและ จาก 
 Thailand   University , อ . ศิรพรรณ สุคนธ หมักและจากสุกรที่มีฤทธ์ิยับยั้ง    สุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง  
  สิงห์ คณะเทคนิคการสัตว แบคทีเรีย จากแหล่งทุน  : คณะ     แบคทีเรีย  
   แพทย์  ภาควิชาเทคนิคการ 

สัตวแพทย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการสัตวแพทย ์     
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

5.Identification and   อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ เชิงวิชาการ :  22 / 12 / 54  สไลด์ประกอบการ 
Probiotic Attributes of a  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์    - ใช้ในการเรียนการสอน รหสัชุด    -  10 / 2 / 55   สอน  
New  Cellulolytic   ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ วิชา  01600329  ช่ือ       
Lactobacillus sp .  อ . อนามิกา กาญจนบรรเทิง  วิชา  Applied Bioinformatics       
MWBPC  1 - 3 - 1  Isolated   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   for Animal Diseases      
from  Wild Boar Intestinal  ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์       
Tract   อ . ทิพยรัตน์ ชาหอมช่ืน        
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์         
  ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์       
  พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัต ิ       
  นิสิตคณะเทคนิคการ สัตว

แพทย์  
      

  ภาควิชาเทคนิค การสัตวแพทย ์       
  สมพร มลูมั่งมี         
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ        
  เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย        
  รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค        
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

บางเขน  
      

  ภาควิชากายวิภาค ศาสตร ์       
  Roger Frutos         
  Centre de Coop e ration         
  Internationale en         
  Recherche Agronomique         
  pour le D e veloppement         
  ( CIRAD ) ,  Montpellier ,  

 France  
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

6.Lactobacillus 
senmaizukei sp .   
nov . ,  isolated 
fromJapanese   
pickle  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kazumi Hiraga  
Department of Applied   
Biology ,  Graduate School   
of Science 
and  Technology ,  Kyoto   
Institute of  Yoshie Ueno  
2 Kyoto  
Prefectural  Technology 
Center for   
Small and Medium   
Enterprise ,  134  Chudoji ,  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
Somboon Tanasupawat  
Department 
of  Microbiology ,   
Faculty of  Pharmaceutical 
Sciences ,   
Chulalongkorn University ,  
Kohei Oda  
Department of 
Applied  Biology ,   
Graduate School  of 
Science and  Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงวิชาการ :  
-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั  
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  : การ 
คัดเลือกและพสิูจน์เอกลักษณ ์
แบคทีเรียกรดแลคติกอาหาร หมัก
และจากสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 
แบคทีเรีย จากแหล่งทุน  :  คณะ 
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 / 10 / 54  -
  31 / 3 / 55  

โครงร่างปัญหาพิเศษ
การ คัดเลือก 

  และพิสูจน ์เอกลักษณ์
แบคทีเรียกรด  

  แลคติกอาหารหมัก
และ จากสุกร 

  ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 
แบคทีเรีย  
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

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

อ . อนามิกา กาญจนบรรเทิง  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
อ . ทิพยรัตน์ ชาหอมช่ืน  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
สมพร มลูมั่งม ี 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
บางเขน  
ภาควิชากายวิภาค ศาสตร ์ 
Roger Frutos   
Centre de Coop eration   
Internationale en   
Recherche Agronomique   
pour le D e veloppement   
( CIRAD ) ,  Montpellier ,   
France  
  

เชิงวิชาการ :  
 -  ใช้ในการเรียนการสอน รหสัชุด  
วิชา  01600329  ช่ือ
วิชา  Applied   
Bioinformatics for Animal   
Diseases  
  
-  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด  
วิชา  01600498  ช่ือวิชา  Special   
Problem  
  
  
  
  
 
 
 

-  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจยั  
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  :  
Screening and 
Identification  of Lactic acid 
Bacteria from  Fermented 
Foods and Swine  Origin  for 
Anti  จากแหล่งทุน  :  คณะเทคนิค
การสัตวแพทย ์

  

22 / 12 / 54  -
  10 / 2 / 55  

  
  
  
  

 
14 / 11 / 54  - 
31 / 3 / 55 

    
  

 
 
 
 

 
 
 
25 / 10 / 54  -
  31 / 3 / 55 
  

  
  
  
  
  

สไลด์ประกอบการ
สอน  
 
 
 
 
 
โครงการปญัหาพิเศษ   
Screening 
and  Identification 
of Lactic  acid 
Bacteria from   
Fermented Foods 
and   Swine Origin 
for   Antibacterial 
activity  
 

 
โครงร่างปัญหา พิเศษ   
( Research 
Special  Problem 
Proposal ) 
 การ คัดเลือกและ
พิสูจน ์เอกลักษณ ์
 แบคทีเรียกรด แลคติก
อาหารหมัก 
และ จากสุกรที่มีฤทธิ์
ยับยั้ง แบคทีเรีย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

อ . ทิพยรัตน ์ชาหอมช่ืน  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์  
 ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์
  
  
 

เชิงวิชาการ :  
   -  ใช้ในการเรียนการสอน รหสั
ชุด  วิชา  01600316  ช่ือ
วิชา  Basic  Techniques in Cell 
Culture  
  

25 / 10 / 54  -
  3 / 11 / 54  

  
  
  

เอกสารประกอบการ
สอน  
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

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

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

เชิงวิชาการ :  
 -  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย   
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด   
: Polyamines in 
cyanobacteria :   
biosynthesis ,  transport and   
abiotic stress response  จาก  
แหล่งทุน  : CHE  ( university   
staff development   
consortium )  and from the 
Thai  Government Stimulus 
Package  2  ( TKK  2555 )  under 
the  Project for Establishment 
of  Comprehensive Center 
for  Innovative Food ,  Health   
Products and Agriculture   
( PERFECTA ) 

1/10/54 - 
29/2/55 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

หนังสือ  Chapter  
เรื่อง   
Polyamines 
in  cyanobacteria :   
biosynthesis ,  trans
port  and abiotic 
stress  response  
( Current Research ,   
Technology 
and  Education  
Topics in  Applied 
Microbiology   
And 
Microbial  Biotechn
ology   
MICROBIOLOGY 
BOOK   
SERIES  -  Number  2 ) 

10. SELECTION OF LACTIC 
ACID  BACTERIA ISOLATED 
FROM  DUCK FOR 
PROBIOTICS  ADJUNCTS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ธัชเวชช กิมประสิทธิ  
นิสิต มก . 
อ . ประภา ทรงจินดา  
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
ก าแพงแสน ภาควิชา เวช
ศาสตร์และทรัพยากร  
การผลิตสัตว ์ 
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
รศ . ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ ์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา  
และวิทยาภมูิคุ้มกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงวิชาการ :  
  -  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย   
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  :  การ  
คัดเลือกและพสิูจน์เอกลักษณ ์ 
แบคทีเรียกรดแลคติกอาหาร  
หมักและจากสุกรที่มีฤทธ์ิยับยั้ง  
แบคทีเรีย จากแหล่งทุน  :  คณะ  
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 
  
  
  
  
  
 

25 / 10 / 54  -
  31 / 3 / 55  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงร่างปัญหาพิเศษ  
( Research Special   
Problem Proposal ) 
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ชื่อผลงำนวิจัย 
  

ชื่อคณะผู้วิจัย 
  

รำยละเอียดกำรน ำมำใช้
ประโยชน ์

โดยก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ใช้ประโยชน ์

  

หลักฐำน 
  

11. การพิสจูน์เอกลักษณ์ของ
เชื้อ ย่อยเซลลูโลสสายพันธ์ุ
ใหม่  Lactobacillus sp 
MWBPC  1 - 3 - 1  ที่คัดแยกได้
จากล าไส้หมูป่า  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
อ . อนามิกา กาญจนบรรเทิง  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัต ิ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
อ . วนัท ศรีเจริญ  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
สมพร มลูมั่งม ี 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
รศ . วรวุฒิ ฤกษ์อ านวยโชค  
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
บางเขน ภาควิชากายวิภาค 
ศาสตร ์ 
Roger Frutos  
Centre de Coop eration   
Internationale en   
Recherche Agronomique   
pour le D e veloppement   
( CIRAD ) ,  Montpellier ,   
France  

เชิงวิชาการ :  
 -  ใช้ในการเรียนการสอน รหสัชุด  
วิชา  01600498  ช่ือวิชา  Special   
Problem  
  
 - ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย 
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  : การ  
คัดเลือกและพสิูจน์เอกลักษณ ์ 
แบคทีเรียกรดแลคติกอาหาร  
หมักและจากสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง  
แบคทีเรีย จากแหล่งทุน  : คณะ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

25 / 10 / 54  -
  31 / 3 / 55  

  
  
  
25 / 10 / 54  -
  31 / 3 / 55  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงร่างปัญหาพิเศษ 
  
  
  
  
การคัดเลือกและ
พิสูจน ์เอกลักษณ ์
แบคทีเรียกรด แลคติก
อาหารหมัก 
และ จากสุกรที่มีฤทธิ์
ยับยั้ง แบคทีเรีย  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแอคติ
วิตี ของเอนไซม์ไฮโดรจเีนส
และไน โตรจีเนสในการผลิต
ไฮโดรเจน ชีวภาพของไซยาโน
แบคทีเรีย  
  

อ . วุฒินันท์ รักษาจิตร ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
นายคมสัน สัจจะสถาพร  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
ภาควิชาเทคนิคการ สัตวแพทย ์ 
  

เชิงวิชาการ :  
 -  ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย   
ช่ือโครงการวิจัยที่ต่อยอด  :  
ศักยภาพในการผลติไฮโดรเจน  
ชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย   
Spirulina platensis   
( 2554 - 2555 )  จากแหล่งทุน  
 :  ทุน สวพ .  มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร ์,  ทุน สกว .  
( ทุน พัฒนาศักยภาพในการท างาน 
วิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม ่) 

1/10/54 - 
30/9/55 

โครงการวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพในการผลติ  
ไฮโดรเจนชีวภาพโดย
ไซ ยาโนแบคทีเรยี   
Spirulina  platensis  

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

        ณ วันที่ 31 พ.ค. 56 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 17 10 8 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 1 1 1 
ระดับนานาชาต ิ 3 9 5 

รวม 4 10 6 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - 0 
ระดับนานาชาต ิ - - 9 

รวม - - 9 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 1 - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม 1 - - 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 12 23 15.5 
ระดับนานาชาต ิ 1 - 13 

รวม 13 23 28.5 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 5 1 2 
ระดับนานาชาต ิ 9 6 2 

รวม 14 7 4 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 0 0 1 
ระดับนานาชาต ิ 9 8 11 

รวม 9 8 12 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
 
 
 

ภายใน 1,483,500 1,382,800 130,000 
ภายนอก 320,000 928,400 444,680 

รวม 1,803,000 2,311,200 574,680 
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รำยละเอียด ประจ ำปี  
2553 2554 2555 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - - 177,000 
ภายนอก - - 480,000 

รวม - - 657,000 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 20 8 5 
ภายนอก 2 3 4 

รวม 22 11 9 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทุกด้ำน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ญี่ปุ่น 2 2 2 2 4 3 

1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ีให้บริกำร รำยรับจริง 
(บำท) ภำยใน 

(มก.) 
ภำยนอก 

(มก.) 
1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการสัตว์เลี้ยง
สุขภาพด ี

อ.น.สพ.ธิติชัย  
             จารุเดชา 

- 480 ครั้ง 
(80 ตัว) 

3,444 ครั้ง 
(574 ตัว) 

971,787.60 

2.โครงการตรวจวิเคราะห์
โรคสตัว์ทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

นางสาวนิชนันต์  
            สินส่องแสง 

- 781 ครั้ง 
(781 

ตัวอย่าง) 

642 ครั้ง 
(642 

ตัวอย่าง) 

235,245.00 

3.โครงการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์

นางดลฤดี ฉายศริ ิ - - 26 ครั้ง 
(46 

ตัวอย่าง) 

67,600.00 

4.โครงการตรวจทางจุลชีว
คลินิกและอณูชีววิทยา
วินิจฉัย 

นายณรงค์ อาบกิ่ง - - 93 ครั้ง 
(299 

ตัวอย่าง) 

57,600.00 

รวม 1,261 4,205 1,332,232.60 
2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1.โครงการหาบา้นใหม่ให้
สุนัขจรจดัของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   1.1 โครงการฝึกสุนัขจร
จัดให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น 
   1.2 โครงการฝึกอบรมผู้
เลี้ยงสุนัข 

นางสาววลัยพรรณ  
              แซ่เตีย 

-  
 
 

1 ครั้ง 
(20 ตัว) 

- 

 
 
 
- 
 

2 ครั้ง 
(49 คน) 

- 

2.โครงการฝึกอบรมอาหาร
สุนัขทางเลือกท าเองได้  
“KU e-Dogs” 

อ.ดร.ศิรพรรณ  
            สุคนธสิงห ์

- 27 ครั้ง 
(294 คน) 

 

1 ครั้ง 
(20 คน) 

 

- 

รวม 28 3 - 
รวมท้ังสิ้น 1,289 4,208 1,332,232.60 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 1 2 2 
จ านวนคน/สตัว์ที่ไดร้ับบริการ 43 177 383 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 148,000  268,000 353,000 
มูลค่า (บาท)    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          54 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร  
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

1. กำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงในเนื้อสัตว์ อำหำรสัตว์ และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ 
         กลุ่มสาขาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการตรวจ -
วิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ โดยการให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
         ประเภทที่ 1 คือ บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง เช่น ยาปฏิชีวนะ สารก าจัดศัตรูพืช แร่ธาตุและ
โลหะหนักในตัวอย่างเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
         ประเภทที่ 2 คือให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิจัย เช่น เครื่อง High performance 
liquid chromatography (HPLC), เครื่อง Flame Atomic absorption Spectrophotometer (FAAS), CHARM 
II, ELISA Reader, UV-VIS Spectrophotometer, Rotary Evaporator, pH meter เป็นต้น      เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ คณะเทคนิค -
การสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8304 หรือ 8306 
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2. กำรตรวจวิเครำะห์โรคสัตว์ทำงห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
          โครงการพัฒนาวิชาการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ท าหน้าที่ในการ
ให้บริการการตรวจวิเคราะห์  
         1. ค่าทางโลหิตวิทยา ได้แก่ ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เสมียร์เลือด (รูปร่างของเม็ดเลือด
แดง พยาธิในเม็ดเลือด และ การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว) รวมไปถึงการตรวจการเข้าได้ของเลือด (Cross 
matching) ก่อนที่จะมีการถ่ายเลือด 
         2.  ค่าทางเคมีคลินิก ได้แก่ ค่าเอนไซม์ SGPT, SGOT, Creatinine และ BUN 
         3.  การประเมินการท างานของไตได้จากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis)  
         4. ตรวจหาไข่และตัวพยาธิภายในด้วยวิธี Floatation technique และ Formalin-Ether 
Sedimentation 
         5. การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อเพ่ือศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
         หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะเทคนิค -
การสัตวแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8309, 8310 และ 8401 หรือ 082-4922555 
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3. กำรตรวจทำงจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยำวินิจฉัย 
         โครงการพัฒนาวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิกและอณูชีววิทยาวินิจฉัย ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคและความไวต่อยาต้านจุลชีพ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับอาหาร น้ า 
นม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการทางอณูชีววิทยา และทางโครงการฯยังเก็บข้อมูล
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลด้านโรคในสัตว์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ 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. โครงกำรสัตว์เลี้ยงสุขภำพดี 
         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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1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
หรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

13 23 15.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชำติ  (ไม่นับซ้ า) 

12 23 2.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

1 - 13 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

9 10 18.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

9 9 18.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- 1 - 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

4.04 3.83 3.83 
ข้อมูลปี 2554 
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1.9.9 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2553 1. การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต
กับสถาบันต่างประเทศ โดยส่งอาจารย์ไปท าวิจัยและส่งนิสิตไปดูงานที่ Nippon Veterinary and  Life 
Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา 
2. ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายท าโครงการปัญหาพิเศษ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/คน และ
สนับสนุนโครงการพัฒนานิสิตปีละ 190,000 บาท 
3. โครงการรับตรงนิสิตใหม่ เพื่อเปิดรับนิสิตที่สนใจเรียนสาขาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาและได้รับความ
นิยมสูง 

2554 1. จากผลการส ารวจของกองแผนงาน ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ในปีการศึกษา 2554 พบว่าบัณฑิตคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ได้งานท า 100%  (บัณฑิตจ านวน 35 คนได้งานท า 19 คน (ร้อยละ 54.29) ศึกษาต่อ 15 คน 
ร้อยละ (45.71)) 
2. นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสรรค์ “อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองได้” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
โดยอาจารย์และนิสิตของคณะฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันขายไอเดียในรายการสมรภูมิไอเดีย ic7+ ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยได้รับรางวัล “ทุนต่อยอดไอเดีย” จ านวน 10,000 บาท และรางวัล 
“ไอเดียติดดาว (SME plus)” สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดเชิงธุรกิจ 
3. การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต
กับสถาบันต่างประเทศ โดยส่งอาจารย์ไปท าวิจัยและส่งนิสิตไปดูงานที่ Nippon Veterinary and  Life 
Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา 

2555 1. “รางวัลคุณภาพโครงการพัฒนานิสิตสู่ชุมชน” โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการน าความรู้ด้าน
งานประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556  
2. การต่อยอดงานวิจัย “นวัตกรรมท าเองได้” ทีมนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 โดยนายทัชชกร เห็นสว่าง 
และคณะฯ นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โดยผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาปัญหาพิเศษงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2555 เพ่ือพัฒนาสูตรอาหารสุนัขและการ
วิเคราะห์ทางโภชนาการ ซึ่งเป็นการการต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัขทางเลือกท าเองได้  “KU e-
Dogs” ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมี ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ นิสิตผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และน าเสนอนวัตกรรม 
3. การต่อยอดงานวิจัย “นวัตกรรมท าเองได้” ทีมนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 โดยนายทัชชกร เห็นสว่าง 
และคณะฯ นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งสิ้น 1 กลุ่ม โดยผลงานนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2555 เพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร
สุนัขและการวิเคราะห์ทางโภชนาการ ซึ่งเป็นการการต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัขทางเลือกท าเอง
ได้  “KU e-Dogs” ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมี ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ นิสิตผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และน าเสนอ
นวัตกรรม 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย  
(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อำคำรประหยัด

พลังงำน  
(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภำพอำคำร 
อำคำร

ที ่
ชื่ออำคำร 

1 อาคารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 2530 1,892.70 ไม่ใช่  
2 อาคารสโมสรนิสิตและโรงเก็บวัสดุ

งานเกษตร 1 หลัง 

2531 300 ไม่ใช่  

3 อาคารสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย 1 
หลัง   

2538 160 ไม่ใช่  

4 อาคารอ่านหนังสือ  3  หลัง 2535 89.25 ไม่ใช่  
5 อาคารโรงอาหาร     2547 209 ไม่ใช่  
   2,650.95   

 

 ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  8,440 

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  1,282.73 

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

 
856 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area เช่น .................................  - 

5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 6,301.27 

 รถของคณะ จ ำนวน (คนั) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 3 
2. รถจักรยานยนต ์ 1 
3. รถจักรยาน 3 
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อำคำรและสถำนที่ของคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 
 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.  
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  3. อาคารสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย 1 หลัง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  160  ตร.ม. 

 
 
  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. 

 
 

แผนที่ตั้งคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 

 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1043-6 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 
หมายเลขโทรสาร 0-2579-8571 

Website : http://www.vettech.ku.ac.th 
E-mail Address : vettech@ku.ac.th 

http://www.vettech.ku.ac.th/
mailto:vettech@ku.ac.th


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          65 

บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ 

บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินการของคณะได้ดังนี้ 
1.) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1.1 หลักสูตร 
1.1.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหลักสูตรในการด าเนินการปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 หลักสูตรใน

ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2551 โดยการด าเนินการหลักสูตรมีคณะกรรมการการศึกษาประจ าคณะและคณาจารย์ใน
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คอยก ากับดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรเป็นไปโดยครบถ้วนและ
เรียบร้อย 

1.1.2 ในปีการศึกษา 2555 คณะมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว์ ฉบับ พ.ศ. 2554  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ใน
ขั้นตอนการเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ และคณะก าลังด าเนินการ
จัดท าร่างหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิพากษ์
หลักสูตร 

1.1.3 ในปีการศึกษา 2555 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 เพ่ือร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
และการพยาบาลสัตว์ รวมถึงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน 

1.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
1.2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยมีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ และ
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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 าเนินงาน
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 

1.4.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการกายภายและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีการบริการ
ร้านอาหารและสถานที่ส าหรับใช้งานเอนกประสงค์นอกห้องเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์ดับเพลิง 
และมีเจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลความสะดวกและสาธารณูปโภค รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

1.5 การพัฒนานิสิต 
1.5.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตและวิสัยทัศน์

ในการผลิตบัณฑิตของคณะ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขา มีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านบุคล ากร 
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กายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และงบประมาณในการ
พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตในด้านต่างๆ 

1.5.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบในการสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ มย่อย และมีโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนานิสิต 

2.) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย 
2.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์

ด าเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และงานบริการวิชาการ มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

2.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ เช่น การประชุมวิชาการ วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3.) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
3.1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ

วิชาการตามความเชี่ยวชาญ และให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

3.2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยในปีการศึกษา 2555 คณะมีการด าเนิน
โครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือสร้างรายได ้4 โครงการ และโครงการบริการวิชาการสู่สังคม 2 โครงการ  

4.) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม โดยการด าเนินตาม

กิจกรรมตามวัฒนาธรรมและประเพณีไทยในวาระต่างๆ รวมถึงมีกิจกรรมที่สืบสานต่อวัฒนาธรรมและประเพณี
ไทยที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร 

5.) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำหน่วยงำน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะและประเด็นต่างๆ ที่จะช่วย
พัฒนาคณะ รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานสู่งานต่างๆ และบุคลากรอย่างทั่วถึงเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพ 
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2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 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 4.29 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภำพระดับ....  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินกำร   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต  3.20 5.00 5.00 5.00 4.00 3.95 3.97 4.20 4.20 3.95 4.13 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  2.65 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 4.22 4.22 2.69 3.45 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและจัดกำร  - 5.00 5.00 5.00 - 3.83 3.83 5.00 5.00 3.83 4.77 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.58 4.58 4.00 4.00 4.58 4.29 

เฉลี่ยภำพรวม 3.06 4.95 4.94 4.95 4.00 3.69 3.72 4.59 4.58 3.69 4.29 
ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดี 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 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
ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ มี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายในโดยการแจ้งเวียนบุคลากรและน าขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน คณะมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง และประเมินผลการด าเนินงานฯ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีละ 
1 ครั้ง 
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 
2.2 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร      5.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 0 5.00 0.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 3 3 3 0 3.00 0.00 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 3.51 3.51 4 0 4.25 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 2 2 2 0 2.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 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 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 - 7 ปี (1.1-1-1) เพ่ือก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ก าหนดให้อาจารย์ และบุคลากรในคณะได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุด
แข็งและจุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่
คณะมุ่งจะเป็น เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในช่วงปี พ .ศ. 2554 - 
2557(1.1-1-2) ผ่านคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 51/2554 
สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 (1.1-1-3) และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 46-2/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  
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2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรภายในโดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/แผนงาน เช่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าโครงการต่างๆ ได้รับทราบ และแจ้งเวียนบุคลากรโดยการขึ้นเว็บไซต์คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ (1.1-2-1) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูล และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ได้น าแผนกลยุทธ์ไปจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1-3-1) ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติ
การด้านอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  

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

5. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ที่ก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็นผู้ติดตามและให้
ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการตามโครงการ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการก ากับ
ติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วน
สมบูรณ์ (1.1-5-1) 

6. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ปีละ 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 31 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 เป็นผลการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556 และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตามบันทึก
ข้อความงานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ ที่ ศธ 0513.13907/2889 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  
(1.1-6-1) 

7. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกล
ยุทธ์เทียบค่าเป้าหมาย (1.1-7-1)  และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ปีละ 1 
ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 55-11/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เพ่ือให้ทีม
ผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในปีต่อไป (1.1-7-2) 

8. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2555 เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 โดยให้ฝ่ายวิจัยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน และแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้คณาจารย์มีการท าวิจัยมากขึ้น ให้โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดฯ 
จัดท าแผนเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (1.1-8-1) 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          73 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 6.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่ำง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ  4.00 5.00  8 ข้อ   

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน  
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 รายงานผลการท า SWOT Analysis ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 

2554 - 2557) 
1.1-1-3 ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 51/2554 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
1.1-2-1 เว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ http://www.vettech.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2555 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 2554 – 31 มีนาคม 2555 และ รอบที่ 2 : 
วันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555) 

1.1-7-1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และการประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 55 -11/2555 วัน

ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ครั้งที่ 56 -1/2556 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 

1.1-8-1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2556 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

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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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะฯ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ โดยมีการใช้ข้อมูลสรุปการ
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ผลการประเมินเดียวกับปีการศึกษา 2554) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 
คะแนน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - 3 ข้อ  - 3.00  3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - -  - -  -   
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.1-1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

16.1-2 ข้อมูลสรุปการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.51 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงาน มีการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีคะแนนผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
คะแนนเฉลี่ย 4.25 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - 36.45 34.0 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด - 9 8 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด - 36 35 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน - 4.03 4.25 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - - 36.45 4.03 34.0 4.25 - 4.03  3.51  3.51 
- 9 8 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - - - -   - -     
- -  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน  
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  2 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกลยุทธ์และ 

แผนปฏิบัติการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แผนดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะฯ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ โดยมีการใช้ข้อมูลสรุปการประเมินผล
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
การศึกษา 2555 จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ผลการประเมินเดียวกับปีการศึกษา 2554) ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 3.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 - -  - -     
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

17-1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ 

17-2 ข้อมูลสรุปการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 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 ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต              4.13 0.00   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00  ไม่มี
บัณฑิต 
ศึกษา  

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

35 35 9.5 38.776 0 0 3.231 0.00   
24.5 0 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

- 1.0 2.606 0.00 1.086 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0 8.50 2 8.163 0.0 0 1.361 0.00   
24.5 0 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 -0.348 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00 ไม่มี
บัณฑิต 
ศึกษา 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 
 

ข้อ 5 5 4 0 4.00 0.00   
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 25 27 0 0 92.59 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     40 0       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     39 0       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     25 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     11 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     0 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     0 0       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     1 0       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     1 0       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     0.00 0.00       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.51 3.51 4.18 0.00 4.18 0.00   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     0 0       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.5 3.5 84 3.43 0.00 0 2.857 0.00   
24.5 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     14 28.0 0.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     8 40.0 0.0 0.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     0.5 3.0 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     1 5.00 0.0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
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ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 
คน     1 8.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00       

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
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 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานที่ 5 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย

มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
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 2555 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. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม
ระบบท่ีก ำหนด 

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

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 
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เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-
1) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และไม่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-2) และแนวทางการ
บริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-3)  ทั้งนี้ คณะฯ มีการทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินการเทียบกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-4) ซึ่งมีการด าเนินการหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

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

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

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

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

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยั งไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

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

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงท าให้ยังไม่มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5.00 
(ไม่มี

บัณฑิตศึกษา) 

5 ข้อ  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 4.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง 2556 

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. 2556 
2.1-3-2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์

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

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-3-4 สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนนิการเทยีบกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2556 
2.1.4-1 รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24.5 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-
0-01 และ 2.2-0-02) เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 16 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน แบ่งตามคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด คือ 

คุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และ 

คุณวุฒิปริญญาเอก 10 คน (ปฏิบัติงานมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน 1 คน) คิดเป็น 9.5 คน 

ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 23.5 คน เป็นอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 15 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน แบ่งตามคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าทั้งหมด คือ 

คุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และ 

ปริญญาเอก 8.5 คน  

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 9.5 x 100 =  38.776 
         24.5 
  คะแนนที่ได้ =  38.776 x 5.00  =  3.23  คะแนน 
           60 
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เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = {9.5 x100} – {8.5 x 100} 
                24.5            23.5 
               = 38.776 - 36.170    = 2.606 
  คะแนนที่ได้   =  (2.606) x 5  =   1.086 คะแนน 
           12   
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำร

ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 1 33.33 9 37.5 9.5 38.776 2.778 3.13 35.0 35.0 บรรลุ 35.0 
21 24 24.5 

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - 2.837 2.606 - 1.182 1.0 1.0 บรรลุ 1.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 7 33.33 9 37.5   2.778 3.13     
21 24  

เงื่อนไขท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - 4.17  - 1.74     
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามคุณวุฒิการศึกษา  
2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 0 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

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

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24.5 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-
0-02) เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 15.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ คือ  

1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน 2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และ 

3. ต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 23.5 คน เป็นอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 14.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ คือ 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 คน 2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และ 

3. ต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 คน  
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เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป   =   2 x 100  =  8.163 
                              24.5 
 คะแนนที่ได้ =  8.163 x 5  =  1.361 คะแนน 
                                  30 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
 = {2 x 100} - {2 x 100}    = 8.163 – 8.511 = -0.348 
    24.5         23.5 
  คิดเป็น 0 
 คะแนนที่ได้   =  0 x 5  =   0 คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 2 9.524 2 8.33 2 8.163 1.587 1.39 1.361 8.5 ไม่บรรล ุ 8.5 
21 24 24.5 

หมำยเหตุ  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 2 9.524 2 8.33   1.587 1.39     
21 24  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-0-1 การค านวณสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามต าแหน่งทางวิชาการ  
2.2-0-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของคณะเทคนิค

การสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  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 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมี

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 
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2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2555 โดย 
ก. มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร (เอกสารหมายเลข 2.4-

2-1) โดยทุกกระบวนการได้ด าเนินการตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องและเป็นลายลักษณ์อักษร 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในการขออัตราก าลังจะมีการวิเคราะห์งาน ภาระงาน ลักษณะงานที่ต้อ ง
ปฏิบัติ และเมื่อได้รับการจัดสรรอัตราแล้ว หน่วยงานจะใช้อัตราและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถเฉพาะเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด มีการ
แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศรับสมัคร ด าเนินกระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ
รับรายงานตัว รวมถึงภายหลังการบรรจุตามอัตรายังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย 

ข. 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 

ค. มีการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยสนับสนุนงบประมาณในการใช้เพ่ือ
อบรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ ของบุคลากรทุกต าแหน่ง ทุกระดับ คนละ 5,000 บาทต่อปี (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-4) และยังสนับสนุนเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-5) 

ง. มีการติดตามตรวจสอบหลังจากบุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เป็นรายบุคคล 
โดยการให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และรายงานผลตามล าดับ
ชั้น (เอกสารหมายเลข 2.4-2-6) 

จ. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือตรวจสอบการความครบถ้วนหรือการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-7) เป็น
ประจ าปีละ 2 ครั้ง คือ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี  

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 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. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ
มำใชใ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

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 และยังช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในภาควิชาด้วย 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
สนับสนุนให้มีการถือปฏิบัติ  โดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1) และจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546  
(เอกสารหมายเลข 2.4-5-2) 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีติดตามและประเมินผลส าเร็จตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-6-1) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-7-1) 
และการประชุมส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารอ้างอิงเลขที่ 2.4-7-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

 

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 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          93 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2555-2558) 
2.4-1-2 แผนข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2.4-1-3 แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-1-4 การส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2555 
2.4-1-5 สรุปการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2555 
2.4-2-1 สรุปการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรในปี

การศึกษา 2555 
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 2555 
2.4-3-3 รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2555 
2.4-3-4 สรุปโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2555 
2.4-3-5 สรุปโครงการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจ าปี 2555 
2.4-3-6 สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2555 
2.4-4-1 สรุปโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2555 
2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-5-2 จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
2.4-6-1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-1 รายงานการประชุมภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2.4-7-2 รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

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

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีจ านวน  FTES เท่ากับ 118.94 (เอกสารหมายเลข 2.5-1-2) ทั้งนี้ มีจัดบริการ

เพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ โดยมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้บริการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึง notebook และ mobile device ของนิสิตที่มีการลงทะเบียน wifi กับมหาวิทยาลัย (ข้อมูล
จากกองแผนงาน) จ านวนทั้งสิ้น 610 เครื่อง  ดังนั้น อัตราการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ คิดเป็น 0.19 FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1) 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้
งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ  

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. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย 

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. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 

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. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่ำงน้อยใน
เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

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. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ โดยผลการประเมินคุณภาพ

การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูลจากกองแผนงาน 
ปีการศึกษา 2554) (เอกสารหมายเลข 2.5-6-1) และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกข้อ 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

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

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 การค านวณ FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต 
2.5-1-2 จ านวน FTES ของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2555 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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 2555 
2.5-3-1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สถานที่จริง) 
2.5-3-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้ของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
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 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ประจ าปี 2555 
2.5-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2555 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2555 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
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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. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อน
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีรายละเอียดของรายวิชา (course specification; มคอ.3) (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-2) ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชาเพ่ือพิจารณาและรวบรวมไว้ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

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. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

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 าขึ้ นใน
แง่ต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอกในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตร ในฐานะการเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.6-4-4) และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.6-4-4) 
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5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดอยู่ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสารหมายเลข 2.4-4-1) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้ผลของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-5) วึ่งเป็นระบบประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

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

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ  5.00 4.00     

หมำยเหตุ :   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.6-1-1 ประมวลการสอนของรายวิชาที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 2555 

 
2.6-1-2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปีการศึกษา 

2555 
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) ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการในปี

การศึกษา 2555 
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 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

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

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย

ส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตตามระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยมีส ารวจประเด็นดังกล่าวในการประเมินหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) เพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2551  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน โดยน าผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2551  (เอกสารหมายเลข 2.1-1-6) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะเริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2556 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

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

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม
วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย  หรือที่ประชุมระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย  หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีการประสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.7-4-1) 
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่จัดโดย

คณะอย่างสม่ าเสมอ ตามสรุปกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตที่คณะจัดในปีการศึกษา 2555 
(เอกสารหมายเลข 2.7-5-1) 

6. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 

เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงยังไม่มีการพัฒนา
ทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5.00 
(ไม่มี

บัณฑิตศึก
ษา) 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 4.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 รายงานการวิจัยสถาบันส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
2.1-3-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
2.5-2-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
2.5-3-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 

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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-5-2 เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงกายภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2.7-4-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

(สถานที่จริง) 
2.7-5-1 สรุปกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตที่คณะจัดในปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์

อักษร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต  ที่ต้องการส่งเสริม

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 2.4-1-1) 
2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 

ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงท่ัวถึงท้ังคณะ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตาม 
(เอกสารหมายเลข 2.4-1-1) 
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3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 

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

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

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

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ไม่มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  4.00 4.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปีงบประมาณ 2555-2558) 
2.8-4-1 สรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

 
 

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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ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80  (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 36 35 40 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 36 35 39 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 29 19 25 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 6 16 11 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 0 0 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 0 0 0 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 0 0 1 
8 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ประสงค์จะท างาน - - 1 
9 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
28 19 27 

10 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 100.00 100.00 92.59 
11 คะแนนทีไ่ด ้ 5

100
100
  = 

5.00 

5
100
100
  = 

5.00 

5
100
92.59

  = 

4.63 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 28 100 19 100 25 92.59 5.00 5.00 4.63 80 บรรล ุ 80 
28 19 27 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 28 100 19 100   5.00 5.00     
28 19  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1-1 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
1-2 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
1-3 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.51 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 36 36 35 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
9 8 8 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 3.45 4.18 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

N/A N/A N/A 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A N/A N/A 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) 0 0 0 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
0 0 0 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 0 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

0 0 0 

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) 0 0 0 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
0 0 0 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 0 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

0 0 0 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

0 0 0 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

4.06 3.45 4.18 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 9 8 8 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.06 3.45 4.18 4.06 3.45 4.18 3.51 บรรลุ 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.06 3.45  4.06 3.45     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 0 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน         ปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจึง
ไม่มีมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 0 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน         ปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จึงไม่มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.51 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
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
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

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 14 28 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

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 1 5 

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 8 40 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 0 0 0 0 0.5 3 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 1 8 1 8 1 8 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 23 76 24 81 24.5 84 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.304 3.375 3.43 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6
3.304

  = 2.753 5
6
3.375

  = 2.812 5
6
3.43

 = 2.858 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 76 3.304 81 3.375 84 3.43 2.753 2.812 2.858 3.0 ไม่บรรล ุ 3.51 
23 24 24.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 76 3.304 81 3.375   2.753 2.812     
23 24  

หมำยเหตุ :   
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14-2 สรุปจ านวน รายนาม คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะเทคนิคการ

สัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกา 2555 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มี
ผลการด าเนินงานครบทุกข้อโดยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต การ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า  โดยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการและน าผลการประเมินคุณภาพ
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทุกข้อโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต 
เ พ่ือท าหน้าที่ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิ ตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  คณะฯมีการส่งเริม
และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งมีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และตัว
บ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทุก
ข้อโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ มีการจัดเตรียมข้อมูลด้ านต่างๆ และ
เครื่องมือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา มีการประชุมคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี และน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต               5.00 0.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6 0 5.00 0.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีระบบในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1-1) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตโดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นิสิตทุกคน (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1-2) และในช่วงเริ่มปีการศึกษาใหม่ของทุกปี
คณะฯ จะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1-3) เพ่ือเป็นการแนะน า
ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่และยังเป็นโอกาสที่คณาจารย์จะได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองของนิสิตอีกด้วย นอกจากนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ยังได้จัดท าฐานข้อมูลของนิสิต
ทุกคน ซึ่งจะมีข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆที่ส าคัญของนิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1-4) โดยจะมีการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ในทุกๆปีเพ่ือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือเป็นการแนะแนวด้านการศึกษาต่อหรือท างาน
ของนิสิตในอนาคต คณะฯได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพ่ือการศึกษาต่อหรือการท างานในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านทางโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-1-5)  และคณะฯ ยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีความจ าเป็นรวมถึงทุนเรียนดีเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละชั้นปี (เอกสำรหมำยเลข 3.1-1-6) 
2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดเตรียมช่องทางส าหรับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
หลายช่องทาง ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือติดประกาศหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-2-1) มีเว็บไซต์ www.vettech.ku.ac.th ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแก่นิสิต (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-2-2) และมีช่องทางส าหรับนิสิตในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ (เอกสำรหมำยเลข 3.1-2-3) 
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3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้มีระบบเพ่ือการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิตจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-1) ท าหน้าที่วางแผนงาน ดูแลและก ากับงานในด้านนี้  โดยคณะฯ จะมีการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งดูงานให้แก่นิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-2) เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา
เครื่องมือ รูปแบบหรือระบบของวิทยาการความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์  รวมทั้งมีการจัด
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-3) ซึ่งทาง
คณะฯ จะเป็นผู้ติดต่อแหล่งฝึกงาน (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-4) มีการประเมินผลการฝึกงานและรวบรวม
ข้อเสนอแนะของนิสิตภายหลังการฝึกงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-3-5)  และยังได้รวบรวมรายชื่อสถานที่ฝึกงานจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับนิสิต เพ่ือใช้เป็นแหล่งเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการท างานให้แก่นิสิตในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้าน การจัดการฟาร์ม  ด้าน
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์/สารตกค้าง  ด้านการพยาบาลสัตว์  (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-6)  
 นอกจากนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ยังมีการสนับสนุนให้นิสิตจัดโครงการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิตได้  ได้แก่  

 - โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 14 (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-7)  
 - โครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 9 (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-8)  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ (เอกสำรหมำยเลข 3.1-3-9) 

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดเตรียมช่องทางส าหรับการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
ได้แก่ เว็บไซต์ www.vettech.ku.ac.th ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแก่ศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ เช่น ข่าว
ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การรับสมัครงาน การศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข 
3.1-4-1)  
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 

 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  
  (เอกสำรหมำยเลข 3.1-4-2) 
 - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 
 (เอกสำรหมำยเลข 3.1-4.3)  
 - คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสำรหมำยเลข 3.1-4-4) 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า และมี
ความพร้อมที่จะเป็นแหล่งพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่า โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถขอเข้าใช้เครื่องมือปฏิบัติการ
ต่างๆ ในสาขาวิชาที่ศิษย์เก่าต้องการ เพ่ือเพ่ิมความช านาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตนเอง โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ ได้
จัดโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการสัมมนาวิชาการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vet Tech  
และ Vet Nurse ในงานทางด้านสุขภาพสัตว์” (เอกสำรหมำยเลข 3.1-5-1) 

  - โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา (ประสบการณ์จาก 
งานวิจัยเลือดจระเข)้” (เอกสำรหมำยเลข 3.1-5-2)  
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6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5        
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ ของคณะฯ เป็นประจ า
ทุกปี  โดยได้ผลคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสำรหมำยเลข 3.1-6-1) และยังได้มีการ
น าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับคณะฯ เพ่ือจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และแก้ไขการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำม
ต้องกำรของนิสิต  

โดยในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดการบริการที่สนองความต้องการของนิสิต
ตามท่ีนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในปีการศึกษา 2554 (เอกสำรหมำยเลข 3.1-7-1) ได้แก่  

-มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่ฝึกงานให้นิสิตทราบและเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ 
ฝึกงาน 

-จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารใหม่ให้แก่นิสิต 
-เพ่ิมทุนส าหรับนิสิตในการศึกษา ดูงาน และวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
-ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ  4.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-1-2 ส าเนารายนามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตประจ าตัวนิสิตทุกคน 
3.1-1-3 ส าเนาโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-1-4 ตัวอย่างเอกสารแสดงฐานข้อมูลของนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-5 ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ  

ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-1-6 สรุปรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ในประเภทต่าง ๆ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการนิสิต 
3.1-2-2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-2-3 ตัวอย่างช่องทางส าหรับนิสิตในเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.1-3-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตว

แพทย์ 
3.1-3-2 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1-3-3 ส าเนาโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-3-4 ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์นิสิตเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1-3-5 เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-3-6 เอกสารแสดงรายชื่อฐานข้อมูลหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงาน ประจ าปี

การศึกษา 2555 
3.1-3-7 ส าเนาโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 14 
3.1-3-8 ส าเนาหนังสืออนุมัติการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 9 
3.1-3-9 ส าเนาหนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
3.1-4-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://www.vettech.ku.ac.th 
3.1-4-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการ

พยาบาลสัตว์ 
3.1-4-3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 

3.1-4-4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.1-5-1 โครงการสัมมนาวิชาการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vet 

Tech และ Vet Nurse ในงานทางด้านสุขภาพสัตว์” 
3.1-5-2 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา (ประสบการณ์

จากงานวิจัยเลือดจระเข้)” 
3.1-6-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นิสิต 
3.1-7-1 เอกสารสรุปข้อเสนอแนะของนิสิตในปีการศึกษา 2554 และการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ดังกล่าว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ 
1. คณะมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.2-1-1) เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสำรหมำยเลข 3.2-1-2) ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะที่
เกี่ยวกับด้านพัฒนานิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.2-1-3) 
2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เล็งเห็นว่า สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้อง
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให้แก่นิสิต ดังนั้นเพ่ือให้การจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ ทาง
คณะฯ จึงจัดโครงการ “ก้าวแรกสโมสรนิสิตสู่กิจกรรมคุณภาพ” (เอกสำรหมำยเลข 3.2-2-1) เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตด าเนินโครงการต่าง ๆ ของนิสิตตาม
กระบวนการ PDCA  อีกทั้งนิสิตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการ
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ด าเนินงานประกันคุณภาพในคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสำรหมำยเลข 3.2-2-2) 
3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำง
น้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรีจำกกิจกรรมต่อไปนี้ (เอกสำรหมำยเลข 3.2-3-1 ถึง 16) 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย และระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  ด้วยการ
สนับสนุนให้ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรม
นิสิต” (เอกสำรหมำยเลข 3.2-4-1) รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตใช้ทักษะของระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของนิสิต ทั้งนี้ได้ส่งโครงการของนิสิตเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในการน า
ความรู้ด้านประกันคุณภาพ ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งโครงการ
ค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เอกสำรหมำยเลข 3.2-4-2) 
5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จะก าหนดให้กิจกรรมนิสิตทุกกิจกรรมไม่ว่าจะจัดโดยทางคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์หรือสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้องมีการประเมินความผลการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
(เอกสำรหมำยเลข 3.2-5-1 ถึง 11) นอกจากนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังได้มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะฯ (เอกสำรหมำยเลข 3.2-5-12) 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตของคณะฯ  มาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมนิสิตให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  (เอกสำรหมำยเลข 3.2-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

 

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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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ  4.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนิสิต 
3.2-1-2 แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการงานกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 

2554 
3.2-1-3 ส าเนาแผนปฏิบัติราชการของคณะที่เก่ียวกับด้านพัฒนานิสิต 
3.2-2-1 ส าเนาโครงการ ก้าวแรกสโมสรนิสิตสู่กิจกรรมคุณภาพ 
3-2-2-2 เอกสารโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพในคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.2-3-1 ส าเนาโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 
3.2-3-2 ส าเนาโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานฯ 
3.2-3-3 ส าเนาโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ 
3.2-3-4 ส าเนาโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ าทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3.2-3-5 ส าเนาโครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 14 
3.2-3-6 ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ  

ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-3-7 ส าเนาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-3-8 ส าเนาโครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต (ปัญหาพิเศษ) 2555 

3.2-3-9 ส าเนาโครงการค่ายอนุรักษ์สัญจรครั้งที่ 9 
3.2-3-10 ส าเนาโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ 
3.2-3-11 ส าเนาโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 
3.2-3-12 ส าเนาโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 
3.2-3-13 ส าเนาโครงการวันไหว้ครู คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-3-14 ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-3-15 ส าเนาโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิตน้องใหม่ 
3.2-3-16 ส าเนาโครงการแผ่เมตตาให้กับอาจารย์ใหญ่ในวิชากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 
3.2-4-1 ส าเนาการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพกิจกรรมนิสิต” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-4-2 ประมวลภาพการเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในการน าความรู้ด้านประกัน

คุณภาพ ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
3.2-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านปศุสัตว์ ประจ าปี

การศึกษา 2555 
3.2-5-3 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางภาษาอังกฤษ 
3.2-5-4 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ าทางเทคนิค

การสัตวแพทย์ 
3.2-5-5 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต (ปัญหา

พิเศษ) 2555 
3.2-5-6 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์สู่การเป็นบัณฑิต

คุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-5-7 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะฯ 

3.2-5-8 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. ประจ าปี 2555 
3.2-5-9 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 
3.2-5-10 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
3.2-5-11 รายงานสรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการท าบุญตึกเรียนและแสดงความยินดีกับนิสิต

น้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-5-12 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ประจ าปี

การศึกษา 2555  
3.2-6-1 รายงานการประชุมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดระบบให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (เอกสำรหมำยเลข 3.3-1-1) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรีโดย
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน (เอกสำรหมำยเลข 3.3-1-2)  
2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลและเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้
จัดเตรียมข้อมูลโดยสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญท่ีมักพบเป็นปัญหาส าหรับนิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน (เอกสำร
หมำยเลข 3.3-2-1) นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องมือส าหรับใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี
ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เอกสำรหมำยเลข 3.3-2-2)  และจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เอกสำรหมำยเลข 3.3-2-3) 
3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
นิสิต ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  จะมีการประชุมของคณะกรรมการทุก 
ๆ ภาคการศึกษา  เพ่ือวางแนวทางการท างานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ รวมทั้งหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาของนิสิตในประเด็นที่ส าคัญ (เอกสำรหมำยเลข 3.3-3-1) 
4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกปี  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จะท าการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปี (เอกสำรหมำยเลข 3.3-4-1 ถึง 2) เพ่ือจะน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อไป  
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการน าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (เอกสำรหมำยเลข 3.3-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 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 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ  4.00 5.00  5 ข้อ  5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

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 

2555 
3.3-4-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-2 สรุปผลการประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          122 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  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 มี
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งด้านวิจัยและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะฯ เสนอคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.45 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 

ปีปฏทิิน 2555) 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมำย
เหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย                3.45 0.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 6 6 0 5.00 0.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า 
 
 
 
 

สัดส่วน 105,300 105,300 1,231,680 79,463.23 0 0 2.65 0.00   

15.5 0.0 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏทิิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
5 

(สมศ.) 
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 20 20 8.38 34.20 0.00 0 5.00 0.00   
24.5 0.0 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน     24.5 0.00       
  จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด คน     0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5 1.25 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา 
ชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

      0 0 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI และ 
Scopus 

      9 9.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     1 0.13 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 10 10 3 12.24 0 0 3.06 0.00   
24.5 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง     2 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง     0 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง     1 0       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ - - 0 0 0.00 0 0.00 0.00   
24.5 0.0 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏทิิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของ
คณะ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดท าแผนงานวิจัยของคณะฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (เอกสารหมายเลข 

4.1-1-01) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556 ด้านวิจัยของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-02)เพ่ือให้
คณะกรรมการวิจัยสามารถบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจั ยของคณะ ทั้งนี้มี
คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
นวัตกรรม การคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่
เผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ ตามค าสั่งคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-03) 
นอกจากนี้ ทางคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการเขียน
โครงร่างงานวิจัย ตลอดไปจนถึงการสนับสนุนงบประมาณและการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย มี
การประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-04) 

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 4 รายวิชาปัญหา

พิเศษ จ านวน 12 โครงการ เงินทุนสนับสนุน 127,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1-2-01) ซึ่งนิสิตจะต้องน าเอา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพ่ือด าเนินโครงการให้เกิดงานวิจัยในระดับปริญญาตรี (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-02) จากนั้นมีการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิตจากการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 4.1-2-03) 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการน าเสนอผลงานฯ อยู่ในระดับดี ข้อเสนอแนะจากนิสิตและบุคคลากรได้มีการ
น ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาส าหรับปีการศึกษาต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1-2-04) มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
การน าเสนอผลงานภายนอกทั้งสิ้น 4 โครงการ โดย 3 โครงการเข้าร่วมในงานแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2556 และอีก 1 โครงการในงานสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 33 (เอกสารหมายเลข 4.1-2-05) 
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น รายวิชาปัญหาพิเศษและรายวิชาเทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์ (เอกสารหมายเลข 4.1-2-06) การบูร
ณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในรายวิชาชีวเคมีทางสุขภาพสัตว์เบื้องต้น (เอกสารหมายเลข 4.1-2-07) 

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่ 
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานหรือจัดแสดงผลงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-3-01) และมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรภาควิชา ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-02) จัดท าความร่วมมือด้านวิจัยกับนักวิจัยภายนอก (เอกสารหมายเลข 4.1-3-03) รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยแก่บุคลากรภาควิชาโดยการแจ้งเวียนเป็นเอกสารให้บุคลากรทราบ ในบันทึก
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ข้อความ ที่ ศธ.0513.13901/ว.0987ลว. 27เมษายน 2554 และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-04)  

