


คํานํา 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ซึง่เปนขอมูลผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 
31 พฤษภาคม 2557) เพือ่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ระหวางวันที ่30  
กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2557 โดยมีการประเมินใน 9 องคประกอบ รวมจํานวน 36 ตัวบงชี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญของสถาบันผลิตบัณฑิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากผูเกีย่วของ ทัง้นีบุ้คลากรทุกคนในคณะสัตวแพทยศาสตรเปนสวนหนึ่งของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหนาที่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนใหไดตามเกณฑหรือสูงกวา 
เกณฑคุณภาพทีกํ่าหนด และใชกระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) เปนสวนหนึง่ในการปฏิบัติงานประจํา
คณะสัตวแพทยศาสตรไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนือ่งเพือ่ใหเกิดการพัฒนาของ
การดําเนินงานตามพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทัง้การบริหารจัดการ โดยสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐาน
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ. และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 
 คณะสัตวแพทยศาสตรขอขอบคุณในความรวมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จนมีผลการ
ดําเนินงานเปนทีป่ระจักษ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง และหวังวาขอมูลผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ จะเปนประโยชน
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 
 

               (ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สปุระเสริฐ) 
                                                   คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาปนาเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันทีเ่นนการวิจัย    

ขัน้สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทัง้ 4 ดาน 
ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง 
            ผลการประเมินตนเองของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ จํานวน 
36 ตัวบงชี ้(สกอ. 23 ตัวบงชี ้และ สมศ. 13 ตัวบงชี ้ยกเวนตัวบงชี้มก. 3.3, สมศ.12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.67 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี ้มีผลการประเมิน 4.40 
อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี ้มีผลการประเมิน 4.89 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.45 อยูในระดับดี 
 
1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (รวม 36 ตัวบงช้ี)  

องคประกอบ 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 5 ระดบั 

องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต 4.48 ดี 

องคประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  4 การวิจัย  4.57 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 4.90 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 

คะแนนภาพรวม 4.67 ดมีาก 
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2.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตวับงช้ี)  

มาตรฐานอุดมศกึษา 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 5 ระดบั 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต         4.58 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 4.74 ดีมาก 

   ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.81 ดีมาก 

   ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.71 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 4.49 ดี 

คะแนนภาพรวม 4.67 ดมีาก 

 
3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (รวม 36 ตวับงช้ี)  

ดานการบริหารจัดการ 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 5 ระดบั 

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.84 ดีมาก 

ดานกระบวนการภายใน 4.73 ดีมาก 

ดานการเงิน 5.00 ดีมาก 

ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรมม 4.23 ด ี

คะแนนภาพรวม 4.67 ดมีาก 

 
4. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบงช้ี)  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 5 ระดบั 

1.   มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 4.59 ดีมาก 

1)   ดานกายภาพ 5.00 ดีมาก 

2)   ดานวิชาการ 4.23 ด ี

3)   ดานการเงิน 5.00 ดีมาก 

4)   ดานการบริหารจัดการ 4.79 ดีมาก 

2.   มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4.74 ดีมาก 

1)    ดานการผลิตบัณฑิต 4.73 ดีมาก 

2)    ดานการวิจัย 4.57 ดีมาก 

3)    ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 

4)    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.67 ดมีาก 
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ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 28 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6  
ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 2 ตัวบงชี ้และไมมีตัวบงชี้ท่ี
มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง หรืออยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน  

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

 
• จุดแข็ง 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
1. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนการเปนสถาบันสตัวแพทยช้ันนํา 1 ใน 5 

ของเอเซีย สูบุคลากรทุกกลุมอยางชัดเจน บุคลากรรับรู เขาใจใน
ยุทธศาสตร และรวมแรงรวมใจพรอมปฏิบัติงาน 

2. ผูบริหารกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร โดยให
คณะกรรมการการศึกษา กิจการนิสิต วิจัย บรหิารงานบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนผูรับผดิชอบ และมี
ระบบในการติดตามผล 

3. บุคลากรของคณะฯ ทุกฝายและทุกระดับมีความรวมมือและความ
พยายามมากในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรเชิงบูรณาการ ท่ีมีความโดดเดนและนาจะ
ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตไดอยางแทจริง 

4. คณะและสโมสรนิสิตมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ ใหกับนิสิตท้ังในและตางประเทศ 

5. ศิษยเกามีความผูกพันท่ีดีกับคณะ มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ
คณะ ท้ังการสนับสนุนแหลงทุน และมสีวนรวมในการจดักิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรูแกนิสติ และศิษยเกา รวมท้ังการบริการวิชาการ
แกประชาชน 

6. มีการชองทางสื่อสารท่ีหลากหลาย และรวดเร็วกับนิสิตปจจบัุน
และศิษยเกา เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ  

7. คณะฯ มีปจจัยท่ีมคีวามพรอมในการวิจัยหลายดานอยางมาก 
ไดแก คณาจารยจํานวนมากท่ีมศีกัยภาพรอบดานในการวิจัยระดับ
นานาชาติ มีระบบการจดัการเรียนการสอน/นักศึกษาท่ีเก้ือหนุน
งานวิจัย หนวยงานบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัย
ท่ีพรอมดวยท้ังคุณภาพและปริมาณ มีเครือขายวิชาชีพวิชาการดาน
การวิจัยท้ังในประเทศ/ตางประเทศ มีเงินทุนสนับสนุน มีนโยบาย
จากคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน   

8. มีหนวยงาน โรงพยาบาลสตัวท่ีเกาแกมีช่ือเสียง มีการพัฒนามา
อยางตอเน่ือง มีความทันสมยั มีขีดความสามารถในการใหบริการท่ี
โดดเดน 

9. มีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงานท่ี
เขมแข็งในการดําเนินงานจดักิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหท้ังบุคลากรและนิสติ มีการตดิตามและสรุปผลการ
ดาํเนินงานทุกกิจกรรม 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ สรางความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

2. คณาจารยมีความสามารถสูง สรางช่ือเสียงใหกับคณะ ให
ความรวมมือในการขับเคลื่อนสูวิสยัทัศนท่ีกําหนด 

3. มีหนวยงานโรงพยาบาลสตัวท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน มีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง มีความทันสมัย มีขีดความสามารถ
ในการใหบริการท่ีโดดเดน และมีศกัยภาพสูงในการสราง
รายไดจากภายนอก 

4. คณะฯ มีปจจัยท่ีมคีวามพรอมในการวิจัยหลายดานอยาง
มาก ไดแก คณาจารยจํานวนมากท่ีมีศักยภาพรอบดานใน
การวิจัยระดับนานาชาติ มีระบบการจัดการเรยีนการ
สอน/นิสติท่ีเก้ือหนุนงานวิจัย หนวยงานบริการวิชาการ
และทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัย ท่ีพรอมดวยท้ังคุณภาพ
และปรมิาณ มีเครือขายวิชาชีพวิชาการดานการวิจัยท้ังใน
ประเทศ/ตางประเทศ มีเงินทุนสนับสนุน มีนโยบายจาก
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 

5. นิสิตไดท้ังความรูทางวิชาชีพสัตวแพทยมาใชประโยชน
ประโยชนในกิจกรรมนิสิตมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ท้ัง
เปนการสรางเสริมประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและสราง
ประโยชนในชุมชน 
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• จุดแข็ง (ตอ) 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
10. ผูบริหารใหความสําคญัในการสนับสนุนงบประมาณการ

ดําเนินงานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
11. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถกําหนดทิศทางการ

พัฒนาคณะ สรางความเจรญิและการเปลีย่นแปลงอยางชัดเจน 
12. คณาจารยมีความสามารถสูง สรางช่ือเสียงใหกับคณะ ใหความ