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์จากกองทุน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามประกาศกองทุนคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-01ถึง 02) และการจัดให้มีข้อมูล
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-03 ถึง 04) 

5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการก าหนดจุดเน้นของคณะ "เด่นงานพยาบาล ช านาญการตรวจวิเคราะห์" 

ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามจุดเน้นของคณะ ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-01) การสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับนานานชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-02) และมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-03) ตลอดจนสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ เช่น 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ และห้องสมุดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
(เอกสารหมายเลข 4.1-5-04)  เอกสารแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือระบบรักษาความปลอดภัยในงานวิจัย เช่น 
ชุดล้างตา ล้างตัวฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยในการท างานวิจัย ระบบแสดงฐานข้อมูลวิจัยของ สวพ . มก. ระบบ
รักษาความปลอดภัยในคณะฯ โดยจัดให้มีระบบการผ่านเข้าออกตึกคณะฯ ด้วยระบบคีย์การ์ด และมีกล้องวงจรปิด
บริเวณภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงบริเวณโดยรอบคณะฯ อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-05) 
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) มาเพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์งานวิจัย ในหัวข้อ The Present Situation of 
Veterinary Nurse and Veterinary Technologist in Japan เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 โดย Professor Dr. 
Akio Fukusho (เอกสารหมายเลข 4.1-5-06) 

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการจัดสรรงบประมาณของคณะ

เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยรอบ 6 เดือนจากโครงการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (เอกสาร
หมายเลข 4.1-6-01) มีการสนับสนุนการติดตามการค้างส่งรายงานผลการวิจัยจาก สวพ .มก. (เอกสารหมายเลข 
4.1-6- 02) รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยตามแผนงานวิจัยของคณะฯ 
ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 4.1-6-01 ถึง 03) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการวิจัย และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ด้านวิจัยของคณะฯ จากนั้นมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.1-7-01) เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ และแจ้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  ก าหนดมาตรการส่งเสริมการท า
โครงการวิจัยของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 4.1-7-02) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ  4.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

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.ศ. 2556 
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 
4.1-2-07 

เอกสารแสดงผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยปัญหาพิเศษ ของนิสิตชั้นปีที่ 4  ซึ่งเก่ียวข้องกับ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
ประมวลรายวิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2555 
เอกสารแสดงการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยของนิสิต “ โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ปัญหาพิเศษ) 2555” 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ (ปัญหาพิเศษ) 2555 
เอกสารแสดงการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
เอกสารรวบรวมหลักฐานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
เอกสารแสดงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

4.1-3-01 
4.1-3-02 

 
4.1-3-03 
4.1-3-04 

เอกสารหลักเกณฑ์การท าวิจัยและการพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เอกสารรวบรวมหลักฐานการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยและเอกสาร
สรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม ของบุคลากร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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 
ประกาศกองทุน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง เงินสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม 
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 

 
4.1-5-06 

 

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

4.1-6-01 
4.1-6-02 
4.1-6-03 

เอกสารติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน จากโครงการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
เอกสารแสดงการสนับสนุนการติดตามการค้างส่งรายงานผลการวิจัยของ สวพ. มก. 
เอกสารแสดงการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยตามแผนการ
ปฏิบัติราชการด้านวิจัยของคณะฯ 

4.1-7-01 
4.1-7-02 

เอกสารสรุปผลการประเมินตนเองด้านการวิจัยของคณะฯ (SWOT Analysis) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

 
 
 

http://www.vettech.ku.ac.th/iresearch/index.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ 

กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ โดยทางคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะฯ ได้มีการวางหลักเกณฑ์ และแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์กองทุนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 4.2-1-01) 
ประกาศ สวพ.มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 4.2-1-02) โดยอาจารย์ในคณะฯ ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 10 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.2-
1-03) นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 (เอกสารหมายเลข 4.2-1-04) โดยมี อ.ทนพญ.ดร. พรพิมล เมธีนุกูล 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.2-1-05) คณะกรรมการกองทุนคณะฯ ได้มีเกณฑ์การจ่าย
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ค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ของทางคณะฯ (เอกสารหมายเลข 
4.2-1-06) 

2.มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน 
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน รวบรวม คัดสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อการ
เผยแพร่ งานวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการด้านวิจัยประจ าปีของคณะฯ พ.ศ. 2554-2555 (เอกสารหมายเลข 4.2-2-
01) จากระบบและกลไกดังกล่าว ส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้น 10 
เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4.2-2-02)  สนับสนุนโครงการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก โดยทางคณะได้มีการวางแนว
ทางการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ (01600325) จากนั้นต่อยอดเชิงพานิชย์ ในการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก และเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป 
โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ซึ่งมีการให้ความรู้ในเชิงวิชาการและมีความ
ทันสมัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ท าให้ผลงานสร้างสรรค์นี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจ านวนมาก ถือเป็น
การสังเคราะห์ข้อมูลให้ความรู้ที่น่าสนใจต่อสาธารณชนและมีการเผยแพร่ทั้งในงานเกษตรแฟร์  และทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (เอกสารหมายเลข 4.2-2-03) 

3.มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่ 
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดอบรมอาหารสุนัขทางเลือก ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยการจัดอบรมมีประชาชนทั่วไปสนใจ
เข้าร่วมอบรบ จ านวน 2 รุ่น รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ และเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในงานเกษตรแฟร์และ
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้นิสิตในโครงการยังได้เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย
นวัตกรรมซึ่งถือเป็นการพัฒนานิสิต จากการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัข และแชมพูผสมสารสกัด
จากเปลือกมังคุด โดยได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 
(เอกสารหมายเลข 4.2-3-01) ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยต่อประชาชน 

4.มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  เชิง
วิชาการ 3 เรื่อง ใช้ในการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ 2 เรื่อง การต่อยอดโครงการวิจัย 1 เรื่อง (เอกสาร
หมายเลข 4.2-4-01) มีความร่วมมือกับบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการศึกษาความสามารถใน
การย่อยและการขับถ่ายของสุนัข โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานโครงการวิจัยดังกล่าวจากบริษัท 
(เอกสารหมายเลข 4.2-4-02) 
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5.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 
และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัย ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 4.2-5-01)  

6.มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทางข้ันตอน หลักเกณฑ์ ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.2-
6-01) นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยการจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (ประสบการณ์จากงานวิจัยเลือดจระเข้) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา” โดยคุณนวกมล 
จีราคม หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ มก. และหัวข้อเรื่อง “การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
จากสิทธิบัตรงานวิจัยเลือดจรเข้” โดย รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ภาควิชาสัตว์วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. 
(เอกสารหมายเลข 4.2-6-02) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์โดย อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชา
หอมชื่น ได้มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง คือ 1. วิธีการเสริมสารอาหารจากงานวิจัยและพัฒนาผลงาน อาหาร
สุนัข เพ่ือสุขภาพเสริมคุณค่าสารอาหารจากยีสต์ 2. ผงโรงข้าวคลุกส าหรับสุนัข โดยท าการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 และอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 4.2-6-03) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 4 ข้อ  4.00 4.00     

หมำยเหตุ :   

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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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
4.2-1-01 

 
4.2-1-02 

 
4.2-1-03 

 
4.2-1-04 

 
4.2-1-05 

 
4.2-1-06 

ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
การน าเสนอผลงานวิชาการของกองทุนคณะฯ 
ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานานชาติ 
เอกสารรวบรวมจ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
เอกสารประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่3 
เอกสารแสดงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่3 
เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

4.2-2-01 
4.2-2-02 
4.2-2-03 

 

แผนการปฏิบัติราชการด้านวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2555
เอกสารรวบรวมข้อมูลการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัข ในงานเกษตรแฟร์ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ 

4.2-3-01 
 

เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัขในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.2-4-01 
4.2-4-02 

 

เอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ 
หนังสือรับรองในการใช้ผลงานโครงการวิจัยการศึกษาความสามารถในการย่อยและขับถ่าย
อาหารแห้ง และอาหารเปียกในสุนัข 

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

4.2-6-01 
 

4.2-6-02 
 

4.2-6-03 

เอกสารแสดงแบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เอกสารแสดงการจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
(ประสบการณ์จากงานวิจัยเลือดจระเข้) 
เอกสารการยื่นขออนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          133 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  105,300 บาท/คน (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 307,000 
บาท และภายนอก จ านวน 924,680 บาท รวมทั้งหมด 1,231,680  บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
15.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 0 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 15.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       1,231,680.00 
            15.5 
   =  79,463.23  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
150,000


79,463.23   =   2.65 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

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

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

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

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 1,803,500.00 81,977.27 2,311,200,00 154,080.00 1,231,680   79,463.23   2.73 5.00 2.65 105,300.00 ไม่บรรลุ 105,300.00 

22 15.00 15.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 1,803,500.00 81,977.27 2,311,200,00 154,080.00   2.73 5.00     

22 15.00  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-0-01 เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์ โดยนับตามจ านวนที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

4.3-0-02 เอกสารแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 25 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน  (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

             ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 13 เรื่อง
ประกอบด้วย ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 5 เรื่อง  คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ เท่ากับ 1.25 เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 9 เรื่อง  คิดเป็นผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 9.0  และมีงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 
เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนัก 0.13 และจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 24.5 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 เมื่อคิดเทียบ
เกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 4 1.00 0 0.00 5 1.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 2 2.00 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
 

1.00 3 3.00 5 5.00 9 9.00 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

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 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7 4.00 8 7.13 15 10.38 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 27 24 24.5 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
14.81 29.70 42.37 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20
14.81

 = 3.70 5
20
29.70

 = 5.00 5
20
42.37

 = 5.00 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 4.00 14.81 7.13 29.7 10.38 42.37 3.70 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00 
27 24 24.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 4.00 14.81 7.13 29.7   3.70 5.00     
27 24  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

ประจ าปี พ.ศ. 2555 
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งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
 
1. ชื่อบทควำมวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำน 

ที่สังกัด 
4. ระดับ
คุณภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อกำรประชุม 6. วันเดือน
ปี 

ที่ตีพิมพ ์

7. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์            
1.Cytotoxicity Effects of Lip
ophilic Extracts of Thai   
Herbs in Human Breast Can
cer cells and Human   
Epidermoid Carcinoma cells  
 

Yuwadee Yusuk  
Jariyanart Gaywee  
Toon Ruang - areerate  
 
 
ผศ . อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย ์ 
 

Department of   
Research Division ,   
Armed  Forces  
Research Institute of 
Medicine  Sciences  
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาควิชาเทคนิค
การ สัตวแพทย ์ 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

IEEE -NANOMED   
2012   

International   
Conference on .  
Nano / Molecular

Medicine  &  
 Engineering  

 

4/11/2012 0.250 

2.Effect of trypsin and  
papain on the alteration of   
dog erythrocytes by FTIR sp
ectroscopy  
 

อ . พรพิมล เมธีนุกูล  
 
 
ดร . กาญจนา ธรรมน ู 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาควิชาเทคนิค
การ สัตวแพทย ์ 
สถาบันวิจยัแสงซินโคร 
ตรอน  ( องค์การมหาชน )   
จ . นครราชสีมา  
 

ระดับ
นานาชาต ิ

The  6 th Asia -
 Oceania Forum 
for  Synchrotron 

Radiation 
Research and   

4 th SLRI Annual
 User Meeting   
( AOFSRR  2012 ) 

 

8/8/2012 0.250 

3.Investigation of Bartonella
species in pet animals   
and their ectoparasites in  
Australia  
 

อ . กัญจน ์แก้วมงคล  
  
 
อ . ศราวรรณ แก้วมงคล 
                ( ธนศิลป์ )  
 
Patricia A  
Peter J .  Adams  
Una Ryan  
Peter J .  Irwin  
Stanley G .  Fenwick  
 
Jarunee Siengsanan -
 Lamont  
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ก าแพงแสน ภาควิชา  
เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาควิชาเทคนิค
การ สัตวแพทย ์ 
School of Veterinary  
and Biomedical   
Sciences ,  Murdoch  
University ,  Murdoch ,   
Western Australia ,  
 Australia  
Center for Agricultural
 Biotechnology   
( AG - BIO / PEDRO -
 CHE ) ,  Bangkok ,   
Thailand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

The  1 st 
Regional confer

ece of the   
Society for 
Tropical 

Veterinary   
Medicine 

 ( STVM )  2012  
 

18/6/2012 0.250 
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ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อกำรประชุม 6. วันเดือน
ปี 

ที่ตีพิมพ ์

7. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์            
4.MOLECULAR MONITORING
OF CLOSTRIDIUM   
THERMOPALMARIUM IN A  
CONTINUOUS  HYDROGEN  
PRODUCTION FROM   
ALKALINE - PRETREATED  
BAGASSE UNDER   
THERMOPHILIC CONDITION 
USING REAL - TIME  PCR  
 

ผศ . ประไพพิศ  
             ชยัรัตนมโนกร  
 
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
 
 
รศ . ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ  
 
 
Jantima Teeka  
Tsuyoshi Imai  
 

คณะวิทยาศาสตร์  
บางเขน ภาควิชาวิทยา  
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาควิชาเทคนิค
การ สัตวแพทย ์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
บางเขน ภาควิชาวิทยา  
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
Graduate School of  
Science and   
Engineering ,   
Yamaguchi University ,   
Yamaguchi ,  755 -
 8611 ,  Japan  

ระดับ
นานาชาต ิ

The  4 th 
International 

Conference on   
Hydrogen Produ
ction  ( ICH 2 P - 12 ) 

 

24/6/2012 0.250 

5.SELECTION OF LACTIC  
ACID BACTERIA  ISOLATED  
FROM DUCK FOR  
PROBIOTICS  ADJUNCTS  
 

ธัชเวชช กิมประสิทธ ิ 
อ . ประภา ทรงจินดา  
 
 
 
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
 
 
รศ . ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ ์ 
 

นิสิตมก  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ก าแพงแสน ภาควิชา  
เวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว ์ 
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาควิชาเทคนิค
การ สัตวแพทย ์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
บางเขน ภาควิชาจุล  
ชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน  

ระดับ
นานาชาต ิ

The ICVS 2011 
Scientific 
Program 

29/2/2012 0.250 
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1. ชื่อบทควำมวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำน 

ที่สังกัด 
4. ระดับ
คุณภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อวำรสำร 
วิชำกำร 

6. วัน
เดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

7. เลข
หน้ำ 

8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์              
1.การทดสอบความเป็นพิษเบือ้ง 
ต้นของสารสกัดกึ่งหยาบในการ 
ต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ   
( HepG 2 )  และเซลล์มะเร็งเต้า 
นม  ( MCF - 7 ) 
 

กฤษฎา ศิริสภาภรณ์  
พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ ์ 
 
ผศ . อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย ์ 
  
 

คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั  
ธรรมศาสตร์  
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์

ระดับชาติ  
 

วารสารเภสัช
วิทยา 

01/2555-
04/2555 

83-91 TCI 
ระดับ 
ชาติ 
0.25 

2.An examination of the   
thermodynamics of fusion ,   
vaporization ,  and  
sublimation  of  ( R , S )-  and  ( R )  
- flurbiprofen by correlation   
gas chromatography  

อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต์  
 
 
Hasty ,  D .  
Chickos ,  J . 
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์
 University of  
Missouri -
 st . Louis ,  MO USA  

ระดับ
นานาชาต ิ

Journal of Pha
rmaceutical  S

ciences  
 

06/2555 2045-
2054 

SJR 
Q1,Q2

1.0 

3.Developing slow - release   
persulfate candles to treat   
BTEX contaminated   
groundwater  
 

Ann Kambhu  
 
 
 
 
Steve Comfort  
 
 
 
 
Chanat Chokejaroenrat  
 
 
 
อ . ชัยณรงค์ สกุลแถว  
 

Department of Civ
il Engineering ,   
University of Nebr
aska - Lincoln ,   
USA  
School of Natural 
Resources ,   
University of Nebr
aska - Lincoln ,   
USA  
Department of Civ
il Engineering ,   
University of Nebr
aska - Lincoln  
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 

ระดับ
นานาชาต ิ 

 

Chemosphere 10/2555-
10/2555 

656-664 ISI 1.0 

4.Enhancement of hydrogen 
production by the   
filamentous   
non - heterocystous   
cyanobacterium Arthrospira   
sp .  PCC  8005  
 

อ . วุฒินันท ์รักษาจิตร ์ 
  
 
 
ศ . ดร .  อรัญ อินเจริญศักดิ์  
  
 
 
นายคมสัน สัจจะสถาพร  
  
 
Assoc .  Porf .  Pirkko  
              Maenpaa  
Assoc .  Prof .  Kirsi Lehto  
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค  
วิชาเทคนิคการสัตว
แพทย ์
ภาควิชาชวีเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์
University of  
Turku ,  Finland  
University of  
Turku ,  Finland  
 

ระดับ
นานาชาต ิ

International  
Journal of   

Hydrogen Ene
rgy  

 

10/2555 18791-
18797 

SJR 
Q1,Q2

1.0 
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1. ชื่อบทควำมวิจัยทีต่ีพิมพ ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงำน 
ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภำพ
งำนวิจัย 

5. ชื่อวำรสำร 
วิชำกำร 

6. วัน
เดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

7. เลข
หน้ำ 

8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์              
5.Gene silencing reveals a   
crucial role for  anti -
 lipopolysaccharide   
factors from Penaeus   
monodon in the protection   
against microbial infections  

Ponprateep ,  S  
อ . ศิรินิตย์ ธารธาดา  
  
 
Somboonwiwat ,  K  
Tassanakajon ,  A  

 
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์
 

ระดับ
นานาชาต ิ

FISH  &   
SHELLFISH   

IMMUNOLOGY  
 

01/2555 26-34 ISI 1.0 

6. Using slow - release   
permanganate candles to   
remediate PAH -
 contaminated  water  
 

อ . ชัยณรงค์ สกุลแถว  
 
 
Lindy Rauscher  
Steve Comfort  
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 
School of Natural 
Resources ,   
University of Nebr
aska - Lincoln ,   
USA  

ระดับ
นานาชาต ิ 

 

Journal of  
Hazardous  
Materials 

11/2555-
11/2555 

441-449 ISI 1.0 

7.Vaporization and  
sublimation  enthalpies of a
cetanilide and  several deriv
atives by  correlation gas   
chromatography  
 

อ . ปฐมาพร อ านาจอนันต์  
  
 
James Chickos  
 

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย ์ภาค วิชา
เทคนิคการสัตวแพทย ์
University of Miss
ouri - st . Louis ,   
MO USA  

ระดับ
นานาชาต ิ 

 

Journal of  
chemical and   
engineering  

data  
 

04/2555 1331-
1337 

SJR 
Q1,Q2

1.0 

8.Genetic Variation and 
Phylogeographic Analysis of 
Native Chicken Populations 
in Myanmar and Thailand 

Riztyan 
Takao Nishida 
Aye Aye Maw 
 
 
Worawut 
Rerkamnuaychoke 
 
 
 
 
Takeshi Shimogiri 
Shin Okamoto 
 
 
Kotaro Kawabe 
 
 
 
Yasuhiro Kawamoto 
 

United Graduate 
School of 
Agricuture, 
Kagoshima 
University,Japan 
Faculty of 
Veterinary 
Medicine, 
Kasetsart 
University 
Faculty of 
Agriculture, 
Kagoshima 
University,Japan 
Frontier Science 
Research Centre, 
Kagoshima 
University,Japan 
Faculty of 
Agriculture, 
University of 
Ryukyus 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

Japan Poultry 
Science 

Association 

01/2555 68-73 SJR Q2 
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4. ระดับ
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วิชำกำร 

6. วัน
เดือนปี 
ที่ตีพิมพ ์

7. เลข
หน้ำ 

8. ค่ำ
น้ ำหนัก 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์              
9.Mitochondria DNA 
sequences of Finlayson’s 
squirrel found in 
Hamamatsu, Shizuoka 
Prefecture, Japan 

Takuya Kuramoto 
Hitomi Ikeda 
Tatsuo Oshida 
 
 
 
Harumi Torii 
 
 
 
 
Hideki Endo 
 
 
 
Worawut 
Rerkamnuaychoke 
 
 
 
 

Laboratory of 
Wildlife Ecology, 
Obihiro University 
of Agriculture and 
Veterinary 
Medicine, Japan 
Center for Natural 
Environment 
Education, Nara 
University of 
Education,Japan 
The University of 
Museum, The 
University of 
Tokyo, Japan 
Faculty of 
Veterinary 
Medicine, 
Kasetsart 
University 

ระดับ
นานาชาต ิ

The Mammal 
Society of 

Japan 

06/2555 63-67 SJR Q3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

          ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 2 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง และ
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง คณะฯ มีจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 24.5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.24 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้
เท่ากับ 3.06 

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 4 2 3 
 - เชิงสาธารณะ   1 
 - เชิงพาณชิย ์   1 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์    
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 1 1 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน ์
4 3 3 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

27 24 24.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

14.81 12.50 12.24 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20
14.81

 = 3.70 5
20
12.50

 =3.13 5
20
12.24

 = 3.06 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 4 14.81 3 12.50 3 12.24 3.70 3.13 3.06 3.00 ไม่บรรล ุ 3.00 
27 24 24.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 4 14.81 3 12.50   3.70 3.13     
27 24  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2555 

 
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจน 

 
1. ชื่อผลงำนวิจัย 
หรืองำนสร้ำงสรรค ์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. รำยละเอียดกำรน ำมำใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ 

4. วัน/เดือน/ป ี
ที่ใช้ประโยชน์ 

5. หลักฐำน 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์         
1.Astaxanthin formation from   
Rhodoseumonas sp .  isolated  
from  Fishery resources  
 

Pantiwa Thanonchaisanit  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะประมง   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผศ . กังสดาลย ์บุญปราบ  
คณะประมง บางเขน  
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  
อ . ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 
ภาควิชาเทคนิค การสัตวแพทย ์ 
ผศ . จินตนา สและน้อย  
คณะประมง บางเขน  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง ทะเล  
 

เชิงสาธารณะ : 
ชื่อหน่วยงาน / ชุมชน ที่น าไปใช้  : 
The  Chemical Society of  
Thailand  Under the  
Patronage of Her Royal   
Highness Princess Chulabhorn
Mahid   
รายละเอียดการน าไปใช ้ :  
เสนอ องค์ความรู้ในกลุ่มสมาคม  
The  Chemical Society of  
Thailand  Under the  
Patronage of Her Royal   
Highness Princess Chulabhorn
Mahidol  

11/1/55 –
 13/1/55 

Abstract in Abstract 
book and   

Poster  ในการแสดงงาน
วิชาการ  

 

2. ความสามารถในการย่อยและขับ 
ถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปยีก ใน
สุนัข  
 

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา เชิงพาณิชย์ :    

3. โครงการอาหารสุนัขทางเลือก 
ท าเองได้ 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ เชิงสาธารณะ : 
เปิดอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 
ร่วมกับส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

มิ.ย. – ธ.ค. 55 เอกสารแสดงการเปิด
อบรมวิชาชีพส าหรับ

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

-------  ด าเนินการร่วมกับบริษัทเอกชน ข้อมูลเป็นความลับ ------ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 5 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือที่ได้รับรองคุณภาพ 
จ านวน 1 เรื่อง ในหนังสือ Current Research, Technology and Education Topics in Applied 
Microbiology and Microbial Biotechnology โดย อ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ แต่เนื่องจากไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ชิ้นงาน จึงไม่สามารถน ามานับคะแนนได้ 

 

 
ข้อ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ

0.25 1 0.25 0 0.00 0 0.00 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0.00 1 0.75 0 0.00 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

1 0.25 1 0.75 0 0.00 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

27 24 0 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10
0.93

 = 0.74 5
10
3.13

 = 1.56 5
10
0
 = 0.00 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 0.25 0.93 0.75 3.13 0 0 0.47 1.56 0 2.5 ไม่บรรล ุ 2.5 
27 24 24.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 0.25 0.93 0.75 3.13   0.47 1.56     
27 24  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 - Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology 

and Microbial Biotechnology (Vol.2) 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ดังนี้  
โครงการพัฒนาวิชาการจ 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 

แผนปฏิบัติการ ด้านบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการสร้างนวัตกรรมด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือการพยาบาลสัตว์ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
3. โครงการฝึกสุนัขจรจัดให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น  
4. โครงการฝึกอบรมผู้เลี้ยงสุนัข 
5. โครงการธนาคารเลือด (Blood Bank)  
6. งานบริการวิชาการสู่ประชาชน  
ผลการด าเนินงานในปี 2555 โครงการฝึกอบรมผู้เลี้ยงสุนัข และโครงการธนาคารเลือด (Blood Bank) ไม่

สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัด 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี

ปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม              4.25 0.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 3 4 5 0 5.00 0.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อย
ละ 

80 80 4 40 0.00 0 5.00 0.00   

10 0.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 0       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     2 0       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง     1 0 

    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     10 0 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 2 2 2 0 2.00 0.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่
1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงา
น แต่ไม่
น าคะแนน
มา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่
2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ จาก 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
      ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) (เอกสารหมายเลข 5.1-

1-01) และแผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจ าปี 2555 (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.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
      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 และ 5.1-2-02) และสามารถ
บูรณาการไปสู่การวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารสุนัข
ทางเลือกแบบแห้ง พร้อมทั้ งยั งได้ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่ ง เสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 6 รุ่น ในวันที่ 13 ตุลาคม, 20 ตุลาคม, 3 
พฤศจิกายน, 10 พฤศจิกายน,  1 ธันวาคม และ 5 ธันวาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 5.1-2-03)  นอกจากนี้มีการ
น าความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาวิชาการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนิสิต คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ เช่น การน าวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารเมลามีนในอาหารสัตว์ของโครงการพัฒนาวิชาการการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น ามาสอนให้กับนิสิตในรายวิชาเครื่องมือทางเทคนิคการ
สัตวแพทย์  (เอกสารหมายเลข 5.1-2-04 และ 5.1-2-05)  
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 3.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น  โครงการ 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ที่ได้มีเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชน ได้น ามาสู่การบูรณาการกับการวิจัยปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี น ามาต่อยอดงานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนหัวข้อปัญหาพิเศษงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2555 โดยในประกวด
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ขนมสุนัขทางเลือก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย 
ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2556 (เอกสารหมายเลข 5.1-3-01)  

 4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น โครงการ 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ที่ได้มีเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชน ได้น ามาสู่การบูรณาการกับการวิจัยปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี น ามา ต่อยอดงานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนหัวข้อปัญหาพิเศษงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2555 โดยในประกวด
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ขนมสุนัขทางเลือก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย 
ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2556 (เอกสารหมายเลข 5.1-4-01)  

 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีการติดตามการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เช่น การด าเนินงานของโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธ
สิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น   น านิสิตเข้าโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม นิสิตเข้าร่วม
เสนอประกวด 3 กลุ่ม และได้รับประกาศนียบัตรรวม 13 คน โดยใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัข และ
แชมพูสุนัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ จากแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขผสมสารสกัด
เปลือกมังคดุ โดยมีนางสาวมนต์สินี หวังพัฒนกุลชัย, นางสาวสุพัตรา จงเจิดศักดิ์,  นางสาวรัชนีย์ โชติอ่ิมอุดม และ
นางสาวสุธีรา กันจู นิสิตชั้นปีที่ 3 (เอกสารหมายเลข 5.1-5-01) ทั้งนี้ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ หัวหน้าโครงการ 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ได้สรุปผลงานการด าเนินงานของโครงการ ให้กับคณะกรรมการประจ าคณะได้
รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 58-3/2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-5-02)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 4 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 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 ข้อ 5 ข้อ  3.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) 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 ประมวลการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รหัสรายวิชา 01600325 
5.1-2-02 เอกสารประกอบการการเรียนการสอนของนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรายวิชา จุล

ชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รหัสรายวิชา 01600325  
5.1-2-03 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุ

คนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน 

5.1-2-04 ประมวลการสอนรายวิชาเครื่องมือทางเทคนิคการสัตวแพทย์ รหัสรายวิชา 01600442 
5.1-2-05 เอกสารประกอบการการเรียนการสอนของนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในรายวิชาเครื่องมือ

ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ รหัสรายวิชา 01600442 
5.1-3-01 เอกสารแสดงหัวข้อปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อาหาร

สุนัขทางเลือก ท าเองก็ ได้ "  ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิ งห์  เข้ าประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 

5.1-4-01 เอกสารแสดงหัวข้อปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อาหาร
สุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์  
ชาหอมชื่น เข้าประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 

5.1-5-01 เอกสารแสดงการเข้าโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรมของนิสิต โดยมี  
อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น เป็นที่ปรึกษา 

5.1-5-02 บันทึกข้อความ สรุปผลงานในรอบ 1 ปีของโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ให้กับ
คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
58-3/2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการจัดอบรมวิชาชีพในปีที่ผ่านมา จ านวน 
2 รุ่น ในวันที่ 21 เมษายน และ 5 พฤษภาคม 2555 และจัดท าแบบส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม ท าให้
ทราบความต้องการ จึงด าเนินการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 6 รุ่น ในวันที่ 13 ตุลาคม, 20 
ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 10 พฤศจิกายน,  1 ธันวาคม และ 5 ธันวาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 5.2-2-01)  

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดย โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.
ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับบริษัท มติชน จ ากัด 
(มหาชน) ในการลงบทความในคอลัมน์เทคโนฯ สัตว์เลี้ยง  หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2555 ปีที่ 24 ฉบับที่ 529 เรื่อง คนรักหมา แวะมาทางนี้ e-Dogs อาหารสุนัขทางเลือก (เอกสารหมายเลข 5.2-2-01) 
นอกจากนั้น ได้ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าการสาธิต “อาหารสุนัข
ทางเลือก ท าเองก็ได้” บนเวทีกลาง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2555 และ
การอบรมวิชาชีพระยะสั้นงานเกษตรแฟร์ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555   (เอกสารหมายเลข 5.2-2-02) 
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 3.  มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น ที่ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 6 รุ่น ในวันที่ 13 ตุลาคม, 20 ตุลาคม, 3 
พฤศจิกายน, 10 พฤศจิกายน, 1 ธันวาคม และ 5 ธันวาคม 2555 มีการประเมินโดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นการน าไปใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 5.2-3-01) 
 4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น ที่ได้มีเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ท าการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (เอกสารหมายเลข 5.2-4-01) ในการฝึกอบรม
วิชาชีพให้ประชาชน จ านวน 6 รุ่น ในวันที่ 13 ตุลาคม, 20 ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 10 พฤศจิกายน, 1 ธันวาคม
และ 5 ธันวาคม 2555 มีการประเมินโดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และก าลังด าเนินการเปิดอบรมในรอบถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2-4-02) 
 5.  มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะ
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น   น านิสิตเข้าโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วมเสนอ
ประกวด 3 กลุ่ม และได้รับประกาศนียบัตรรวม 13 คน โดยใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัข และแชมพู
สุนัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขผสมสารสกัดเปลือก
มังคุด โดยมีนางสาวมนต์สินี หวังพัฒนกุลชัย, นางสาวสุพัตรา จงเจิดศักดิ์,  นางสาวรัชนีย์ โชติอ่ิมอุดม และนางสาว
สุธีรา กันจู นิสิตชั้นปีที่ 3 (เอกสารหมายเลข 5.2-5-01)   

นอกจากนั้นได้เข้าร่วมแถลงข่าวในงานเกษตรแฟร์ประจ าปี 2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 สาธิตอาหาร
สุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 - 7 มิถุนายน 2555 โดยมีสื่อมวลชนให้ความ
สนใจและน าลงประชาสัมพันธ์ ท าการสาธิต “อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้” บนเวทีกลาง อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2555 และการอบรมวิชาชีพระยะสั้นในงานเกษตรแฟร์ 31 พฤษภาคม 
– 7 มิถุนายน 2555   (เอกสารหมายเลข 5.2-5-02)  รวมถึง ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดอบรมวิชาชีพ อาหารสุนัข
ทางเลือก วันฉลองครบรอบสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2555, การสาธิต “อาหารสุนัข
ทางเลือก ท าเองก็ได้” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th Book Expo Thailand 2012) 22 ตุลาคม 
2555,  เวทีสาธิต มก. งานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 2555 ณ วังสวนกุหลาบ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 
2555 (เอกสารหมายเลข 5.2-5-03)   

โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอม
ชื่น โดยร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีเผยแพร่ความรู้โดยการฝึกอบรม
วิชาชีพให้ประชาชนและการอบรมวิชาชีพระยะสั้นในงานเกษตรแฟร์ จ านวน 27 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 294 คน และ
ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ในวันฉลองครบรอบสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 ท า
การสาธิต “อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได”้ มีผู้เข้าร่วม 20 คน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01 แบบส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

5.2-2-01 เอกสารแสดงบทความสัมภาษณ์ e-Dogs อาหารสุนัขทางเลือก เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับวันที่ 15 
มิถุนายน 2555 

5.2-2-02 เอกสารแสดงการสาธิต “อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้” บนเวทีกลาง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
5.2-3-01 เอกสารแสดงการน าไปใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการอบรมท าอาหารสุนัข โครงการ "อาหาร

สุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 
5.2-4-01 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ สุ

คนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน 

5.2-4-02 เอกสารแสดงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.2-5-01 เอกสารแสดงการเข้าโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรมของนิสิต โดยมี อ.ดร.ศิร
พรรณ สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น เป็นที่ปรึกษา 

5.2-5-02 เอกสารแสดงการเผยแพร่ความรู้โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ 
สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ในงานเกษตรแฟร์ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 
2555 

5.2-5-03 เอกสารแสดงการเผยแพร่ความรู้โครงการ "อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็ได้" ของ อ.ดร.ศิรพรรณ 
สุคนธสิงห์ และ อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น กับหน่วยงานอื่นๆ 

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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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 3 เรื่อง มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 2 เรื่อง 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 1 เรื่อง ผลรวม
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 
30 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5.00 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอน 
2 2 3 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 2 1 2 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 2 1 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 4 6 10 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
50 33.33 40 

6 คะแนนที่ได้ 5
30
50
  = 

5.00 

5
30
33.33

  = 

5.00 

5
30
40
  = 

5.00 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 2 50 2 33.33 4 40 5.00 5.00 5.00 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 
4 6 10 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 2 50 2 33.33   5.00 5.00     
4 6  

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
8-2 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 
8-3 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
8-4 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

 

ข้อมูลหลักฐำน 
1.การบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีการน าไปบูรณาการ 

2.ชื่อคณะผู้ด าเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

4. ลักษณะภารกิจที่มี
การบูรณาการ 

5. วันเดือนปีที่
น าไปบูรณาการ 

6. รายละเอียดการน าการ
บริการวิชาการไปบูรณาการ/
หลักฐาน(ชื่อวิชา/เร่ืองวิจยั/
ต าราฯลฯ) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
1.โครงการพัฒนาวิชาการการ
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
เนื้อสัตว์ อาหารสัตว ์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว ์

นางสาววิมลรัตน์ อินศวร 
และคณะท างาน 

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 
2555  

น าการบริการวิชาการไป
บูรณาการการเรียนการสอน
วิชา เครื่องมือเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

2.โครงการพัฒนาบริการ
วิชาการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการ
สัตวแพทย์น าไปบูรณาการการ
เตรียมสไลด์ปรสิตส าหรับการ
เรียนการสอน 

นางสาวนิชนันต์ สินส่อง
แสง 
 

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 
2555  

น าการบริการวิชาการไป
บูรณาการการเรียนการสอน
วิชา การฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคการสัตวแพทย 

3. โครงการสัตว์เล้ียงสุขภาพด ี
น าไปบูรณาการโครงการวจิัย
อาหารเปยีกอาหารแห้ง 

นางสาวณัฐกาญจน ์นาย
มอญและคณะท างาน 

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การวิจยั 

 น าการบริการวิชาการไป
บูรณาการการวิจยั 

4. งานบริการวิชาการสู่
ประชาชนโดยโครงการ 
"อาหารสุนัขทางเลือก ท าเองก็
ได"้ 

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
และ อ.ดร.ทิพยรัตน์  
ชาหอมชื่น  

ภาควิชาเทคนิค 
การสัตวแพทย ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 
2555  

น าการบริการวิชาการไปบูรณา
การการเรียนการสอนรายวิชา 
จุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว ์

น ามาใช้ในการพัฒนา 
การวิจยั 

ปีการศึกษา 
2555  

น าการบริการวิชาการไป
บูรณาการการวิจยัปัญหา
พิเศษในระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  2 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม คือ โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด 
ซึ่งเป็นโครงการที่น 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 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับชุมชนเรื่อง “การอบรมการฝึกสุนัขให้
เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร) ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หมู่บ้านวรารักษ์ คลอง
สาม จ.ปทุมธานีและวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ  หมู่บ้านพฤกษา 13 คลองสาม จ.ปทุมธานี เพ่ือเป็นการให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจถึงการจัดระเบียบสุนัขและให้ฝึกปฏิบัติจริงในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่ง ซึ่งจะสร้าง
ความเข้มแข็งในการดูแลสุนัขของชุมชนและสามารถลดปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการได้จัดท า
เอกสารสรุปกิจกรรม “การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร)” พบว่า
หมู่บ้านวรารักษ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน และหมู่บ้านพฤกษามีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน โดยมีข้อเสนอแนะให้
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และต้องการให้จัดการโครงการลักษณะอย่างนี้อีก (เอกสารหมายเลข 9-1-1 และ 9-1-2) 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรอย่าง
ยั่งยืนและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร ณ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง
อุจจาระสุกร และตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงสุกรไปตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานความต่อเนื่อง 
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จึงได้ด าเนินการโครงการ “คุณภาพแหล่งน้ าที่
ปลอดภัยเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี” โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเลือกต าบลเพนียด อ าเภอโคก
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ส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการ (เอกสารหมายเลข 9-1-3 และ
เอกสารหมายเลข 9-1-4) ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามปัญหาการใช้น้ าอุปโภค บริโภค ของประชาชนในต าบล
เพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนั้นสรุปปัญหา และด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ ามาท าการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการอบรมเรื่อง “คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพ่ืออุปโภค บริโภคและใช้
เลี้ยงสุกร” โดยการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ าที่
ดี น้ าและผลกระทบต่อสุขภาพในสัตว์ เพ่ืออบรมให้เกษตรกรได้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเลือกแหล่งน้ าที่
เหมาะสมต่อการอุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์สัตว์ และเกษตรกรได้มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม 
 2.บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด น าความรู้เรื่องการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นเผยแพร่ให้กับชุมชน 
จึงได้ท าการส ารวจความต้องการในการจัดระเบียบสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งในชุมชน มีการด าเนินการส ารวจความ
ต้องการในการจัดระเบียบสุนัขในชุมชนโดยท าการนัดหมายและพบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชนหรือประธานหมู่บ้าน 
น าไปสู่การด าเนินการบริการทางวิชาการกับชุมชนเรื่อง “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.ปทุมธานีบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 เอกสารสรุปกิจกรรม “การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day สัญจร)” 
ก าหนดเป้าหมายว่ามีประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10-15 คนต่อหมู่บ้าน พบว่าหมู่บ้านวรารักษ์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน และหมู่บ้านพฤกษามีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ และต้องการให้จัดการโครงการลักษณะอย่างนี้อีก (เอกสารหมายเลข 9-2-1) 
 3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
    - 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  - 

  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
   - 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อ 5.00 2.00 2.00 2 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 2 ข้อ  5.00 2.00     
หมำยเหตุ :   

โครงการ “คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี” ได้รับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2556 โดยเริ่มด าเนินการพ้ืนที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานลงพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี น ามาวิเคราะห์พบปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า จึงด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าของต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี และจัดการอบรมความส าคัญของคุณภาพของแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างต่อชุมชน 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 โครงการอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นสัญจร ประจ าปี 2555 
9-1-2 เอกสารสรุปกิจกรรม“การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day 

สัญจร)” 
9-1-3 โครงการ “คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด 

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี” 
9-1-4 เอกสารค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการ “คุณภาพแหล่ง

น้ าที่ปลอดภัยเพ่ืออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี” 

9-2-1 เอกสารสรุปกิจกรรม“การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day 
สัญจร)” 

9-5-1  โครงการอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้นสัญจร ประจ าปี 2555  
9-5-2 เอกสารสรุปกิจกรรม“การอบรมการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (graduation dog day 

สัญจร)” 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
ประเด็นด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการทบทวน จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะ ประจ าปี

งบประมาณ 2555 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะกรรมการบริหาร คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556  ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 กิจกรรมได้แก่  

  1.1 การลดการใช้ทรัพยากร กิจกรรมการลดการใช้ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและ
ปลูกฝังให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายในคณะ เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 
09.00 - 12.00 น. 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. เปลี่ยนหลอดไฟนีออนขนาด 40 วัตต์ (หลอดอ้วน) ให้เหลือ 38 
วัตต์ (หลอดผอม) และติดตั้งสายดึงส าหรับเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง 

  1.2 การลดการใช้ทรัพยากร โดยการลดการใช้น้ าประปา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประหยัดค่าน้ าประปา
และปลูกฝังให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการรณรงค์ประหยัดน้ าประปาภายในคณะ และตรวจสอบหาจุด
รั่วซึมท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

  1.3 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น 

2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการส าเนาเอกสารเพ่ือแจ้งเวียนบุคลากรของคณะฯ เพียง 113 เรื่อง 
คิดเป็นกระดาษท่ีใช้ 379 แผ่น ซึ่งบรรลุเป้าหมายเพียง 1 ข้อ ส่วนการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ด าเนินการไม่

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคณะฯ มีกิจกรรมทางด้านห้องปฏิบัติการมากขึ้น 
3. ผลจากกิจกรรมการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประหยัดการใช้กระดาษได้  และเป็น

การปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - 3 ข้อ 2 ข้อ - 4.00 3.00 3 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - - - - - - - - - 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะกรรมการบริหาร คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 

18.1-2-1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
18.1-3-1 สรุปผลการด าเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นเพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  1  ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน
และเพ่ิมรายได้แก่ เกษตรกร ณ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง
อุจจาระสุกร และตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงสุกรไปตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานความต่อเนื่อง 
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จึงได้ด าเนินการโครงการ “คุณภาพแหล่งน้ าที่
ปลอดภัยเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี” โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเลือกต าบลเพนียด อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการ (เอกสารหมายเลข 18.2-1-1 
และ 18.2-1-2) ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามปัญหาการใช้น้ าอุปโภค บริโภค ของประชาชนในต าบลเพนียด 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนั้นสรุปปัญหา และด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ ามาท าการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการอบรมเรื่อง “คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพ่ืออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร” 
โดยการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ าที่ดี น้ าและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในสัตว์ เพ่ืออบรมให้เกษตรกรได้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเลือกแหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อ
การอุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์สัตว์ และเกษตรกรได้มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการประเมินผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างต่อชุมชน 
 2.บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
   - 
 3.มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
 
  - 
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 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
  - 

  5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
   - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - 1 1 - 1 1 1 ข้อ บรรลุ 1 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - 1 1      1 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

18.2-1-1 เอกสารค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการ “คุณภาพแหล่ง
น้ าที่ปลอดภัยเพ่ืออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี” 

18.2-1-2 เอกสารโครงการ “คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพื่ออุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบล
เพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ คณะฯ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผนการด าเนินงาน นโยบาย ระบบ
และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งทุกโครงการมีการประเมินความส าเร็จและน าข้อมูลไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน มีการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต 
การบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตการสร้าง
วัฒนธรรมภายในองค์กร สร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้านการแต่งกาย การเคารพครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส
ด้วยการไหว้ มีการเผยแพร่กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ อีกทั้งสืบสานและเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อสาธารณชน 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...รายละเอียด
ดังตารางที ่2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 0.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 0 4.00 0.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00   

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมำณสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรด ำเนินกำรตำม

ระบบท่ีก ำหนด  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระบบและกลไกในการส่งเสริมให้ 

บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริงและมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนทุกกิจกรรมที่ด าเนินการคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ซึ่งทุกกิจกรรมมีคณาจารย์ภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและกิจกรรมสามารถ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- มีแผนการด าเนินการและปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ปีงบประมาณ 2555 โดยบุคลากรมีส่วนร่วม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-1)  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-
2) 

- ระบุในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2555-2558) (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-1-3) 

- ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2555 ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-4)  

2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยคณะและสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้แก่  
2.1  การสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต 

อาทิ  
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- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ มีการบรรยายธรรมเรื่อง
“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการ
เรียนต่อหรือประกอบสัมมาชีพในอนาคต (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-1) 

- มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ในการด ารงชีวิต 
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน การเคารพครูอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งรุ่นพ่ีของนิสิตในชั่วโมงการเรียน
การสอน (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-2)  

- จัดกิจกรรมท าบุญสัตว์ทดลองเพ่ือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลองที่น ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-3) 

2.2  การบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จัด 
ขึ้นโดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาท ิ
- โครงการไหว้ครู (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-4) 
- โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-5) 
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต ณ ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ วัดยองแยง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-2-6) 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-2-7) 

- โครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-8) 
- โครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-9) 
- โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-10) 

3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อ 

สาธารณชน ได้แก่โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการเชิญศิษย์เก่าคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ อาจารย์อาวุโสจากคณะสัตวแพทย์ สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย คณาจารย์และนิสิตคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี (เอกสำรหมำยเลข 6.1-2-5) 
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet  

Nurse ในงานด้านสุขภาพสัตว์” (เอกสำรหมำยเลข 6.1-3-1) และโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพัน
ระหว่างเจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” (เอกสำรหมำยเลข 6.1-3-2) แก่บุคคลทั่วไปเพ่ือปลูก
จิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อการเลี้ยงสุนัข ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง ทั้งใน
ยามที่น่ารัก และในยามที่ก่อความร าคาญ ลดปัญหาการน าสุนัขไปทิ้ง และเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูก
วิธี  
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เผยแพร่กิจกกรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ แจกให้กับ 

คณะฯ และสถาบันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุด รวมทั้งศาลาที่พักส าหรับนิสิตคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์และมีการประชาสัมพันธ์โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งประมวลภาพถ่ายกิจกรรมผ่าน
เวปไซต์ของคณะฯ (www.vettech.ku.ac.th) โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี (เอกสำรหมำยเลข 6.1-
3-3) 
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4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามผลการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 
เรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินผลความส าเร็จ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
ของกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นทุกโครงการและน าผลประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละโครงการเมื่อมีการจัด
กิจกรรมครั้งถัดไป  
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต

คุณภาพ มีการบรรยายธรรมเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” (เอกสำรหมำยเลข 6.1-
4-1) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-2) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-3) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  (เอกสำรหมำยเลข 6.1-

4-4) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-5) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse ในงานด้าน

สุขภาพสัตว์” (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-6) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ใน

หัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-7) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (เอกสำรหมำยเลข 6.1-4-8) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย (เอกสำรหมำยเลข 6.1-

4-9) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 (เอกสำรหมำยเลข 

6.1-4-10) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 (เอกสำรหมำยเลข 6.1-

4-11) 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 

เรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  (เอกสำรหมำยเลข 6.1-
5-1) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 5.00     

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

6.1-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
6.1-1-2 ส าเนาแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2555-2558) 

6.1-1-3 
แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 
2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 

6.1-1-4 
ส าเนาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2555 ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555  

6.1-2-1 
ส าเนาโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ 
หัวข้อการบรรยายเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” พร้อมด้วยส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-2 
เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต  

6.1-2-3 ส าเนาโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
6.1-2-4 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-5 
ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-6 
ส าเนาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต ณ ศูนย์เสมา
ส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ วัดยองแยง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-7 
ส าเนาโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-8 
ส าเนาโครงการโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

6.1-2-9 
ส าเนาโครงการโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-2-10 
ส าเนาโครงการโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 พร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-3-1 
ส าเนาเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse ในงานด้าน
สุขภาพสัตว์”พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-3-2 
ส าเนาโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ 
“เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-3-3 หนังสือสวดมนต์โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

6.1-4-1 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นบัณฑิตคุณภาพ หัวข้อการบรรยายเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา”  
พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

6.1-4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง 
6.1-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู 
6.1-4-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

6.1-4-5 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

6.1-4-6 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse 
ในงานด้านสุขภาพสัตว์” 

6.1-4-7 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่าง
เจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” 

6.1-4-8 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1-4-9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย  
6.1-4-10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9  
6.1-4-11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 

6.1-5-1 
เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์
จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 

4 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการวางแผนการด าเนินงาน นโยบาย ระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้ว
เสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือน า
ข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้ 
- มีแผนการด าเนินการและปฏิบัติการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปีงบประมาณ 

2555 โดยบุคลากรมีส่วนร่วม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง (เอกสำรหมำยเลข 10-1-1)  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสำรหมำยเลข 10-1-2) 
- ระบุในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2555-2558) (เอกสำรหมำยเลข 10-1-3) 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2555 ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน พ.ศ. 2555 (เอกสำรหมำยเลข 10-1-4)  
 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระบบและกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริงและมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งทุกโครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 คณาจารย์ภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและกิจกรรมสามารถ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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2.1 การสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนิสิต อาทิ  
- จัดบรรยายธรรมเรื่อง “เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกทางด้าน

จริยธรรมและคุณธรรมในการเรียนต่อหรือประกอบสัมมาชีพในอนาคต (เอกสำรหมำยเลข 10-2-1) 
- มีการสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้ในการด ารงชีวิต 

ระเบียบวินัยในชั้นเรียน การเคารพครูอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งรุ่นพ่ีของนิสิตในชั่วโมงการเรียน
การสอน (เอกสำรหมำยเลข 10-2-2)  

- โครงการท าบุญสัตว์ทดลองเพ่ือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลองที่น ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (เอกสำรหมำยเลข 10-2-3) 

2.2  การบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จัดขึ้น 
โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาท ิ
- โครงการไหว้ครู (เอกสำรหมำยเลข 10-2-4) 
- โครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เอกสำรหมำยเลข 10-2-5) 
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต ณ ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ วัดยองแยง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสำรหมำยเลข 
10-2-6) 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสำรหมำยเลข 
10-2-7) 

- โครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย (เอกสำรหมำยเลข 10-2-8) 
- โครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 (เอกสำรหมำยเลข 10-2-9) 
- โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 (เอกสำรหมำยเลข 10-2-10) 

 
3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกปี มีการติดตามผลกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล แบบส ารวจ แบบสอบถาม การประเมินผล
ความส าเร็จ วิธีวิเคราะห์ผล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นทุกโครงการและน าผล
ประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละโครงการเมื่อมีการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป  
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต

คุณภาพ มีการบรรยายธรรมเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” (เอกสำรหมำยเลข 10-3-
1) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง (เอกสำรหมำยเลข 10-3-2) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู (เอกสำรหมำยเลข 10-3-3) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (เอกสำรหมำยเลข 10-3-

4) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสำรหมำยเลข 10-3-5) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse ในงานด้าน