รวมมือในการขับเคลื่อนสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
13. บุคลากรสวนใหญเปนคนรุนใหม มีความคิดสรางสรรค ยอมรับ

การเปลีย่นแปลง สูงาน และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
14. มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง ทําใหการทํางานมีความ
รวดเร็ว มีความเช่ือมโยงกันระหวาง หนวยงานตามพ้ืนท่ีตางๆ 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร การจัดเก็บขอมูล ลด
ขั้นตอน ลดภาระงาน และประหยดังบประมาณ 

15. มีศักยภาพในการหารายไดจากภายนอก สวนใหญมาจากการ
บริการวิชาการของโรงพยาบาลสตัว 4 แหง และหนวยชันสูตร
โรคสตัว 

16. มีการลงทุนดานโครงสรางท้ังอาคารและครุภณัฑราคาสูงจํานวน
มาก 

17. มีสารสนเทศทางการเงินท่ีเปนปจจุบัน และสามารถจัดทําบัญชี
การเงินเกณฑคงคางท่ีสะทอนสถานะทางการเงินแทจริง เปน
ประโยชนตอผูบรหิารใชในการบรหิารและการตัดสินใจ 

18. ผูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ให
ความสําคญัและบุคลากรใหความรวมมือในการรวมกันสราง
ระบบประกันคณุภาพของคณะฯ ท่ีเขมแข็ง 

19. มีการพัฒนาตัวบงช้ีท่ีสามารถสะทอนการดําเนินงานในระดับ
หนวยงานยอย ไดแก ภาควิชา โรงพยาบาลสตัว และศูนย ซึ่ง
เปนสวนสาํคัญท่ีสรางคณุภาพใหเกิดกับคณะฯ 

20. มีการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหมีมาตรฐานเดยีวกัน และสามารถเปนตนแบบ
แกหนวยงานอ่ืนได 

6. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ สรางความเจริญและการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน 

7. คณาจารยมีความสามารถสูง สรางช่ือเสียงใหกับคณะ ให
ความรวมมือในการขับเคลื่อนสูวิสยัทัศนท่ีกําหนด 

8. มีหนวยงานโรงพยาบาลสตัวท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน มีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง มีความทันสมัย มีขีดความสามารถใน
การใหบริการท่ีโดดเดน และมีศักยภาพสูงในการสราง
รายไดจากภายนอก 

9. คณะฯ มีปจจัยท่ีมคีวามพรอมในการวิจัยหลายดานอยาง
มาก ไดแก คณาจารยจํานวนมากท่ีมีศักยภาพรอบดานใน
การวิจัยระดับนานาชาติ มีระบบการจัดการเรยีนการสอน/
นิสิตท่ีเก้ือหนุนงานวิจัย หนวยงานบริการวิชาการและ
ทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัย ท่ีพรอมดวยท้ังคุณภาพและ
ปริมาณ มีเครือขายวิชาชีพวิชาการดานการวิจัยท้ังใน
ประเทศ/ตางประเทศ มีเงินทุนสนับสนุน มีนโยบายจาก
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 

10. นิสิตไดท้ังความรูทางวิชาชีพสัตวแพทยมาใชประโยชน
ประโยชนในกิจกรรมนิสิตมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ท้ังเปน
การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและสราง
ประโยชนในชุมชน 

 
• แนวทางเสรมิ 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
1. ทบทวนแผนฯ ปรับปรุงตัวช้ีวัดความสําเร็จใหเหมาะสม  
2. ควรกํากับติดตามใหมีการดาํเนินงานตามระบบท่ีกําหนด 
3. คณะฯ ควรกําหนดแผนเตรียมการจัดการเรยีนการสอน โดยมี