สุขภาพสัตว์” (เอกสำรหมำยเลข 10-3-6) 
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- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ใน
หัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” (เอกสำรหมำยเลข 10-3-7) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เอกสำรหมำยเลข 10-3-8) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย (เอกสำรหมำยเลข 10-
3-9) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 (เอกสำรหมำยเลข 
10-3-10) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 (เอกสำรหมำยเลข 10-3-
11) 

- เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม (เอกสำรหมำยเลข 10-3-12) 
 

4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet 
Nurse ในงานด้านสุขภาพสัตว์” (เอกสำรหมำยเลข 10-4-1) และโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพัน
ระหว่างเจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” (เอกสำรหมำยเลข 10-4-2) แก่บุคคลทั่วไปเพ่ือปลูก
จิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรมต่อการเลี้ยงสุนัข ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง ทั้งใน
ยามที่น่ารัก และในยามที่ก่อความร าคาญ ลดปัญหาการน าสุนัขไปทิ้ง และเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูก
วิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าต่อชุมชนในการเลี้ยงดูสุนัข 
  นอกจากนี้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เผยแพร่กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือสวดมนต์ 
แจกให้กับคณะฯ และสถาบันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งศาลาที่พัก (เอกสำรหมำยเลข 10-4-3) และมี
การประชาสัมพันธ์โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งประมวลภาพถ่ายกิจกรรมผ่านเวปไซต์ของ
คณะฯ (www.vettech.ku.ac.th) โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี (เอกสำรหมำยเลข 10-4-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ  4.00 4.00     
หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

10-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
10-1-2 ส าเนาแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (พ.ศ. 2555-2558) 

10-1-3 
แผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 
2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 

10-1-4 
ส าเนาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พ.ศ. 2555 ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555  

10-2-1 
ส าเนาโครงการการบรรยายเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอพระพุทธศาสนา” พร้อมด้วย
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-2 
เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต  

10-2-3 ส าเนาโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
10-2-4 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-5 
ส าเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-6 
ส าเนาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิต ณ ศูนย์เสมา
ส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ วัดยองแยง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-7 
ส าเนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-8 
ส าเนาโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-9 
ส าเนาโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-2-10 
ส าเนาโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-3-1 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการบรรยายเรื่อง“เมื่อคราวพระดอกเตอร์เจอ
พระพุทธศาสนา”   
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
10-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง 
10-3-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู 
10-3-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

10-3-5 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

10-3-6 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ“บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse 
ในงานด้านสุขภาพสัตว์” 

10-3-7 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่าง
เจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ “เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” 

10-3-8 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

10-3-9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเหลียวหลังแลหน้าประชาธิปไตยอย่างไทย  
10-3-10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9  
10-3-11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 

10-3-12 
เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์
จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

10-4-1 
ส าเนาโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ Vettech และ Vet Nurse ใน
งานด้านสุขภาพสัตว์”พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-4-2 
ส าเนาโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ในหัวข้อ 
“เพ่ือน....ไม่ทิ้งกัน” พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

10-4-3 หนังสือสวดมนต์โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
10-4-4 เวปไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (www.vettech.ku.ac.th) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
5 ข้อ ดังนี้ 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรและ
การสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมคุณธรรม โดยการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรมแก่
บุคลากรและนิสิต กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพรอบคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ กิจกรรมการประกวดค าสุภาษิตและค าขวัญเพ่ือสร้างความรู้สึกรักองค์กร กิจกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการไหว้ ในการทักทายกัน ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์ รูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือ
น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการรักองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ ช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรตลอดจนรักองค์กรเพ่ิม
มากขึ้น (เอกสำรหมำยเลข 11-1-1) นอกจากนี้ยังมีโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ครั้งท่ี 6 (เอกสำรหมำยเลข 11-1-2) เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ และเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตกับบุคลากร อีกทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และผ่อนคลายความตึงเครียด  ซึ่ง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีกับองค์กร   
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
คณะ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะให้มีความสะอาด สวยงามและร่มรื่น ตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน 7 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างสุขนิสัย สุขลักษณะ สวยงามและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี คณะมีการก าหนดรูปแบบการควบคุมงานรักษาความสะอาด เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน โดยมีการแบ่งกลุ่ม แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการท าความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ (เอกสำรหมำยเลข 
11-2-1) นอกจากนี้ มีการวางแผนการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกปี เช่น การล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยและสุขลักษณะของอาคารต่างๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ (เอกสำรหมำยเลข 11-2-
2) 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.  
- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบคณะเพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร
และนิสิต  
- มีระบบคีย์การ์ดเปิดเข้า-ออกอาคารเรียน  
- มีระบบและอุปกรณป์้องกันอัคคีภัยที่พร้อมใช้งานติดไว้ในห้องปฏิบัติการและบริเวณรอบอาคารเรียน  
- มีระบบไฟส่องสว่างโดยรอบคณะ 
- มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะส าหรับนิสิตชายและนิสิตหญิง รวมทั้งบุคลากร 
-  
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3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีความตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะในหลายพ้ืนที่ ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของนิสิตและบุคลากรอย่างเต็มที่ โดยมีโครงการโครงการวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในองค์กร (เอกสำรหมำยเลข 11-3-
1) 
4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดพื้นที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

หลายแห่ง เช่น สนามฝึกสุนัข ลานกิจกรรม สนามกีฬา ศาลาพักผ่อน บ่อเลี้ยงปลาคราฟ ส าหรับจัดกิจกรรมของ
นิสิตและบุคลากร ไม่ต่ ากว่าปีละ 3 ครั้ง (เอกสำรหมำยเลข 11-4-1) 
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบให้กับ
บุคลากรและนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรจ านวน 21 คนและนิสิตชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 79 คน 
ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
(เอกสำรหมำยเลข 11-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 - 5 ข้อ  - 5.00     
หมำยเหตุ :  
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          177 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 
ส าเนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

11-1-2 
ส าเนาโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต-บุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ครั้งที่ 6 พร้อม
ด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

11-2-1 
ส าเนาโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจ าปี 2555 พร้อมด้วยส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมีการแบ่งกลุ่ม แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการท าความสะอาดและ
ปรับแต่งภูมิทัศน์  

11-2-2 
รูปถ่ายระบบการรักษาความปลอดภัยและสุขลักษณะของอาคารต่างๆ ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ  

11-3-1 
รูปถ่ายอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์โดยรอบคณะและการตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

11-4-1 รูปถ่ายแสดงพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 

11-5-1 
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.77  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดมีำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังตารางที ่2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             4.77 0.00   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 0 5.00 0.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 3 0 5.00 0.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 0 5.00 0.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 0 5.00 0.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.51 3.51 0 0 3.83 0.00  ผล
ประเมินปี 
2554 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก ำหนดครบถ้วน และมีกำรประเมิน

ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ  คณะกรรมการประจ าคณะของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และในการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และกฎ 
ระเบียบที่วางไว้ เช่น  

- พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า-ขัน้สูง  
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 
วาระพิจารณา 3.6 (เอกสารหมายเลข 7.1-1.01) 

- ได้รับแจ้งให้ทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2555 วาระแจ้งเพื่อทราบ 4.6 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-01) 
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- มีการแจ้งให้ทราบเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ส ารวจโดยส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.11 (เอกสาร
หมายเลข 7.1-1-01)  

- การพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 53-9/2555 วันศุกร์ที่ 19 
ตุลาคม 2555  วาระพิจารณา 4.2 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-02) 

- งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 53-9/2555 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 5.1 
(เอกสารหมายเลข 7.1-1-02)  

- แจ้งให้ทราบ การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะ 
เทคนิคการสัตวแพทย์ และผู้รักษาราชการแทนคณบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 56-1/2556 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ5.7 (เอกสาร
หมายเลข 7.1-1-03)  

- การพิจารณาผลงานผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่  
57-2/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 วาระพิจารณา 4.2 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-04) 

- การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ  
2557 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 57-2/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 วาระพิจารณา 4.4 
(เอกสารหมายเลข 7.1-1-04) 

- เรื่องการลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 59-4/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 4.1 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-05)   

- การน าข้อมูลกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหาร และรายงานประจ าปีขึ้นบนเว็บไซด์ของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-1-06)  

- คณะกรรมการฯ มีการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 7.1-1-07)  
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุก 

ระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
คณะ  โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี (2555-2558)  (เอกสาร 
หมายเลข 7.1-2-01) 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครอบคลุมด้านต่างๆ (เอกสาร 
หมายเลข 7.1-2-02) 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 7.1-2-03) 
- เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ไปยังบุคลากรคณะผ่านทางหน้าเว็บ 

ไซด์คณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-04) 
- มิติการพัฒนาองค์กร คณะฯ ส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 7.1-2-05) 
- มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการ   ด้านการบริหาร เป็นต้น ในหน้าเว็บไซด์ของคณะ  

(เอกสารหมายเลข 7.1-2-06) 
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- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ปีละ 2  
ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1-2-07) 

- มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับ 
ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน โดยน าข้อมูลขึ้นเว็บไซด์คณะ (เอกสารหมายเลข 7.2-1-08)  

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ 
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ   

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือก ากับ และประเมินผลการ 
ด าเนินงาน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

       -  ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2555    
- ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน  2555  
- ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
- ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
- ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
- ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 
- ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 18 มีนาคม 2556 

 (เอกสารหมายเลข 7.1-3-01)   
- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของคณะตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2555 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 มีนาคม 
2555 รอบที่ 1 และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 
2555 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 รอบที่ 2 (เอกสารหมายเลข 7.1-3-02)  
 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555  
ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 55-11/2555 วันศุกร์ที่ 21 
ธันวาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-3-03)   

- ในการประชุมส านักงานเลขานุการ และภาควิชามีการติดตามงานของบุคลากร  รวมถึงการ 
น านโยบายจากคณะแจ้งให้บุคลากรทราบเพ่ือเสนอแนะ และปฏิบัติ และทุกครั้งของการประชุมซึ่งจัดขึ้นเดือนละ
ครั้ง คณบดีจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังสรุปเนื้อหาการประชุมและรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่นในรายงาน
การประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 
4/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 7.1-3-04) 

- มีการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารในรอบ 1 ปี ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0513.10102/2805 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
(เอกสารหมายเลข 7.1-3-05) 

- การแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแผนการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของคณะให้บุคลากรได้ 
ทราบทางเว็บไซด์ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1-3-06) 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ 
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งคณะ อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ  

- คณะฯ มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และครั้งที่  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          182 

2 ในการสัมมนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2555 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและ
ข้อคดิเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 
ปีของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-4-01) 
    -    ส านักงานเลขานุการจัดประชุมบุคลากรทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ภาควิชามีการประชุม 
เดือนละครั้ง  เพ่ือให้บุคลากรได้เสนอแนวคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน
เลขานุการ และภาควิชา รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.1-4-02)  
              -    มีการแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อช่วยในการบริหารงาน 
ของคณะฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 60/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ /  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 61/2556  ลงวันที่ 9 มกราคม เรื่องแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน / ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 50/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคสัตวแพทย์ และค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์(เอกสารหมายเลข 7.1-4-03)   
              -   มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในกรณี 
 ที่หัวหน้าส านักงานไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่  
 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1-4-04)  
              -  มีการมอบหมายให้บุคลากรทั้งของภาควิชาและส านักงานเลขานุการเข้าร่วมรับฟังในเรื่องที่ 
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงของแต่ละคน เช่น  

  -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดท าแผน 
  -นักวิชาการศึกษา อบรมเรื่องการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
   ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
  -สัมมนา เรื่องความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตบัณฑิต    
   เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ของ อ.ทนพญ.อนามิกา  กาญจนบรรเทิง 
  -สัมมนาการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ประจ าปี 2555 ของ น.สพ.ธิติชัย  จารุเดชา ณ เคยูโฮม 
  -ประชุมวิชาการ เรื่อง crustacean immunity ณ ประเทศ สวีเดน ของดร.ศิรินิตย์  
    ธารธาดา 
  -การน าเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ งานประชุมวิชาการนานาชาติ คร้งที่ 1 ณ  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ ดร.ทิพยรัตน์  ชาหอมชื่น 
   (เอกสารหมายเลข 7.1-4-05) 

 5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตำมศักยภำพ  เช่น 
              -  ในการประชุมส านักงานเลขานุการ จะมีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน เช่น การกรอกข้อมูลรับ-ส่ง                         
เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือสะดวกกับการสืบค้น โดยวิธีสอนในระหว่างการปฏิบัติงานจริง        
(on–the-job training)  
                -  ภาควิชาจะมีการน าเสนอข้อมูลด้านวิชาการโดยบุคลากรของภาค เพื่อพัฒนาทักษะ แนวคิด         
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาแนวคิดในการท าวิจัยไดต้่อไป (เอกสาร
หมายเลข 7.1-5-01)  
                -  ในการประชุมทั้งของส านักงานเลขานุการและภาควิชา คณบดีได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง/แจ้ง 
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ให้ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของคณะ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากบุคลากร เช่น การแนะน าการปฏิบัติงานในเรื่องการรับโทรศัพท์ ไม่ควรให้มีเสียงกริ่ง
ดังเกิน 3 ครั้งและให้ช่วยกันรับ ในรายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 
2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ1.3 (เอกสารหมายเลข 7.1-5-02) 
                -  มีการส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานเลขานุการเป็นพัฒนาการปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากหน้าที่ประจ า เช่น การเป็นพิธีกรของนางสาวสุขุมาลย์  สมสุขเจริญ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป และนางสาวขวัญฤทัย หัสไทย นักวิชาการเงินและบัญชี ในโครงการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
(เอกสารหมายเลข 7.1-5-03 )  

     -  มีการหมุนเวียนการท าหน้าที่เลขานุการในการประชุมส านักงานเลขานุการ เพ่ือฝึกประสบการณ์ใน
การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานสารบรรณ และเพ่ือให้มี
ทักษะในการเข้าร่วมด าเนินงานในการจัดท าโครงการต่างๆ ทั้งของคณะฯ และภายนอกคณะ (เอกสารหมายเลข 
7.1-5-04)  
 6. ผู้บริหำร บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินงาน ทุกส่วนของการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

หลักประสิทธิผล มีการก าหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมและมีการติดตามและประเมิน
ความส าเร็จของงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานคือ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็น 88.57 % ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 
11.43 %  โดยได้แจ้งให้กรรมการประจ าคณะทราบและพิจารณา ในการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 55-
11-2555 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา 3.2 (เอกสารหมายเลข 7.1-6-01) 

หลักประสิทธิภำพ คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องต้นทุนต่อหน่วย โดยเชิญนางเรวดี  รุ่ง
จตุรงค์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดยให้บุคลากรทุกประเภทเข้ารับการอบรม และมีการด าเนินงานต่อเนื่องโดยก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ  ซึ่งมีผลลัพธ์จากการท าต้นทุนต่อ
หน่วยแล้ว 1 เรื่อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง คือการสรุปต้นทุนต่อหน่วย รายวิชาปัญหาพิเศษ  ข้อมูลเหล่านี้
จะน าไปใช้เพือ่ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการจัดการโครงการต่างๆ ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-02)  

-มีการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะและความสามารถ อันจะน าไปสู่การ
สร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน (เอกสารหมายเลข7.1-6-03)  

หลักกำรตอบสนอง คณะฯ ได้มีการก าหนดการแผนปฏิบัตงิานของทุกกิจกรรมที่คณะฯ ต้อง 
ด าเนินการอันเป็นหลักประกันได้ว่างานจะต้องแล้วเสร็จทันเวลาตามที่ระบุไว้ในแผนงาน ในขณะที่งานบริการต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะมีการก าหนดเวลาการแล้วเสร็จของงานไว้อย่างชัดเจน เช่นงานบริการทางวิชาการหรือพัฒนา
วิชาการ ต่าง ๆ เช่น โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพ่ือ
อุปโภค บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  การมอบหมายงานในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 7.1-6-04) 

หลักภำระรับผิดชอบ คณะฯ มีการด าเนินงานดังนี้  
- โดยแจ้งไว้ในใบบอกลักษณะงาน (Job Description) (เอกสารหมายเลข 7.1-6-05)  
- ภาควิชามีการแบ่งงานย่อยออกเป็นระดับสาขาวิชา เพื่อให้การบริหาร ดูแลและติดตามผลการ

ด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  (เอกสารหมายเลข 7.1-6-06)   
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- ส านักงานเลขานุการมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการติดตามผลงาน 
ปัญหาและอุปสรรคอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนโดยการประชุมบุคลากรของส านักเลขานุการ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-07)  

นอกจากนี้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน คือ 

1.โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี มีการให้บริการประชาชนทั่วไป ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
เพ่ือตรวจสุขภาพสุนัข ฉีดวัคซีน ตรวจเลือด และออกหน่วยบริการประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-08) 

2.โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มีการให้บริการกับประชาชนภายนอกซึ่งมีความต้องการ 
ที่จะรับสุนัขจากโครงการฯ ไปเลี้ยง การดูแลมิให้สุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 7.1-6-09) 

หลักควำมโปร่งใส คณะฯ มีการชี้แจงและให้ข้อมูลต่อบุคลากรอย่างสม่ าเสมอในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประชุมบุคลากรของส านักงานเลขานุการ การประชุมภาควิชาและการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งการประชุมทั้ง 3 
ประเภทนั้นมีก าหนดการที่ชัดเจนและกระท าเป็นประจ าทุกเดือน และคณบดีจะเข้าไปร่วมประชุมในตอนท้ายเพ่ือ
รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ให้บุคลากรได้ทราบและร่วมพิจารณาในบางโอกาส  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโครงการผู้บริหารพบ
บุคลากร  ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะฯ จะได้น าเสนอผลงานที่ผ่านมาให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนงานขั้นต่อไปที่ต้อง
ด าเนินการ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะได้อย่างอิสระ โดยโครงการผู้บริหารพบบุคลากรครั้งล่าสุดจัดใน
โครงการสัมมนาบุคลากรเมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2556   ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ 10  ปีของคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-10)  

การมอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีส่วนรับรู้ในมติและข้อคิดเห็นของกรรมการได้อย่างถ่องแท้และเป็นปัจจุบัน 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-11)  

มีการรายงานสถานะทางการเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-12)  
หลักกำรมีส่วนร่วม ในระดับคณะฯ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลจากกิจกรรม การประชุมบุคลากร 

ของส านักงานเลขานุการ การประชุมภาควิชาและการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในการประชุมของแต่ละฝ่ายจะมีการ
แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดขึ้นโดยคณะเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การอยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของบุคลากร
ส านักงานเลขานุการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนิสิต ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินงานอันเกิดจากมติที่
เห็นชอบร่วมกันของบุคลากรคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-13)  

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ เป็นไปโดยเปิดเผย มีการน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-14)  

กรณี ภายนอกคณะฯ ได้จัดท า website ไว้เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ มี web board 
ให้ผู้ที่เข้ามาชม website ได้ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับทางคณะ ฯ ได้ตลอดเวลา มี webmaster ที่คอยตรวจข้อมูล 
ข่าวสารที่มีผู้ส่งเข้ามาสอบถามและแจ้งข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปด าเนินการ  (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-15)    

หลักกระจำยอ ำนำจ มีการกระจายอ านาจการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ  
เพ่ือด าเนินตามภารกิจของแต่ละส่วน โดยมี 

- คณะกรรมการประจ าชุดต่างๆ กว่า 15 ชุด (เอกสารหมายเลข 7.1-6-16)  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          185 

- คณะกิจกรรมเฉพาะกิจอีกจ านวนหนึ่งตามภารกิจที่มีเป็นครั้งคราว (เอกสารหมายเลข 7.1-6-17)   
- มีการแต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทื่ 60/2556 

,61/2556 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  และการแต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งที ่45/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ือช่วยในการบริหารงานของคณะฯ ให้เกิดความคล่องตัว (เอกสารหมายเลข 7.1-6-
18)  

-การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในกรณีท่ีหัวหน้า
ส านักงานไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 
2553 (เอกสารหมายเลข 7.1-6-19) และการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ท าหน้าที่ควบคุมการจัดท า/การถ่ายเอกสาร
จากร้านค้า (เอกสารหมายเลข 7.1-6-20) 

หลักนิติธรรม การด าเนินงานของคณะฯ อยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ มีการแจ้งหรือประกาศให้
เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติและท่ีผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติแต่ประการใด 

หลักควำมเสมอภำค คณะฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เช่น 
 -การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (เอกสารหมายเลข 7.1-6-21)   
 -การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-22)   
 -การลาศึกษาต่อของบุคลากร  (เอกสารหมายเลข 7.1-6-23)  
 -การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน คณะฯ ไม่มี

ข้อก าหนดที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เพศ  ความเชื่อทางศาสนา (เอกสารหมายเลข 7.1-
6-24) 

-การอนุมัติเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ของ อ.ดร.อุมาพร  รุ่งสุริยะวิบูลย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-25) 
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ การด าเนินงานของคณะฯ เน้นความเห็นจากที่ประชุมเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะก ากับ

และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นระดับภาควิชา/ส านักงานเลขานุการ เช่น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปีของคณะฯ โดยมีการระดมความคิดจากการประชุมบุคลากรของคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.1-6-26) และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 59-4/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.1-6-27) 

7. คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม    

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการประเมินการผลการบริหารงานของคณะฯ ตามสรุปผลการประเมิน
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ 4.40 และในการตอบแบบประเมิน ผู้ประเมิน
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามสรุปผลการประเมินแบบสอบถาม  (เอกสารหมายเลข 7.1-7-01)    

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

 

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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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

            เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ  4.00 5.00     

หมำยเหตุ :  - 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-01 
 

7.1-1-02 
 

7.1-1-03 
 

7.1-1-04 
 

7.1-1-05 
 

7.1-1-06 
 

7.1-1-07 
 

7.1-1-08 
 

7.1-1-09 
 

7.1-1-10 
7.1-1-11 

 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.6 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.11 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2555 วาระพิจารณา 3.6 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 53-9/2555 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 
2555  วาระพิจารณา 4.2  
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 53-9/2555 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 
2555 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 5.1 
6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 57-2/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 
2556 วาระพิจารณา 4.4 
7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 56-1/2556 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 
2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ5.7 
8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 57-2/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 
2556 วาระพิจารณา 4.2 
9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 59-4/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.1 
10.ข้อมูลกรรมการคณะในหน้าเว็บไซด์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
11.การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 59-4/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.5 

7.1-2-01 
7.1-2-02 

1.แผนปฏิบัติราชการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี (2555-2558)   
2.แผนปฏิบัติการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครอบคลุมด้านต่างๆ  
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.1-2-03 
7.1-2-04 
7.1-2-05 
7.1-2-06 
7.1-2.07 

 
7.1-2-08 

3.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ทางหน้าเว็บไซด์คณะฯ 
5.เอกสารแสดงการเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา การลาศึกษาต่อของบุคลากรคณะ 
6.เอกสารแสดงฐานข้อมูลด้านวิชาการ   ด้านการบริหาร เป็นต้น ในหน้าเว็บไซด์ของคณะ 
7.การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ปีละ 2 
ครั้ง 
8.วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ แสดงบนหน้าเว็บไซด์คณะ 

7.1-3-01 
 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
- ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2555    
- ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน  2555  
- ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
- ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
- ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 
- ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 18 มีนาคม 2556 

7.1-3-02 
 
 

7.1-3-03 
 

7.1-3-04 
 

7.1-3-05 
7.1-3-06 

2.รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ประจ าปี 2555 รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 มีนาคม 2555 และรอบที่ 2 
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555  
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 55-11/2555 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 
2555 วาระพิจารณา 3.3 
4.รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และ
รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
5.บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/2805 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
6.แผนการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของคณะ บนหน้าเว็บไซด์คณะฯ 

7.1-4-01 
 
 

7.1-4-02 
 
 

7.1-4-03 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บันทึกช่วยจ า การประชุมระหว่างคณบดีและบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  2 ครั้ง 
     - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2555  
     - ครั้งที่ 2 จากการจัดสัมมนาบุคลากร วันที่ 24 -27 เมษายน 2556 
2.กรอบระยะเวลาการประชุมพร้อมการมอบหมายงานบุคลากรของส านักงานเลขานุการ 
และภาควิชา และสรุปรายงานการจัดโครงการการจัดการความรู้ส านักงานเลขานุการ 
ประจ าปี 2555 
3.- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 60/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556 เรื่องแต่งตั้งรอง
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 61/2556  ลงวันที่ 9 มกราคม เรื่องแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน  
 - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 50/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคสัตวแพทย์  
 - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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7.1-4-04 

 
7.1-4-05 

4.ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
5.ข้อมูลแสดงการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

7.1-5-01 
7.1-5-02 

 
7.1-5.03 

 
7.1-5-04 

1.สรุปโครงการการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2555 
2.รายงานการประชุมส านักงานเลขานุการ ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 
วาระแจ้งเพื่อทราบ1.3 
3.ใบมอบหมายงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ ประจ าปี 2556 
4.ใบแจ้งก าหนดการด าเนินงานในการประชุมส านักงานเลขานุการ 

7.1-6-01 
 

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

 
 
 

7.1-6-05 
7.1-6-06 

 
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 

 
 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2  
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)  
2.การสรุปต้นทุนต่อหน่วยในรายวิชาปัญหาพิเศษ 
3.ข้อมูลการส่งบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา  
4.เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี /เอกสารแสดงผลการตรวจเลือดสุนัข
ของผู้รับบริการ/โครงการบริการวิชาการ เรื่อง คุณภาพแหล่งน้ าที่ปลอดภัยเพ่ืออุปโภค 
บริโภคและใช้เลี้ยงสุกร ต าบลเพนียด อ.โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี/ใบมอบหมายงานใน
กิจกรรมต่างๆของคณะ 
5.ใบบอกลักษณะงานบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
6.โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา และรายงานการประชุมกลุ่มสาขาวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย์ 
7.รายงานการประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ส านักงานเลขานุการ ประจ าปี 2555 
8.เอกสารการขออนุมัติการจัดโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประจ าปี พ.ศ.2555-2556 และ 
เอกสารการใช้บริการตรวจโรค/ตรวจเลือดจากประชาชนทั่วไป 
9.เอกสารการขอรับเลี้ยงดูสุนัขจากโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของคณะฯ และหนังสือ
ส่งตัวสุนัขเข้าโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. 
10.โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 และครั้งที่ 2 
วันที่ 24-27 เมษายน 2556 
11.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
12.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 57-2/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 
2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 5.10 
13.ตารางการปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.ของบุคลากรส านักงานเลขานุการ14.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 55-11/2555 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 
2555 วาระพิจารณา 3.2 
15.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 281/2555 เรื่อง มอบหมายภาระงาน และแบบ
เสนอรายชื่อผู้ดูแลเครือข่ายประจ าหน่วยงาน 
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7.1-6-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1-6-17 
 
 
 
 
 

16.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  
1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 78/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลห้องสมุด
และคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 3 ต.ค.2554 
2.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 71/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ลงวันที่ 6  
ก.ย.2554 
3.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 65/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 ส.ค.2554 
4.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 64/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเทคนิค
การสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554   
5.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 63/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศ 
สัมพันธ์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
6.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้
สัตว์ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
7.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 61/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิต
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554    
8.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 57/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
9.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 56/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสถานที่
และยานพาหนะและยานพาหนะ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
10.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 55/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพภายในประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
11.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 54/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
12.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 53/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
13.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 52/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
“การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน” ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
14.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 
15.คณะกรรมการฟ้ืนฟูคุณภาพและสุขภาพสุนัข คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2556 
17.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจชุดต่างๆ เช่น 
    1.ค าสั่งแต่งตั้งท างานโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 17 
เมษายน 2556 
    2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 
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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 
 

7.1-6-25 
 

7.1-6-26 
 
 
 
 
 

7.1-6-27 

 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการประกวดภาพถ่ายความรักความผูกพันระหว่าง 
เจ้าของและสุนัขในหัวข้อ “เพ่ือนไม่ทิ้งกัน” ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 
18.ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทื่ 60/2556 ,61/2556 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  และค าสั่งที่ 45/2554 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
19.ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 73/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553  เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
20.แบบฟอร์มการสั่งถ่ายเอกสารจากร้านค้า 
21.เอกสารการรับนิสิตโดยวิธีการรับตรง 
22.การขอต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ ดร.วุฒินันท์  รักษาจิตร์ 
23.การขออนุมัติลาศึกษาต่อของบุคลากรคณะ คือ  
   1.นายวนัท  ศรีเจริญ   
   2.นางณัฐชยา  อยู่คง 
24.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งต่างๆ ของคณะ ทั้งสายสนับสนุนและสาย
วิชาการ 
25.การอนุมัติเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ ดร.อุมาพร  รุ่งสุริยะ
วิบูลย์ 
26.รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 
2555 วาระสืบเนื่อง 2.1 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนและคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
5/2556 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 วาระ 4.2 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนและคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
6/2556 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 วาระ 4.1 
27.การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 59-4/2556 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 
วาระ 3.3 

7.1-7-01 1. รายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย คือ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามค าสั่งที่ 52/2554 ลงวันที่ 
17 สิงหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2-1-01) 

- มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่มุ่งสู่อัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับกำรผลิตบัณฑิต อันเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปพัฒนาการด าเนินงานได้ ประเด็นที่ก าหนดด้าน
การเรียนการสอนคือ เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ  และประเด็นเกี่ยวกับการวิจัย  เรื่อง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตสุนัขไทย โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2554  (เอกสารหมายเลข 7.2-1-02)   

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1  ประเด็นความรู้ที่คณะฯก าหนดทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้ 
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- เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ ทั้งภายในคณะฯ และภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีการเผยแพร่วิธีการในการด าเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการสอนให้กับอาจารย์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ทดลองน าไปใช้ (เอกสารหมายเลข 7.2-2-01) 

- “ยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และบุคคล
ทั่วไป  ซึ่งผลจากการวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงค่ามาตรฐานของไขมันในสุนัขแต่ละสายพันธุ์ว่า แต่ละชนิดควรมีค่าไขมัน
ไม่เกินเท่าใด เพ่ือจะสามารถน าไปปรับใช้ในการท าอาหารสุนัข ไม่ให้สุนัขมีไขมันเกิน และใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนแผนธุรกิจเพ่ือผลิตอาหารสุนัขต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.2-2-02)  

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด
มีการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้และแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนด ดังนี้  

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน   เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ มีการประชุมกลุ่มย่อยกับคณาจารย์ใน
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ที่ได้จากการสกัดความรู้ ซ่ึงมีการน าไปปรับใช้ในการเรียน
การสอน  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในต่างสถาบัน เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการสอน คือ อ.
ดร.ศิริกุล  ธรรมจิตรสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, อ.น.สพ.ณัฐพงศ์  อิคริมาจิร
โชติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,อ.ดร.เชิดศักดิ์  มณีรัตนรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,อ.ดร.ปนัดดา  ยอดแสง ศูนย์บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ผศ.ดร.เสาวรัตน์  จันทะโร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.ดร.สุร
ศักดิ์  ละลอกน้ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,อ.ดร.รุ่งรัตน์ จิตวโรภาส คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (เอกสารหมายเลข 7.2-3-01)   

ด้ำนกำรวิจัย เรื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย   ดร.ธรรมพร  พิจิตราศิลป์ เป็นหัวหน้ากลุ่มโดยมีนิสิต
ร่วมเดินทางไปด้วยจ านวน 2 คน เพื่อน าองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดโครงการวิจัย เพ่ือหาค่ามาตรฐานของระดับไขมันใน
ร่างกายสุนัขไทย และเพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา/จัดเก็บและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปท าวิจัย
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น คือ Prof.Kazuya Otsuji  (เอกสารหมายเลข 7.2-3-02) 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  (เอกสารหมายเลข 7.2-4-01) 

- เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ มีการเผยแพร่เทคนิควิธีการในเรื่องดังกล่าวที่ได้จากการถอด
ความรู้ ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ www.vettech.ku.ac.th  

- เรื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย ก าหนดให้ ดร.ธรรมพร  พิจิตราศิลป์ เป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือน าองค์
ความรู้นี้ไปต่อยอดโครงการวิจัย เพ่ือหาค่ามาตรฐานของระดับไขมันในร่างกายสุนัขไทย โดยมีนิสิตร่วมเดินทางไป
ด้วยจ านวน 2 คน และมอบหมายให้รับผิดชอบในการสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น คือ Prof.Kazuya Otsuji  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา/จัดเก็บและเพ่ือเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร (เอกสารหมายเลข 7.2-4-02) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง ( tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง   
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ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเรื่อง เทคนิคการ
สอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ คือ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ ในการวิเคราะห์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ในการสอนในต่างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
การปฏิบัติงานจริงได้  

ด้ำนกำรวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเรื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิต
สุนัขไทย คือ ดร.ธรรมาพร  พิจิตราศิลป์ และ ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ ในการวิเคราะห์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากทักษะของผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานจริงได้  ในส่วนของ ดร.ศิรพรรณ  
สุคนธสิงห์ มีการน าไปปรับใช้ในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและส่งเข้าประกวด แผนธุรกิจ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทั้ง 2 ประเด็นปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.2-5-01) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 - 3 ข้อ 5 ข้อ - 3.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 - 3 ข้อ  - 3.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-01 

 
7.2-1-02 

 
7.2-1-03 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 047/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
“การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน”ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2555 
3.เอกสารแสดงข้อมูลการน าไปปรับใช้ในการเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสุนัข 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-2-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2-2-02 

1.เอกสารแสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิต
สนใจ” หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้แผนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสอน
อย่างไรให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน”ไปยัง อ.ดร.ศิริกุล  ธรรมจิตรสกุล คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, อ.น.สพ.ณัฐพงศ์  อิคริมาจิรโชติ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,อ.ดร.เชิดศักดิ์  มณีรัตนรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,อ.ดร.ปนัดดา  ยอดแสง ศูนย์บริการ
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ผศ.ดร.เสาวรัตน์  จันทะโร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อ.ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ า คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,อ.ดร.รุ่งรัตน์ จิตวโรภาส คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2.การจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือส่งประกวดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.2-3-01 
 

7.2-3-02 
 

1. เอกสารแสดงข้อมูลแจ้งกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็น การถอดความรู้ โดยมีการ
ประชุมกลุ่มย่อยของ เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างไรให้นิสิตสนใจ 
2. เอกสารแสดงข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การวัดไขมันในสุนัข ณ มหาวิทยาลัยTeikyo 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

7.2-4-01 
 

7.2-4-02 

1.มีการเผยแพร่เทคนิควิธีการในเรื่องดังกล่าวที่ได้จากการถอดความรู้ ผ่านทางเว็บไซด์ของ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ www.vettech.ku.ac.th 
2.เอกสารโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การวัดไขมันในสุนัข ณ มหาวิทยาลัยTeikyo กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

7.2-5-01 1.รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

http://www.vettech.ku.ac.th/
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)   
  -  มีการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของคณะ ตามค าสั่งที่ 10/2554 วันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เอกสารหมายเลข 7.3-1-01) 
          - มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (เอกสารหมายเลข 

7.3-1-02)      
 2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ  โดยอย่ำงน้อยต้อง

ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  

         - มีการจัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย นิสิตโดยน าขึ้นเว็บ
ไซด์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (เอกสารหมายเลข 7.3-2-01) 

     3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  
         - มีการก าหนดผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะ ตามค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 28.1/2555 

เรื่อง มอบหมายภาระงาน  (เอกสารหมายเลข 7.3-3-01 และ 7.3-3-02)    
         - มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

ผ่านระบบออนไลน์ภายในคณะโดยผู้ดูแลระบบฯ ของคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 7.3-3-03) 
         - มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

(เอกสารหมายเลข 7.3-3-04) 
     4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ    
         - มีผู้ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คือนาย

นริศ  ปานศรีแก้ว ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ ตามใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรี
แก้ว (เอกสารหมายเลข 7.3-4-01)  

         - มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปพิจารณาปรับปรุงระบบ (เอกสารหมายเลข 7.3-4-02)  
 5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด   
          - การจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพผ่านระบบ CHE QA online ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.3-5-01)  
          - การส่งข้อมูลเพ่ือการจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทาง E-mail โดย 

ฝ่ายประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.3-5-02) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 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 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 4 ข้อ 5 ข้อ  4.00 5.00     

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-01 
 

7.3-1-02 

1.ค าสั่งที่ 10/2554 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.แผนระบบสารสนเทศ 

7.3-2-01 1.เอกสารแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะ จากหน้าเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

7.3-3-01 
 

7.3-3-02 
7.3-3-03 

 
7.3-3-04 

1.ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ 28.1/2555 ลงวันที่ 28 เมษายน 2555 เรื่อง
มอบหมายภาระงาน 
2.แบบเสนอรายชื่อผู้ดูแลเครือข่ายประจ าหน่วยงาน 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
4.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 

7.3-4-01 
7.3-4-02 

1.ใบมอบหมายงานของนายนริศ ปานศรีแก้ว  
2.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
สารสนเทศของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  
 

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 การ

บริหารงานวิจัย 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 าคณะไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน   
        - ค าสั่งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ 7/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.4-1-01) 
          2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
คณะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน 
(เอกสารหมายเลข 7.4-2-01)คือ 
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  1.ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
  -  โครงการการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 
             2.ด้านนโยบาย  
  -  โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านนโยบาย 
             3. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน    
  -  โครงการจัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอ  
ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13901/0477 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (เอกสารหมายเลข 7.4-2-02) และที่  ศธ 
0513.13901/0899.1 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เพ่ิมเติม (เอกสารหมายเลข 7.4-2-03) 

 3.  มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 
2  จากการระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้านในข้อ 2   

 -  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 
7.4-3-01)  

 4.  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  คณะฯ มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านที่ก าหนด และมีแผนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมก าหนดแล้วเสร็จ (เอกสารหมายเลข 7.4-4-01) 

 5.  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีการติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555   ให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4-5-01) 

 6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป  คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี 2556  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.4-6-01) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

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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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 4 ข้อ 6 ข้อ  3.00 5.00     

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 
 

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

7.4-2-01 
7.4-2-02 
7.4-2-03 

 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4 สิงหาคม 2554 
2.บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.13901/0477 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
3.ที่ ศธ 0513.13901/0899.1 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ิมเติม 

7.4-3-01 
 

1.เอกสารการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-4-01 1.แผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 ด้าน 
7.4-5-01 

 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 
วาระพิจารณา 3.4 

7.4-6-01 1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52-8/2555 วันที่ 21 กันยายน2555  
 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.51 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.04 3.83 3.83 

ผลประเมินปี 
2554 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.04 3.83 3.83 4.04 3.83 3.83    

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.04 3.83  4.04 3.83     
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1-1 - 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
  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 ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ           5.00 0.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 5 0 5.00 0.00   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีผลการด าเนินงาน ครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้  
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งได้จัดท ากลยุทธ์หลักของคณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ.2555-2558 และมีการจัดท ายุทธศาสตร์ทางการเงิน  (เอกสารหมายเลข 8.1-1-01, 8.1-
1-02) และแผนจัดการหารายได้ของคณะฯ (8.1-1-03)แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 8.1-1-04) แผนการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (เอกสารหมายเลข 8.1-1-
05) เอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-1-
06,8.1-1-07) 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 8.1-2-01)   
และได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม) (เอกสารหมายเลข 
8.1-2-02) มีการจัดสรรเงินจากเงินนอกงบประมาณ คือเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เงินรายได้จากการวิจัย
บริการวิชาการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้อ่ืน และ ได้รับเงินสนับสนุนจากรายได้ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 8.1-2-03) มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้โดยจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบวงเงินหมวดย่อย (เอกสารหมายเลข 8.1-2-04)  

 3. มีกำรงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำคณะและ
บุคลำกร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2554-2557) (เอกสารหมายเลข 8.1-3-01) การจัดสรรเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1-3-02) 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอย่ำงน้อย
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 าคณะ (เอกสารหมายเลข 8.1-4-04) 
สรุปค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555  (เอกสารหมายเลข 8.1-4-05) 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมม่ันคงของ
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (เอกสารหมายเลข 8.1-5-1) สรุปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณโดยเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินในช่วง 3 ปี (เอกสารหมายเลข 8.1-5-02) จัดท ากราฟเปรียบเทียบ
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ค่าใช้จ่ายเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข 8.1-5-03) มีการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า,ค่าน้ าประปา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการประหยัดพลังงาน (เอกสารหมายเลข 8.1-5-04)  

6. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 8.1-6-01)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (เอกสาร 8.1-6-02) 

7. ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไป
ใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 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) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00    

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
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) แผนการหารายได้ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(3) แผนจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
(4) แผนการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
(5) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-07 (6) โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 
8.1-2-01 
8.1-2-02 
8.1-2-03 
8.1-2-04 

(1)  งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(2)  งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(3)  งบประมาณการรายรับรายจ่ายเงินรายได้คณะฯและโครงการหาบ้านใหม่ฯ 
(4)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2555 

8.1-3-01 
8.1-3-02 

(1)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(2)  การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2555 

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

(1)  งบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 
(2)  รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ 
(3)  รายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(4)  งบดุล ปีงบประมาณ 2555 
(5)  สรุปค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 

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

(1)  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
(2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553 -  2555 
(3)  กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเงินรายได้เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2553 -2555 
(4)  กราฟแสดงค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2554 กับ 2555 

8.1-6-01 
8.1-6-02 

(1)  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
(2)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

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 2555 
(4)  รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร จ่ายจริงและเงินคงเหลือ 
(5)  สรุปรายงานค่าใช้จ่ายเงินรายได้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(6)  รายงานค่าใช้จ่ายจริงเงินโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด 
(7) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยมีการตั้งแผนปฏิบัติงานด้าน
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 อย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบวา่ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
... รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             4.29 0.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 7 8 0 4.00 0.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 0.00 0.00 4.58 0.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  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 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อจาก 9 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

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

  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

          คณะฯ มีการก าหนดนโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมินประกันคุณภาพของ
คณะเทคนิคฯ จะต้องได้คะแนนอยู่ในระดับดี (คะแนน 3.51-4.50) และต้องไม่อยู่ใน 3 อันดับสุดท้ายของผลการ
ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทุกๆปี โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
คณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
48-4/2555 ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2555  (เอกสารหมายเลข 9.1-2-01) 

  3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 

 ในปีการศึกษา 2555 นั้นทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้มีการประเมินตามเกณฑ์ โดยท าการเริ่ม
ประเมินในปีการศึกษา 2555 

          4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 
ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ ก่อนจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพ มก. ตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไป
ท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ 
 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพจะมีการติดตามงานประกัน
คุณภาพตามแผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-01) 2) มีการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ มก.ตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online โดย
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-02 ) และ 3) มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1-4-03) 
          5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
           คณะฯ ได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ มาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในทุกตัวบ่งชี้ โดยในกลยุทธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด้านบริการ
วิชาการ เรื่องการบริหารจัดการสุนัขจรจัดที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเหมาะสม และเรื่อง
ศูนย์บริการโลหิตสุนัข ซึ่งทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยังไม่สามารถท าให้ผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาได้ (เอกสารหมายเลข 9.1-5-01 ถึง 03) 
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          6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ 
          คณะฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซต์คณะ (เอกสารหมายเลข 9.1-
6-01) 
          7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 
           มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนิสิต ซึ่งดูได้จากการสรุป
โครงการต่าง ๆ ของนิสิตที่จัดขึ้นและมีการท าการประเมินโครงการและระบุข้อเสนอแนะ ซึ่งทางคณะได้จัดโครงการ 
ก้าวแรกสโมสรนิสิตสู่กิจกรรมคุณภาพ ประจ าปี 2556 โดยจะให้ความรู้กับสโมสรนิสิตฯเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
นิสิตกับระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้นิสิตเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพ(PDCA) และสามารถน ากระบวนการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของนิสิตได้ (เอกสารหมายเลข 9.1-7-01) และยังมีการให้นิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธะกิจของคณะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ดของคณะเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของคณะเพ่ือให้คณะสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมต่องานประกันคุณภาพของคณะมากขึ้นโดยการแต่งตั้งตัวแทนนิสิตเข้ ามาเป็น
กรรมการงานประกันคุณภาพของคณะฯอีกด้วย (เอกสารหมายเลข 9.1-7-02) 
          8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
           มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ ได้มีการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 9.1-8-01)และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกี่ยวกับ
โครงการเสวนา เรื่อง “ความส าเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 
2556 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เอกสารหมายเลข 9.1-8-02) 
           9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะพัฒนำขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับสโมสรนิสิตของคณะฯ เพื่อให้
สโมสรนิสิตได้น าความรู้ด้านกระบวนการประกันคุณภาพไปปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนของกิจกรรมนิสิต 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “โครงการแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ในวันประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA Day)” เมื่อวัน
อังคารที่ 26 มีนาคม 2556   
  
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00 3.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 6 ข้อ  4.00 3.00  7 ข้อ บรรลุ  
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-01 แผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2555 
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 2555 
9.1-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจ าปี 2554 
9.1-4-03 เอกสารรายงานการประชุมที่มีเรื่องการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 53-9/2555 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 

9.1-5-01 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (สปค.01) 
9.1-5-02 แผนติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประจ าปี 2555 (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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
9.1-8-01 เอกสารการลงนามความร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
9.1-8-02 เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกี่ยวกับโครงการเสวนา เรื่อง “ความส าเร็จของ

การบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนิสิตตำมลักษณะเฉพำะของคณะฯที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย   คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 3.51 
รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2555  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
คณะต้องท าการพัฒนานิสิตให้ได้ตามลักษณะเฉพาะของคณะฯโดยต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและต้อง

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตท่ีผลิตออกมามี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการกับผู้ใช้บัณฑิต คณะจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิตตามลักษณะเฉพาะของคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นิยำมศัพท์ 
ลักษณะเฉพาะของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คือ เด่นงานพยาบาล ช านาญการตรวจวิเคราะห์  
ซ่ึงนิสิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ จะต้องมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 

และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ 
ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้น าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ท านุบ ารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดี (Integrity)  = มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มุ่งม่ัน (Determination)  = มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและ

ในการปฏิบัติใดๆ 
สร้างสรรค ์(Knowledge Creation) = เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มี ความสามารถในการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าจาก ความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
สามัคคี (Unity)   = มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างาน เป็นทีม และสามารถบูรณา
การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ลักษณะเฉพาะของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณืของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
1. ส านึกด ี(Integrity)   โดยวัดจากเรื่องความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อการตรวจวิเคราะห์และการ
รายงานผลข้อมูล 
2. มุ่งม่ัน (Determination)  โดยวัดจากเรื่องความเอาใจใส่ในการเข้าชั้นเรียน ฝึกงานและร่วมกิจกรรม 
3. สร้างสรรค ์(Knowledge Creation) โดยวัดจากเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทั้งในการท างาน
และการท าวิจัย 
4. สามัคคี (Unity)   โดยวัดจากเรื่องการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการก าหนดลักษณเฉพาะของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ไว้คือ เด่นการ
พยาบาล ช านาญการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ลักษณะเฉพาะนี้ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ เพ่ือให้ผู้บริหาร
และบุคลากร รวมถึงนิสิต และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงลักษณะที่คณะต้องการจะพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นั่นคือ ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี ในแนวทางของนักเทคนิคการ
สัตวแพทย์ที่ดี ทางคณะยังได้มีแผนและการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตตามลักษณะเฉพาะของคณะ โดยจะ
ประเมินผลความส าเร็จ ของการพัฒนานิสิตตามลักษณะเฉพาะของคณะ โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประเมิน 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทางคณะเล็งเห็นว่าการประเมินจากผู้ประกอบการนั้น จะบ่งบอกถึงผลส าเร็จ
ในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตของคณะทั้งทางด้านวิชาการและและด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตได้เป็นอย่างดี 
โดยในสรุปผลสัมฤทธิ์ฝึกงานของนิสิต จะท าการวัดเรื่องของคุณลักษณะของนิสิต และความรู้ทักษะของนิสิต 
(เอกสารหมายเลข 9.2-1-01) 

โดยในด้านคุณลักษณะของนิสิตนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ ดังนี้  
1. ด้านความส านึกดี  ได้คะแนน เฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ ดี 
2. ด้านความมุ่งมั่น   ได้คะแนน เฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3. ด้านความสร้างสรรค์  ได้คะแนน เฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับ ดี 
4. ด้านความสามัคคี  ได้คะแนน เฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ ดีมาก 
และในส่วนของด้านความรู้ทักษะของนิสิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับดี  รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด เป็น 4.26 
ซึ่งอยู่ในระดับดี 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 3.51 (ดูจำก SAR ปีกำรศึกษำ 2554) 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
3.55 4.24 4.58 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.55 4.24 4.58 3.55 4.24 4.58 3.51 บรรลุ 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.98 4.24  3.98 4.24     
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ 
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บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 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 กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต  3.20 5.00 5.00 5.00 4.00 3.95 3.97 4.20 4.20 3.95 4.13 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  2.65 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 4.22 4.22 2.69 3.45 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.83 3.83 5.00 5.00 3.83 4.77 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและ
งบประมำณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.58 4.58 4.00 4.00 4.58 4.29 

เฉลี่ยภำพรวม 3.06 4.95 4.94 4.95 4.00 3.69 3.72 4.59 4.58 3.69 4.29 

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ด ี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดี คะแนน 4.13 ส่วนผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ คะแนน 3.45 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.25 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการด าเนินงานระดับดี

มาก คะแนน 4.67 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีหากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มำตรฐำนที ่1 ด้ำนคุณภำพบณัฑิต  - - - - 4.00 4.50 4.34 4.00 4.00 4.50 4.34 

มำตรฐำนที ่2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

3.06 4.94 4.94 4.94 - 3.89 3.89 4.58 4.56 3.89 4.41 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.83 3.83 4.86 4.86 3.83 4.73 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.06 5.00 5.00 5.00 - 3.91 3.14 4.45 4.40 3.91 4.28 

มำตรฐำนที ่3 ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำ
สังคมฐำนควำมรู้และสงัคมแหง่กำรเรยีนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 5.00 5.00 2.69 3.61 

เฉลี่ยภำพรวม 3.06 4.95 4.94 4.95 4.00 3.69 3.72 4.59 4.58 3.69 4.29 

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ด ี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 4.34 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 4.41 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการด าเนินงาน

อยู่ในระดับดี คะแนน 3.61 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตำรำงท่ี 3.3   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองดำ้นกำรบริหำรจัดกำร คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.88 4.86 4.00 4.58 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.35 4.35 4.90 4.90 4.35 4.74 

3. ด้านการเงิน 2.65 5.00 5.00 5.00 - - - 3.82 3.82 - 3.82 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.30 5.00 5.00 5.00 - 2.73 2.73 3.65 3.65 2.73 3.19 

เฉลี่ยภำพรวม 3.06 4.95 4.94 4.95 4.00 3.69 3.72 4.59 4.58 3.69 4.29 

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ด ี ด ี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 4.58 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.74 
3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 3.82 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 3.19 
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

3.20 4.90 4.90 4.90 - 3.75 3.75 4.51 4.51 3.75 4.37 

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

   2) ด้านวิชาการ 2.30 5.00 5.00 5.00 - 2.86 2.86 3.92 3.92 2.86 3.74 

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

   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.20 4.20 4.83 4.83 4.20 4.68 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

2.65 5.00 5.00 5.00 4.00 3.67 3.71 4.70 4.66 3.67 4.24 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.34 4.80 4.75 4.50 4.72 

   2) ด้านการวิจยั 2.65 5.00 5.00 5.00 - 2.69 2.69 4.22 4.22 2.69 3.45 

   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.50 3.50 5.00 5.00 3.50 4.25 

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภำพรวม 3.06 4.95 4.94 4.95 4.00 3.69 3.72 4.59 4.58 3.69 4.29 

ระดับคุณภำพ พอใช้ ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ด ี ดี ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 
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 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 
- ด้านวิชาการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 3.74 
- ด้านการเงิน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 
- ด้านการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.68 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
- ด้านการผลิตบัณฑิต ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.72 
- ด้านการวิจัย ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 3.45 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี คะแนน 4.25 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.67
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนที่เชื่อมโยง ในส่วนของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มี 
การก าหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน   

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาด ท าให้สัดส่วนการได้งานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตครอบคลุมทั้งด้านความรู้และคุณธรรม  
จริยธรรม และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมงบประมาณมากขึ้น โดยขอแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งภายในและภายนอกคณะฯ หรือ 

มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
2. มีทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนิสิต 
แนวทำงเสริม 
1. ควรสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนเพิ่มเติม 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
แนวทำงเสริม 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมการน าโครงการไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีส่งเสริมการน าโครงการไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  

 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 1.   ขอแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งภายในและภายนอกคณะฯหรือมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
รวมถึงมีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีการจัดท าแผนการมอบหมายงาน มอบอ านาจการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าแผนการมอบหมายงาน มอบอ านาจการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม  

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. มีการรายงานการใช้เงินให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การน าผลการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงงาน ยังไม่สามารถท าให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้มีการพัฒนาได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงงาน ให้สามารถด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล 

ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้มีการพัฒนาได้ 
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3.2 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

มีการจัดท าแผนท่ีเชื่อมโยง 
ในส่วนของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี มีการก าหนด
กลยุทธ์ ผลผลติ ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ โครงการ/
กิจกรรมและเป้าหมาย
ชัดเจน โดยการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรทุกภาคส่วน 

- 
 

- 
 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็น
สาขาวิชาเฉพาะดา้น และ
สามารถผลิตบณัฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นท่ี
ต้องการของตลาด ท าให้
สัดส่วนการได้งานท าของ
บัณฑิตอยู่ในเกณฑส์ูง 

- สัดส่วนคุณวุฒิของ
คณาจารย์และต าแหน่ง
ทางวิชาการยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

- 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

ผู้บริหารให้ความส าคญัและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นิสิตครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้และคณุธรรม  
จริยธรรม และมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

เพิ่มงบประมาณมากขึ้น 
โดยขอแหล่งเงินทุน
สนับสนุนจากแหล่ง
ภายในและภายนอก
คณะฯ หรือ 
มหาวิทยาลยั 

- 
 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

1. มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยสู่สาธารณชน 
2. มีทุนสนับสนุนการวจิัย
ส าหรับนสิิต 

1. ควรสร้างเครือข่าย
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรหาแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุน
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ

พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริการทาง

ส่งเสริมการน าโครงการ
ไปบูรณาการงานบริการ

ควรมีส่งเสรมิการน า
โครงการไปบูรณาการ
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
เรียนการสอนและงานวิจัย  
 

วิชาการอย่างเป็นระบบ 
 

วิชาการแก่สังคมกับ
การเรยีนการสอนและ
งานวิจัย 

งานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

1. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญ
และสนบัสนุนให้บุคลากร
และนิสติได้ร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

ขอแหล่งเงินทุน
สนับสนุนจากแหล่ง
ภายในและภายนอก
คณะฯหรือ
มหาวิทยาลยัมากข้ึน 

- - 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลยัและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดท า 
รวมถึงมีการเผยแพร่ให้
บุคลากรไดร้ับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

- ไม่มีการจัดท าแผนการ
มอบหมายงาน มอบ
อ านาจการตดัสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ควรมีการจัดท า
แผนการมอบหมายงาน 
มอบอ านาจการ
ตัดสินใจอย่างเป็น
รูปธรรม 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

มีการรายงานการใช้เงินให้
ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

- - การน าผลการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการ
ปรับปรุงงาน ยังไม่
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ีมีการพัฒนาได ้
 

ควรน าผลการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการ
ปรับปรุงงาน ให้
สามารถด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งช้ีมีการพัฒนา
ได ้
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามรอบปีการศึกษา 2554 
เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 53-9/2555  วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 14 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ แล้วทั้งหมด จ านวน 14 กิจกรรม รายละเอียด
ดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

ตารางที่ 1  แผนพัฒนาปรับปรุงของคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์จากผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2554  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 53-9/2555  วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 

                                   NO. สปค.01 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำรสอน 

1.สัดส่วนคุณวุฒิของ
คณาจารย์และต าแหน่งทาง
วิชาการยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.ควรส่งเสริมสนับสนุน
การเพิ่มคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการใน
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
การให้ทุนการศึกษา หรือ
รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(อาจารย์ยื่น

ประเมินการสอน 
จ านวน 7 คน) 

เพิ่มมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการ
เพิ่มคุณวุฒิและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย ์

- - - การเพิ่มขึ้นของสัดส่วน 
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 
- การเพิ่มขึ้นของสัดส่วน 
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ปีการศึกษา 
2555 

- คณบดี - หวัหน้า 
ภาควิชา 
-คณาจารย ์

2.หลักสูตรของคณะยังไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่
สาธารณะมากนัก ท าให้
หลายหนว่ยงานและนักเรียน 
ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 

2.ปรับแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
นักเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้
หลากหลายรูปแบบ 

ด าเนินการได้ - จัดท าแผนการ 
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรของ 
คณะแบบเชิงรุก 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ ์
หลักสูตรของคณะแบบเชิง 
รุกตามแผน 
 
 

- - - มีการประชาสัมพันธ ์
คณะจ านวน 3 โรงเรียน  
(มัธยม)/หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2555 

- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่าย
การศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

3.คณาจารย์ผู้สอนยังขาด
การท าวจิัยในชั้นเรียน 
 

3.ควรเชิญวิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการ
ความรู้มาให้ความรู้เรื่อง 
KM และการวิจัยในชั้นเรียน  

ด าเนินการได้ - จัดอบรมเกีย่วกับการท า 
วิจัยเพือ่พัฒนาชั้นเรียน 
ให้แก่คณาจารย ์
- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 
ท าวิจยัเพื่อพัฒนาชั้นเรียน 
ให้แก่คณาจารย ์

- - การท าวจิัยใน
ชั้นเรียนวิชา
ชีวเคมีทาง
สุขภาพสัตว์ของ
สาขาชีววิทยา
ประยุกต์และ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

- การท าวจิัยเพื่อพัฒนา 
ชั้นเรียน 1 เร่ือง 

ปีการศึกษา 
2555 

20,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- หวัหน้า 
ภาควิชา 
-คณาจารย ์

4.อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
เรียนการสอน สถานที่ท า
กิจกรรม และห้องเรียนไม่
เพียงพอ 
 

4.ควรสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมในการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และ
ทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอ
ความช่วยเหลือจากสมาคม
ศิษย์เก่า 

ด าเนินการได้ - ท าการส ารวจความ 
ต้องการและความพึงพอใจ
ต่อทรัพยากรการเรียนการ
สอนในด้านต่างๆ อยา่งเป็น
ประจ า 

- จัดท าแผนการจัดหา 
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ในด้านต่างๆ 

- โครงการ
ผู้บริหารคณะฯ 
พบนิสิต 

- การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
นิสิตเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
- ข้อตกลงการ
อนุเคราะห์ใช้
ห้องเรียน 2 ห้อง 
และห้อง 
ปฏิบัติการ 1 
ห้อง ของคณะ
สัตวแพทย 
ศาสตร์ และ
ครุภัณฑ์ที่ มก. 
จะสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 

- การจัดหาทรัพยากรการ 
เรียนการสอนในด้านต่างๆ 
- ความพึงพอใจของนิสิต 
ต่อทรัพยากรการเรียนการ 
สอนในด้านต่างๆ ไม่น้อย 
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  
5 

ปีการศึกษา 
2555 

- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- หวัหน้า 
ภาควิชา 
- ฝ่าย 
อาคารและ 
สถานที่ 
- ฝ่ายโสตฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

5.แผนพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และแนวทาง
พัฒนาเฉพาะดา้น 

5.ควรจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็น เพื่อรับทราบถึง
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(หัวหน้าภาควิชา
อยู่ระหว่างส ารวจ
ความต้องการใน
การพัฒนาของ

บุคลากร) 

- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย ์
และบุคลากรสายสนับสนุนที ่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
ปรัชญา วิสยัทัศน์ และ 
แนวทางพัฒนาเฉพาะดา้น 
ของคณะ 
- จัดการสัมมนาเพื่อระดม 
ความคิดเห็นของบุคลากร 
และเพื่อความมีสว่นร่วมต่อ 
การจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 
 

- - การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

- มีแผนพัฒนาอาจารย ์
และบุคลากรสาย 
สนับสนุนที่ครอบคลุมและ 
สอดคล้องกับปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และแนวทาง 
พัฒนาเฉพาะดา้นของ 
คณะ 

ปีการศึกษา 
2555 

- 
 

คณบดี - หวัหน้า 
ภาควิชา 

- หัวหน้ก
ส านักงาน 
เลขาฯ 
- งานบุคคล 

องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำนิสิต 
6.จ านวนนิสิตที่ได้โอกาสใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
มีน้อย  

6.ควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนานิสิตให้มากขึ้น 

สามารถท าได ้ เพิ่มงบประมาณในการ
พัฒนานิสิตมากขึ้น 

- - การเพิ่ม
งบประมาณ
กองทุนพัฒนานิสิต 
(ทุนฝึกอบรม หรือ
ดูงาน หรือท าวิจัย
ระยะสั้น ภายใต้
โครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง
คณะฯ กับ
มหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรอื่นๆ) 
 
 
 
 

มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนานิสิตเพิ่มขึ้น
จากป ี2554 

ปีการศึกษา 
2555 

- คณบดี คณะกรรม 
การกองทุน
ฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ากับ

ดูแล 
8.2 ผู้ปฏิบัติ 

งาน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

7.ขาดระบบส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 

7.ควรมีการจัดท าระบบ
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร โดยมี
คณะกรรมการ และการจัด
ให้ความรู้กับบุคลากร 

สามารถท าได ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เร่ืองการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 

- โครงการ
ฝึกอบรม
บุคลากรของ
คณะฯ 

- การให้ความรู้
แก่บุคลากร เร่ือง
การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

บุคลากรมีความเข้าใจ
เร่ืองการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรมากขึ้น ร้อย
ละ 60 

ปีการศึกษา 
2555 

- ผูช้่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม 
การวิจยัฯ 
บริการ
วิชาการและ
นวัตกรรมฯ 

8.ขาดการประเมินแผน
งานวิจัยของคณะฯ 

8.ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวจิัยตามแผนที่
คณะฯ ก าหนดไว้ และ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลวจิัย 

สามารถท าได ้ มีการประเมินแผนงานวจิัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

- - แผนงานวิจัยมีผลการ
ประเมินที่บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

ต.ต. – พ.ย. 
55 

- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม- 
การวิจยัฯ  

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

9.ขาดการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและใช้เป็นแนว
ทางการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

9.ควรมีการน าผลการ
ประเมินงานบริการทางวิชา 
การแก่สังคมในทุกโครงการ
มาพิจารณาเพือ่ปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

สามารถท าได ้ มีการน าผลการประเมินงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในทุกโครงการมาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

- - ทุกโครงการมีแผนการ
ปฏิบัติงานที่มีผลการ
ด าเนินงานจากปีทีแ่ล้วมา
ปรับใช้ 

พ.ย. – ธ.ค. 
55 

- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า
โครงการทุก
โครงการ 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและจัดกำร 

10.ยังไม่พบการด าเนินการ
ด้วยการรวบรวมความรู้จาก
การก าหนดประเด็นความรู้ 
และการน าความรู้มาใช้
เพิ่มพูนทักษะที่ชัดเจน 

10.ควรจัดท าประเด็น
ความรู้ที่ต้องการ ครอบคลุม
การผลิตบัณฑิต และการ
วิจัย แล้วด าเนิน การให้เป็น
กระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่
ก าหนดบุคคลเป้าหมาย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การ
รวบ รวมความรู้ และการน า
ความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

สามารถท าได ้ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ให้ครอบคลุมกระบวนการ
จัดท า KM 

- โครงการ
จัดการความรู้
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

- การแลกเปลี่ยน
ประเด็นความรู้
ด้านการผลิต
บัณฑิตและการ
วิจัย 

ได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุม
การผลิตบัณฑิตและการ
วิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง 

ต.ค. 55 – 
มี.ค. 56 

- คณะกรรม 
การการ
จัดการความรู้
ฯ 

คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู้ฯ 
และ
ภาควิชา
เทคนิคการ
สัตวแพทย ์
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ผู้ก ากับ

ดูแล 
8.2 ผู้ปฏิบัติ 

งาน 

11.ไม่พบการจัดท าแผน
ระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 

 

11.ควรก าหนดแผนระบบ
สารสนเทศที่ชัดเจน โดย
ก าหนดเป็นโครงการ/
กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิด ชอบ และมกีาร
ติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอน (PDCA) ที่
ครอบคลุมทั้งการจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงิน 

สามารถท าได ้ จัดท าแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะฯ  
(พ.ศ.2555 – 25559) 

- โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศคณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

- การจัดท าแผน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ  
 

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯ (พ.ศ.2555 – 
25559) จ านวน 1 แผน 

พ.ย. 55 - คณะกรรม 
การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

คณะกรรม 
การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

12.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ยังไม่ชัดเจนในส่วนของ
จ านวนงบประมาณที่จะ
ได้รับจากแหล่งที่มาของเงิน 
 

12.ควรก าหนดแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวน
งบ ประมาณที่จะได้รับจาก
ที่มาของเงิน และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกบัจ านวน
งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อ
การพัฒนา 

สามารถท าได ้ จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวน
งบประมาณที่จะได้รับจาก
ที่มาของเงิน และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกบัจ านวน
งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
จ านวน 1 แผน 

ปี 
งบประมาณ 

2556 

- คณบดี ผู้บริหาร
คณะฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI)  

ของแนวทางการแก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลา
การด าเนินงาน 

7. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

13.ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯ ที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

13.ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามจุดเน้นของ
คณะฯ ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

สามารถท าได ้ ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
จุดเน้นของคณะฯ ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- - การก าหนดตวั
บ่งชี้เพิ่มเติมตาม
จุดเน้นของ
คณะฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ มก. 
- การประเมินผล
นิสิตฝึกงานโดย
สถาน
ประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ตามจุดเน้นของ
คณะฯ ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

พ.ย. 55 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ 

คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 

14.การก าหนดตัวบ่งชี้และ
โครงการ/กิจกรรมจ านวน
มาก ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ผลการด าเนินการตามตวั
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัว
บ่งชี ้

14.ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในภาพรวมมากกว่าการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ใน
ประเด็นย่อยๆ 

สามารถท าได ้ จัดกลุ่มและปรับลดตัวชีว้ัด
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

- - การปรับปรุง
แผนกลยุทธ์คณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

ผลการด าเนินงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายทกุตัวบ่งชี ้

ปี 
งบประมาณ 

2556 

- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ 

คณะกรรม 
การ 
นโยบาย
และแผนฯ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

รำยงำน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 
 

 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำรสอน 

1.สัดส่วนคุณวุฒิของ
คณาจารย์และต าแหน่งทาง
วิชาการยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.ควรส่งเสริมสนับสนุน
การเพิ่มคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการใน
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
การให้ทุนการศึกษา หรือ
รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เพิ่มมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การเพิ่มคุณวุฒิและการ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย ์

- - - การเพิ่มขึ้นของ 
สัดส่วนอาจารย ์
ที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 
- การเพิ่มขึ้นของ 
สัดส่วนอาจารย ์
ที่มีต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

อาจารย์ยื่นประเมินการ
สอนผ่านแล้ว 7 คน และมี
อาจารย์ 1 คนจะเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

60 - คณบดี - หวัหน้า 
ภาควิชา 
-คณาจารย ์

2.หลักสูตรของคณะยังไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่
สาธารณะมากนัก ท าให้
หลายหนว่ยงานและนักเรียน 
ผู้ปกครอง ยังไม่รู้จัก 

2.ปรับแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกสู่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
นักเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้
หลากหลายรูปแบบ 

- จัดท าแผนการ 
ประชาสัมพันธ ์
หลักสูตรของคณะแบบ 
เชิงรุก 
- ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ ์
หลักสูตรของคณะ 
แบบเชิงรุกตามแผน 
 
 

- - - มีการ 
ประชาสัมพันธ ์
คณะจ านวน 3  
โรงเรียน(มัธยม)/ 
หน่วยงาน 

มีการประชาสัมพันธ์คณะ  
ผ่านสถานีวิทยุจุฬา และ 
ประชาสัมพันธ ์
โรงเรียนระดับมัธยม 
จ านวน 1 โรงเรียน  
 

33.33 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่าย
การศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

3.คณาจารย์ผู้สอนยังขาด
การท าวจิัยในชั้นเรียน 
 

3.ควรเชิญวิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการ
ความรู้มาให้ความรู้เรื่อง 
KM และการวิจัยในชั้นเรียน  

- จัดอบรมเกีย่วกับ 
การท าวจิัยเพือ่ 
พัฒนาชั้นเรียน 
ให้แก่คณาจารย ์
- ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบในการ 
ท าวิจยัเพื่อพัฒนา 
ชั้นเรียน 
ให้แก่คณาจารย ์

- - การท าวจิัยใน
ชั้นเรียนวิชา
ชีวเคมีทาง
สุขภาพสัตว์ของ
สาขาชีววิทยา
ประยุกต์และ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

- การท าวจิัยเพื่อ 
พัฒนาชั้นเรียน 1  
เร่ือง 

มีการด าเนินการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนแล้ว 1 เร่ือง โดย  
อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา 

100 20,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- หวัหน้า 
ภาควิชา 
-คณาจารย ์

4.อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
เรียนการสอน สถานที่ท า
กิจกรรม และห้องเรียนไม่
เพียงพอ 
 

4.ควรสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมในการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอ และ
ทันสมัยมากขึ้น โดยอาจขอ
ความช่วยเหลือจากสมาคม
ศิษย์เก่า 

- ท าการส ารวจ 
ความต้องการและความ
พึงพอใจต่อทรัพยากร
การเรียนการสอนใน
ด้านต่างๆ อยา่งเป็น
ประจ า 

- จัดท าแผนการ 
จัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนในด้าน
ต่างๆ 

- โครงการผู้บริหาร
คณะฯ พบนิสิต 

- การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
นิสิตเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
- ข้อตกลงการ
อนุเคราะห์ใช้
ห้องเรียน 2 ห้อง 
และห้อง 
ปฏิบัติการ 1 
ห้อง ของคณะ
สัตวแพทย 
ศาสตร์ และ
ครุภัณฑ์ที่ มก. 
จะสนับสนุน 
 
 
 
 
 

- การจัดหา 
ทรัพยากรการ 
เรียนการสอนใน 
ด้านต่างๆ 
- ความพึงพอใจ 
ของนิสิต 
ต่อทรัพยากรการ 
เรียนการ 
สอนในด้านต่างๆ  
ไม่น้อยกวา่ 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

- ด าเนินการแล้วจาก
โครงการผู้บริหารพบนิสิต 
โดยให้เก็บขอ้มูลการ
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพิ่มเติม และงบครุภัณฑ์ที่
ได้รับจากส่วนกลาง มก. 

100 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- หวัหน้า 
ภาควิชา 
- ฝ่าย 
อาคารและ 
สถานที่ 
- ฝ่ายโสตฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

5.แผนพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และแนวทาง
พัฒนาเฉพาะดา้น 

5.ควรจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็น เพื่อรับทราบถึง
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม 

- จัดท าแผนพัฒนา 
อาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนที ่
ครอบคลุมและ 
สอดคล้องกับ 
ปรัชญา วิสยัทัศน์ และ 
แนวทางพัฒนาเฉพาะ 
ด้านของคณะ 
- จัดการสัมมนาเพื่อ 
ระดมความคิดเห็นของ 
บุคลากรและเพื่อความ 
มีส่วนร่วมต่อการจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

- - การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

- มีแผนพัฒนา 
อาจารย์และ 
บุคลากรสาย 
สนับสนุนที่ 
ครอบคลุมและ 
สอดคล้องกับ 
ปรัชญา วิสยัทัศน์  
และแนวทาง 
พัฒนาเฉพาะดา้น 
ของคณะ 

มีการจัดท าแผนพัฒนา 
อาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสนุนที่ครอบคลุมและ 
สอดคล้องกับปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และแนวทาง 
พัฒนาเฉพาะดา้น 
ของคณะ 

80 - 
 

คณบดี - หวัหน้า 
ภาควิชา 

- หัวหน้ก
ส านักงาน 
เลขาฯ 
- งานบุคคล 

องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำนิสิต 
6.จ านวนนิสิตที่ได้โอกาสใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
มีน้อย  

6.ควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนานิสิตให้มากขึ้น 

เพิ่มงบประมาณในการ
พัฒนานิสิตมากขึ้น 

- - การเพิ่ม
งบประมาณ
กองทุนพัฒนานิสิต 
(ทุนฝึกอบรม หรือ
ดูงาน หรือท าวิจัย
ระยะสั้น ภายใต้
โครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง
คณะฯ กับ
มหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรอื่นๆ) 
 
 

มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนานิสิตเพิ่มขึ้น
จากป ี2554 

ในปีการศึกษา 2555 มี
การส่งนิสิตไปท าวิจัย ณ 
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2 
มหาวิทยาลัย โดยมีการส่ง
นิสิตไปศึกษาวิจยัรวม 8 
คน ซ่ึงมีการจัดสรร
งบประมาณให้นิสิตมาก
ขึ้นกว่าเท่าตัว 

100 - คณบดี คณะกรรม 
การกองทุน
ฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน 7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1 ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2 ผู้ปฏิบัติ 

งาน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
7.ขาดระบบส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 

7.ควรมีการจัดท าระบบ
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร โดยมี
คณะกรรมการ และการจัด
ให้ความรู้กับบุคลากร 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากร เร่ืองการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

- โครงการฝึกอบรม
บุคลากรของคณะฯ 

- การให้ความรู้
แก่บุคลากร 
เร่ืองการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

บุคลากรมีความ
เข้าใจเร่ืองการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรมากขึ้น 
ร้อยละ 60 

มีการให้ความรู้แก่
บุคลากรผ่านเว็บไซต์/แผ่น
พับ และมกีารเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้ ส่งผลให้คณะฯ มี
การยื่นการจดอนุสิทธิบัตร 
จ านวน 2 รายการ 

100 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม 
การวิจยัฯ 
บริการ
วิชาการและ
นวัตกรรมฯ 

8.ขาดการประเมินแผน
งานวิจัยของคณะฯ 

8.ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวจิัยตามแผนที่
คณะฯ ก าหนดไว้ และ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลวจิัย 

มีการประเมินแผน
งานวิจัย ปีละ 1 ครั้ง 

- - แผนงานวิจัยมีผล
การประเมินที่
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

มีการประเมินแผน
งานวิจัย โดยผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมาย 
มากกว่าร้อยละ 80 

100 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

คณะกรรม- 
การวิจยัฯ  

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
9.ขาดการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและใช้เป็นแนว
ทางการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

9.ควรมีการน าผลการ
ประเมินงานบริการทางวิชา 
การแก่สังคมในทุกโครงการ
มาพิจารณาเพือ่ปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

มีการน าผลการประเมิน
งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมในทุกโครงการ
มาพิจารณาเพือ่ปรับปรงุ
การด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

- - ทุกโครงการมี
แผนการปฏบิัติงาน
ที่มีผลการ
ด าเนินงานจากปีที่
แล้วมาปรับใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกโครงการมีแผนการ
ปฏิบัติงานที่มีผลการ
ด าเนินงานจากปีทีแ่ล้วมา
ปรับใช้ 

100 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า
โครงการทุก
โครงการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          234 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1 ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2 ผู้ปฏิบัติ 

งาน 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและจัดกำร 
10.ยังไม่พบการด าเนินการ
ด้วยการรวบรวมความรู้จาก
การก าหนดประเด็นความรู้ 
และการน าความรู้มาใช้
เพิ่มพูนทักษะที่ชัดเจน 

10.ควรจัดท าประเด็น
ความรู้ที่ต้องการ ครอบคลุม
การผลิตบัณฑิต และการ
วิจัย แล้วด าเนิน การให้เป็น
กระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่
ก าหนดบุคคลเป้าหมาย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การ
รวบ รวมความรู้ และการน า
ความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ให้ครอบคลุม
กระบวนการจัดท า KM 

- โครงการจัดการ
ความรู้คณะเทคนิค
การสัตวแพทย ์

- การแลกเปลี่ยน
ประเด็นความรู้
ด้านการผลิต
บัณฑิตและการ
วิจัย 

ได้องค์ความรู้ที่
ครอบคลุมการผลิต
บัณฑิตและการ
วิจัยอย่างน้อย 1 
เร่ือง 

จากการด าเนินงาน KM 
คณะฯ ได้องค์ความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต เร่ือง 
เทคนิคการสอนอย่างไรให้
นิสิตสนใจ โดย ดร.
วุฒินันท์ รักษาจิตร์ 
ส่วนด้านการวิจยั เร่ือง 
ยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัข
ไทย คือ ดร.ธรรมาพร  
พิจิตราศิลป์ และ  
ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 

100 - คณะกรรม 
การการ
จัดการความ 
รู้ฯ 

คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู้ฯ 
และ
ภาควิชา
เทคนิคการ
สัตวแพทย ์

11.ไม่พบการจัดท าแผน
ระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 

 

11.ควรก าหนดแผนระบบ
สารสนเทศที่ชัดเจน โดย
ก าหนดเป็นโครงการ/
กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิด ชอบ และมกีาร
ติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอน (PDCA) ที่
ครอบคลุมทั้งการจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงิน 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะฯ  
(พ.ศ.2555 – 25559) 

- โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศคณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

- การจัดท าแผน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ  
 

แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ (พ.ศ.2555 
– 25559) จ านวน 
1 แผน 

มีการปรับปรุงแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะฯ (พ.ศ.2555 – 
25559) สมบูรณ์แล้ว 

100 - คณะกรรม 
การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

คณะกรรม 
การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4.2 ชื่อกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI)  
ของแนวทางการ

แก้ไข/ 
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละของ
ผลส าเร็จ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณที่ต้ัง

ไว้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
12.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ยังไม่ชัดเจนในส่วนของ
จ านวนงบประมาณที่จะ
ได้รับจากแหล่งที่มาของเงิน 
 

12.ควรก าหนดแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวน
งบ ประมาณที่จะได้รับจาก
ที่มาของเงิน และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกบัจ านวน
งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อ
การพัฒนา 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่บ่งชี้ถึงจ านวน
งบประมาณที่จะได้รับ
จากที่มาของเงิน และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
กับจ านวนงบประมาณ
ที่ต้องใช้เพื่อการพัฒนา 
 

- - แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน จ านวน 1 
แผน 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินแล้ว จ านวน 1 
แผน 

100 - คณบดี ผู้บริหาร
คณะฯ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

13.ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯ ที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

13.ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามจุดเน้นของ
คณะฯ ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามจุดเน้นของคณะฯ 
ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

- - การก าหนดตวั
บ่งชี้เพิ่มเติมตาม
จุดเน้นของ
คณะฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ มก. 
- การประเมินผล
นิสิตฝึกงานโดย
สถาน
ประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ตามจุดเน้น
ของคณะฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการแล้ว โดยเพิ่ม
ข้อค าถามการประเมิน
ตามอัตลักษณ์ในแบบ
ประเมินการฝึกงานของ
นิสิต 

100 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ 

คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 

14.การก าหนดตัวบ่งชี้และ
โครงการ/กิจกรรมจ านวน
มาก ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ผลการด าเนินการตามตวั
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัว
บ่งชี ้

14.ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในภาพรวมมากกว่าการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ใน
ประเด็นย่อยๆ 

จัดกลุ่มและปรับลด
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ ์

- - การปรับปรุง
แผนกลยุทธ์คณะ
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

ผลการด าเนินงาน
สามารถบรรลุ
เป้าหมายทกุตัว
บ่งชี ้

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
10 ปี คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย ์พ.ศ. 2556 - 
2561 

80 - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ 

คณะกรรม 
การ 
นโยบาย
และแผนฯ 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
 

  (เล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ส่งคณะกรรมกำรประเมินฯ จะไม่มีข้อมูลบทที่ 5 ซึ่งหลังจำกที่
หน่วยงำนรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน เรียบร้อยแล้ว ขอให้เปลี่ยนปกเป็น “รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน” แทน โดยให้ระบุข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในทั้งฉบับ รวมทั้งรำยชื่อคณะกรรมกำร
ประเมินฯ ระยะเวลำที่ด ำเนินกำรประเมิน ไว้ในบทที่ 5) 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          237 

ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ล ำดับ 

ที่ 
ล ำดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 55  
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 46  

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1  
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1  
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก -  
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข -  
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน -  

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก -  

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน -  
14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด -  
15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง -  
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
-  

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF -  
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
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33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
-  

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด -  
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด -  

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
1  

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1  
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
64 62 54 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแต่ละปี) 

-  

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
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69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
-  

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี -  
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
1  

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1  
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
85 83 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 230  
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา -  
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 230  
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต -  
89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท -  
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) -  
91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) -  
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก -  
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 24.5  
95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 15.5  
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 9  
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญา

หรือเทียบเท่า 
-  

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

-  

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

15  

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

9.5  

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

37.5  
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102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 24.5  
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 14  
105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8  

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.5  
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  
109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0.5  

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2  
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  
114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ -  
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  
117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  
118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 8.163  
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 118.94  
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 118.94  
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 41  
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
569  

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20  

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.76  

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.84  
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131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.84  

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.51  

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา -  
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4.51  
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ -  
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท -  
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง -  
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก -  
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 40  
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 39  
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 
25  

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2  
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา -  
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว -  
145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 11  
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร -  
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
12,566.25  

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 8  
150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) -  
151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) -  
152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
8  

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

-  

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-  

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

-  

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ -  
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

-  

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF -  

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด -  
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
-  

164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

-  

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง -  

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

-  

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 

-  

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ -  
169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโท) 
-  

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด -  

171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -  

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

-  

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน -  

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ -  
175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) -  

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

-  

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ากบัค่าน าหนักอื่นๆ) 

-  

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

-  

179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

-  
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180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

-  

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอก) 

-  

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด -  

183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -  
184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
-  

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน -  

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ -  
187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน) -  

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.85  

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.60  

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65  

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม   

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์   
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 230  

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม   
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 230  

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
15.5  

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั 15.5  
194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 2  
195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 307,000  
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 307,000  
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
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199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 924,680  
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 924,680  
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 15.5  
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.5  
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) -  
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 9  
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9  
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ -  
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

5  

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5  
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
-  

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
-  

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

9  
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232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9  
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
1  

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1  
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
-  

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
-  

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
-  

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
-  

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 2  
256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1  
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ -  
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ -  
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ -  
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
-  

261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

-  

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 10  
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263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 3  

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2  
265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวจิัย 
1  

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.52  

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) -  
268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.83  

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 24.5  
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
15.5  

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 2.5  
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 13  

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

18.5  

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังในประเทศ 18.5  
   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพต่างประเทศ -  

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับชาติ -  
   - ด้านการวิจัย -  
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม -  
   - ด้านอื่นๆ -  

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

-  

   - ด้านการวิจัย -  
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม -  
   - ด้านอื่นๆ -  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 13,953,314.64  
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 530,787.33  
286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ   

   - ปีงบประมาณ 8,462,550.10  
   - ปีการศึกษา   

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 4,586,504.75  
288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 236,282.76  
289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 202,535.00  
290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 103,845.36  
291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 904,259.79  
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292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)   
องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ ๕) 

4.20  

275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 8  
276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีคณุลกัษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
4.25  

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ -  

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

-  

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ -  
280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
-  

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 34  
282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 8  
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.25  
284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 
4.18  

องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด -  
294 278 223 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี -  
295 279 224 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร -  
296 280 225 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง -  
297 281 226 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น -  
298 282 227 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ -  
299 283 229 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า -  
300 284 230 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน -  
301 285 231 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู -  
302 286 232 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์ -  
303 287 233 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว -  
304 288 234 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม -  
305 289 235 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ -  
306 290 236 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย -  
307 291 237 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ -  
308 292 238 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ

ที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
-  

309 293 239 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  
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310 294 240 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเขมรที่
ก าหนด(ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

311 295 241 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

312 296 242 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

313 297 243 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาทมิฬที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

314 298 245 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาพม่าที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

315 299 246 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

316 300 247 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

317 301 248 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

318 302 249 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาลาวที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

319 303 250 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

320 304 251 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

321 305 252 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-  

322 306 253 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

-  

องค์ประกอบท่ี 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 307 608 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย -  
324 308 609 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
-  

325 309 610 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

-  
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 ข้อมูลกำรจัดอันดับ 

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to teaching 

or research 
(รายชื่ออาจารย/์นักวิจัยที่มาสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ช่ือสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 -ไม่ม-ี      
2       
3       

 ข้อมูลอำจำรย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to 

teaching or research 
(รำยชื่ออำจำรย/์นักวิจัยท่ีไปสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล)์ 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถำบันนำนำชำติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

1 -ไม่ม-ี      
2       
3       

 ข้อมูลบุคลำกรประจ ำหรือพิเศษท่ีไม่ได้ถือสัญชำติไทย (International Faculty Staff) (ไม่รวม
บุคลำกรแลกเปลี่ยน) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบขุ้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Name 

(รำยชื่อบุคลำกร) 
Nationality 

สัญชำติ 
Full-time / Part-time Disciplines 

(สำขำวิชำ) 
1 -ไม่ม-ี    
2     
3     

 ข้อมูลบุคลำกรที่มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำนวิชำชีพแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support)  ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Name  

(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้
ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน
วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนใน
หน่วยงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและ

แนะน ำ  

Position 
(ต ำแหน่ง) 

1 Mr. Wanat  Sricharern Assistant Dean, 
Student Affairs 

Assoc. Prof. Dr. Worawut 
Rerkamnuaychoke 

Dean 

2 Mrs. Nantida  Wongsiri Educator Mr. Thitichai Jarudecha Head of Department of 
Veterinary Technology 

3   Dr. Patamaporn Umnahanant Assistant Dean of 
International Affairs 

4   Dr. Thippayarat Chahomchuen Assistant Dean of 
Research 

5   Miss Anamika 
Karnchanabanthoeng 

Assistant Dean, 
Academic Affairs 
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No. Name  
(รำยชื่อบุคลำกรที่มีหน้ำท่ีให้
ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน
วิชำชีพแก่นสิิตทุกระดับ) 

Position 
(ต ำแหน่ง) 

Name  
(รำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดที่ท ำงำนใน
หน่วยงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและ

แนะน ำ  

Position 
(ต ำแหน่ง) 

6   Dr. Pornphimon Metheenukul Assistant Dean of 
Academic Services 

7   Mr. Wanat  Sricharern Assistant Dean of 
Student Affairs 

8   Miss Supochana Charoensin instructor 
9   Dr. Wuttinun Raksajit instructor 
10   Dr. Siripan Sukontasing instructor 
11   Dr. Sirinit Tharntada instructor 
12   Dr. Suchanit Ngamkala instructor 
13   Dr. Thammaporn Pichitrasin instructor 
14   Dr. Oumaporn Rungsuriyawiboon instructor 
15   Mrs. Nantida  Wongsiri Educator 
16   Mr. Khomson Satchasataporn scientist 
17   Miss Nitchanun Sinsongsaeng scientist 
 

 ข้อมูลนิสิตจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงมำเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students – Inbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญำ) 

Year 
(ชัน้ปี) 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถำบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Mr. Santhi  
Namawongsa 

Ungergra
duate 

4 Verterinary 
Technology 

Veterinary 
Technology 

 Kasetsart 
University 

Laos 2551-2556 

 ข้อมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทำงไปเรียนหรือวิจัยในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำ (Exchange Students - Outbound) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Name 
(ช่ือนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ช้ันป)ี 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ช่ือสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

-ไม่ม-ี         

  
 

 
 

    
  

 
 

 
     

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          251 

 ข้อมูลนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ)  

No. Name 
(รำยชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชำติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สำขำวิชำ) 

Faculty 
(คณะวิชำ) 

ระดับปริญญาตร ี
1 -ไม่ม-ี     
      

ระดับปริญญาโท 
1 -ไม่ม-ี     
      

ระดับปริญญาเอก 
1 -ไม่ม-ี     
      

 ข้อมูลทุนกำรศึกษำที่มีให้นิสิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือทุน ประเภท จ านวน
เงินต่อทุน 

ร้อยละของ
จ านวนเงินท่ี
ได้รับเทียบ

กับ
ค่าลงทะเบีย

นต่อป ี

จ านวน
ผู้รับทุน 

จ านวน
เงินท่ีให้

ทุน
ทั้งหมด 

เป็นทุนของ
มหาวิทยาลยั 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ทุนช้างเผือก สนับสนุนนสิิตเรียนด ี 10,000 34.97 2 20,000 √  
2 ทุนรางวัลเรยีนด ี สนับสนุนนสิิตเรียนด ี 10,000 34.97 3 30,000 √  
3 ทุนสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนนสิิตมคีวาม

ประพฤติดี ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์

10,000 40.79 9 105,000 √  

4 ทุนฉุกเฉิน ช่วยเหลือนิสติที่มี
ความเดือดร้อนทาง
เศรษฐกิจอย่าง
กระทันหัน 

1,800 6.29 22 39,600 √  

5 ทุนฝึกอบรม หรือดูงาน 
หรือท าวิจัยระยะสั้น 

สนับสนุนการไป
ฝึกอบรม หรือดูงาน 
หรือท าวิจัยระยะสั้น
ของนิสิต 

15,000 – 
55,000 

52.45 112.41 257,200 √  
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 ข้อมูลผู้รับทุนกำรศึกษำทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 

ล าดั
บท่ี 

ช่ือนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุนท่ี
ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลง 
ทะเบียน
เรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนท่ี
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบี
ยนเรียน 

1 นางสาวณัฐกานต์ มหาจุนทการ - เทคนิค 
การสัตว
แพทย ์

55,000 28,600 192.30 
2 นางสาวชญานิศ ช านาญเลิศกิจ - 55,000 28,600 192.30 
3 นายณัฐพล เลิศเชาวนกุล - 29,300 28,600 102.45 
4 นางสาวพิชญ์สิร ีศิริมาตย ์ - 29,300 28,600 102.45 
5 นายธนากร จริยสันติธรรม - 29,300 28,600 102.45 
6 นางสาวรัชฎาวรรณ สุวิปาลวัฒน์ - 29,300 28,600 102.45 
7 นางสาวกมลทิพย์  นิรมลยานันท์ Pa_loyii@hotmail.com  20,000 28,600 69.93 
8 นายจิรวัฒน์ โขนงน้อย - 15,000 28,600 52.45 
9 นางสาวณัฐ ภูส่ันตสิัมพันธ์ - 15,000 28,600 52.45 
10 นางสาวศุภรตัน์ บุญสุข - 15,000 28,600 52.45 
11 นางสาวเพียงใจ  เฉลิมวงศ ์ Joy_piangjai@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
12 นางสาวอภิญญา ลงยา Y_yinginlove@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
13 นางสาวฐาปนี  พุ่มพวง Baitoey91@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
14 น.ส.ฉันทิศา  ชวหิรัญกลู Bestsy104@gmail.com  10,000 28,600 34.97 
15 น.ส.ณัฐ เรืองศรีศุภพงศ ์ Makuates_sung@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
16 น.ส.อลิษา  อุปัน Cherry_ziiniiz@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
17 นายอุเทน  เมืองแสน Jinnie_66@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
18 น.ส.ศิรมินต์  กิจนัทธ ี Sumlee_mon@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
19 น.ส.ภัทราพร  วรรณบวร Nognpink_naruk@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
20 น.ส.พนิดา  น่ิมน้อย Nida_korn@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
21 น.ส.ประวีนิช  ปัญญา Pravnich@hotmail.com  10,000 28,600 34.97 
22 นางสาวนนันญา จรสัชัยมงคล Punkygirl_pink@icloud.com  1,800 28,600 6.29 
23 นางสาวสิรินภา กิตติพริุฬห ์ Ann-alone@windowslive.com  1,800 28,600 6.29 
24 นายภวพล อยู่ญาติวงศ ์ - 1,800 28,600 6.29 
25 นายธรรศ สุจิตโตสกลุ Tat_3gok_p@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
26 นางสาวกรองแก้ว เกื้อกูล Namtannn_humany@hotmail.com 1,800 28,600 6.29 
27 นางสาวมัสยา อัครก าจายผล Masaya_za@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
28 นางสาวณัฐิยา พังคะวิบลูย ์ damenid@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
29 นางสาวภัทรภา จารภุาชน์ enungnee@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
30 นางสาวมนตส์ินี หวังพัฒนกุลชัย Mymickey_mavchey@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
31 นายศักรินทร์ มาไทย Ninetutu_zazest@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
32 นางสาวสุภัทรา ประมูลผล Tair_lamunfafa@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
33 นางสาวสมหวัง ตระกลูวงศ์ To_ok_jupjup@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
34 นางสาวพิมพ์ชนก สอนสืบ Beau_pim77@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
35 นางสาวธัญภรณ์ รัตนอัมพา Tan_yaoi_yaoi@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 

mailto:Pa_loyii@hotmail.com
mailto:Joy_piangjai@hotmail.com
mailto:Y_yinginlove@hotmail.com
mailto:Baitoey91@hotmail.com
mailto:Bestsy104@gmail.com
mailto:Makuates_sung@hotmail.com
mailto:Cherry_ziiniiz@hotmail.com
mailto:Jinnie_66@hotmail.com
mailto:Sumlee_mon@hotmail.com
mailto:Nognpink_naruk@hotmail.com
mailto:Nida_korn@hotmail.com
mailto:Pravnich@hotmail.com
mailto:Punkygirl_pink@icloud.com
mailto:Ann-alone@windowslive.com
mailto:Tat_3gok_p@hotmail.com
mailto:Masaya_za@hotmail.com
mailto:damenid@hotmail.com
mailto:enungnee@hotmail.com
mailto:Mymickey_mavchey@hotmail.com
mailto:Ninetutu_zazest@hotmail.com
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ล าดั
บท่ี 

ช่ือนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวน
เงินทุนท่ี
ได้รับ
รวม

ทั้งหมด 

ค่าลง 
ทะเบียน
เรียนต่อ

ปี 

ร้อยละของ
จ านวน
เงินทุนท่ี
ได้รับต่อ

ค่าลงทะเบี
ยนเรียน 

36 นางสาวปริยานุช ช้ันประดับกุล Littlepla_261203@hotmail.com  เทคนิค 
การสัตว
แพทย ์

1,800 28,600 6.29 
37 นางสาววิระดี สสิกาญจน ์ Wiradee-maime@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
38 นางสาวฐาปนี พุ่มพวง Baitoey91@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
39 นางสาวนัฐรี ธนะวรรณ ์ Fern-ja@hotmail.com  1,800 28,600 6.29 
40 นางสาวเดือนฉาย จันทพลาบูรณ ์ - 1,800 28,600 6.29 
41 นางสาวณัชชารีย์ นลิอัมพร - 1,800 28,600 6.29 
42 นางสาวดลพร กิตติวนิชย์กุล - 1,800 28,600 6.29 
43 นางสาวทวิจิต พันธุ์นิธิ - 1,800 28,600 6.29 

 บุคลำกรประจ ำและพิเศษที่ได้รับรำงวัลนำนำชำติที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย (Prolific Academic 
Experts) เช่น Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) ช่วงเวลำของข้อมูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
No. Expert 

Name 
Award 
Name 

Award 
receiv
ed in 

Started 
at 

universit
y in 

(year) 

Finished 
working at 
university 
in (year) 

Description of the 
award 

Link to the website 
where the award 
and award winner 

are 

1 Dr.Sirinit 
Thrantada 

Special 
Award 

Good 2008 present the 9th International 
Marine  

Biotechnology 
Conference,  

Qingdao, China 2010 

www.imbe2010.org 

 รำยช่ือหน่วยงำนภำยนอกที่ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยร่วมกันในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไม่รวมสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนของรัฐ) (ระบุข้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ) 
No. Corporation Name Type of Organization 

(Company, Association, …) 
Country Year Brief Description of 

one project 
1 -ไม่ม-ี     
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 ข้อมูลสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555) ระบขุ้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ 
N
o. 

List of institutions with a 
cooperation agreement 

(รำยชื่อสถำบันที่มขี้อตกลงควำมร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุควำมร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1 Nippon Veterinary and Life Science 
University, Faculty of Veterinary 
Science, School of Veterinary Nursing 
and Technology. 

Japan   1. to encourage the exchange of 
scientific materials, publications and 
information. 
  2. to facilitate where financially feasible, 
long-term and short-term exchanges of 
staff, student. Sabbticals, visiting 
professorships, research collaborarion. 
- Other academic activities may be added 
when developed and approved by the 
two party. 
- Both party agree to review this 
agreement after five years from the date 
of agreement. The agreement may be 
terminated at any time by mutual 
consent or by six(6) months' notice by 
either party. 

2006 

2 Academy of Fukuoka Veterinary 
Technicians 

Japan 2006 

3 Animal Resource Science Center. 
Graduate School of Agricultural and 
Life Sciences. The University of Tokyo, 
Japan 

Japan 1. To encourage visits of both parties for 
the purpose of engaging in research and 
educational activities. 
2. To support the exchange of 
undergraduate, graduate and doctoral 
students. 
3. To foster the exchange of academic 
publications and scholarly information. 
4. To develop joint research activities and 
to promote other academic activities 
which enhance the above mentioned 
goals. 

2012 

4 Department of Animal Sciences. 
Faculty of Life & Environmental 
Sciences. Teikyo University of Science, 
Japan 

Japan 2012 

*ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ/์ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 
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 ข้อมูลโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงกำร) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงำน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Budget (งบประมำณ) 
(บำท) 

-ไม่ม-ี     

 ข้อมูลเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/สถำบันองค์กร
ระหว่ำงประเทศ คณะเทคนคิกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงกำร) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงำน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลำ) 

Budget 
(งบประมำณ) (บำท) 

1. Potential for biohydrogen 
production by cyanobacteria 
Spirulina platensis 

Thailand Research 
Fund 

Chulalongkorn 
University, 
Thailand 

Jun 2010 – 
May 2012 

480,000 Baht 

2. EXPERTS European Union Department of 
Biochemistry 

and Food 
Chemistry 

University of 
Turku, Finland 

September 
2011 – 

October 2011 

2,500 EURO 
(100,980 Baht) 

3. Vapolization Enthalpies of 
Acetamide by Correlation Gas 
Chromatography 

- University of 
Missouri,St.Louis 

USA 

24 November 
2011 – 6 

January 2012 

100,000 Baht 

4. EXPERTS European Union Uppsala 
University, 
Sweden 

May 1 – June 
27, 2012 

2,500 EURO 
(100,980 Baht) 

5. Antiviral properties of 
antimicrobial peptides from the 
black Tiger shrimp, Penaeus 
monodon  

Thailand Research 
Fund 

Chulalongkorn 
University, 
Thailand 

Jun 2012 – 
May 2013 

480,000 Baht 

6. Investigation on diversity and 
community shift of 
microorganisms in 
decentralized wastewater 
treatment (DEWAT) systems in 
relation to their biodegradative 
activity 

- Thailand 
Institute of 

Scientific and 
Technological 

Research 
(TISTR) 

2012 - 2013 200,000 Baht 
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 โครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชน หรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทำงรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (ระบขุ้อมูล
เป็นภำษำอังกฤษ)  

1. โครงกำรที่มีเงินสนับสนุน 
No. Community Project Contribution 

Amount (Bath) 
Location of 
the Project 

Brief Description 

1 -ไม่ม-ี    
2     
3     

 
2. โครงกำรที่ไม่มีเงินสนับสนุน 

No. Volunteering 
Projects 

 

Number 
of 

Student
/Staff 

Involved 

Num 
ber of 
Hours 
Spent 

Location of 
the Project 

Brief Description Amount 
of 

National 
Minimum 
Hourly 
Wage 

1 โครงการเรียนรู้วิถีชีวิต
และภมูิปัญญาไทย  
ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ 

50 10.5 สมุทรปราการ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้เรียนรูว้ิถี
ชีวิตและภมูิปัญญาไทยของชาวบ้าน 
รวมถึงแนวคิดในการบริหารจดัการงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บทบาทขององค์กรชุมชนท่ีให้ชุมชนได้
มีส่วนร่วม โดยนสิิตและบุคลากรจะ
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
บริหารงานอนุรักษ์ป่าชายเลน การ
ปลูกป่าเพิ่มเติม ซิอมแซมส่วนท่ีสกึหรอ 
ถูกท าลายเพราะการกดัเซาะชายฝัง่
ทะเลซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภาวะโลกร้อน 

215 Baht 

2 โครงการส่งเสริมความ
เข้าใจและภาคภมูิในภูมิ
ปัญญาไทย ณ บ้าน
คลองโคลนรีสอร์ท 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

18 21 สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทย 
เพื่อให้บุคลากรไดต้ระหนักถึงสิ่งที่ดี
งามที่มีอยู่ในสังคมไทย เข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่นจากการศึกษาวิถีการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน มีกิจกรรมร่วม
ท าบุญและปลูกป่าชายเลน เพื่อใหเ้กิด
ความรักและหวนแหนใน
สภาพแวดล้อมของประเทศมิให้เสือ่ม
สลายไป 

216 Baht 
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 สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงศำสนำ (Religious Facilities on campus) ปีกำรศึกษำ 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from 
the campus 

1 Traditional Thai New Year 
(Songkran Day) 

Bathing Phra Phrom and 
Buddha from houshold 
shrine as well as Buddha 
images at monasteries by 
gently pouring water over 
them. It is believed that 
doing this will bring good 
luck and prosperity for the 
New Year. 

The area around a 
statue of Phra 
Phrom shrine and 
indoor venue area 
at Faculty of 
Veterinary 
Technology 

50 metre from 
Secretary Office 
of Veterinary 
Technology 
Faculty 

 

 