การกําหนดระยะเวลา และผูรับผดิชอบใหชัดเจน 
4. สรางบรรยากาศงานวิจยัท่ีเขมขนอยางตอเน่ือง 
5. เตรียมความพรอมของระบบขับเคลื่อนงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน และพัฒนาใหมีขีดความสามารถรองรับงานท่ีจะเพ่ิมมาก
ข้ึนอยางรวดเร็ว  

1.  สรางบรรยากาศงานวิจัยท่ีเขมขนอยางตอเน่ือง คนหา
จุดเดนของผลงานวิจัยของคณะ ใหความสําคัญกับกลุมวิจัย
เฉพาะดานเพ่ือเสรมิศักยภาพในการขอทุนจากภายนอก 

2.  ควรใชเครื่องมือดานคณุภาพ คนหาจุดออนของระบบงาน
บริการ มาปรับปรุงงานท้ังในระดบังานปฏิบัติการประจําวัน 
และระดับนโยบายบริหาร ท่ีมุงตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและลดขอผดิพลาด 
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• แนวทางเสรมิ (ตอ) 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
6. ใหความสําคญักับกลุมวิจัยเฉพาะดาน เพ่ือเสริมศักยภาพในการขอ

ทุนจากภายนอก 
7. คนหาจุดเดนของผลงานวิจัยของคณะ เพ่ือนําสูการขยายผลใน

ทิศทางน้ัน ใหโดดเดนมากยิ่งข้ึน  
8. หาขอมูลคูเทียบ (benchmarking) มาวัดความกาวหนาพันธกิจ

งานวิจัยของคณะ 
9. นําระบบ SciVal มาเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณะฯ 
10. ควรใชเครื่องมือดานคณุภาพ คนหาจุดออนของระบบงานบริการ 

มาปรับปรุงงานท้ังในระดับงานปฏบัิติการประจําวัน และระดับ
นโยบายบริหาร ท่ีมุงตอบสนองความตองการของลูกคาและลด
ขอผดิพลาด 

11. ควรกําหนดวัฒนธรรมท่ีเปนแนวทางใหบุคลากรและนิสิตของ
คณะยดึถือ เพ่ือกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี เชน การออนนอมถอม
ตน ความกตัญู ใหเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันขององคกร 

12. ขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บอยูในระบบ ควรนํามาวิเคราะห เพ่ือใช
ในการประเมินความสําเร็จในพันธกิจตางๆ หรอืการปรบัปรงุและ
พัฒนางาน 

13. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 
ควรนําผลไปปรับปรุงและมีการแจงใหผูใชทราบดวย   

14. ควรมีผูรับผดิชอบเฉพาะสําหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการ
บริหารงานในโรงพยาบาลสัตวท้ัง 4 แหง 

15. ควรติดตามประเมินแผนกลยุทธทางการเงิน นําผลไปปรบัปรงุ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารดานการเงิน และใหความสาํคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินดวย 

16. ควรสื่อสารกับบุคลากรเก่ียวกับสถานะทางการเงิน และแผนการ
ใชคืนเงินยืม เพ่ือลดความกังวลของบุคลากร 

 

 

• จุดท่ีควรพัฒนา 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
1. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน แตไมพบการปรับปรุงท่ีเกิด
จากผลการประเมินแตอยางใด 

2. การเก็บรวบรวมขอมลูเพ่ือหาคณุภาพของการใหบริการดาน
หองสมุด การรักษาพยาบาล อุปกรณตางๆ ฯลฯ ยังเปนเพียงการ
สํารวจ มิใชการประเมินเพราะไมพบวามีเกณฑเพ่ือการตดัสิน 

3. การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยยังไมเปนระบบ ทํา
ใหยากตอการตรวจสอบและการพิจารณานําขอเสนอแนะไปสูการ
ปรบัปรงุ 

 

1. การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมี
ตอคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยยังไมเปน
ระบบ  

2. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีจาํนวนนอย 
3.   ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมีจํานวนนอย 
4.  การดําเนินงานในหลายระบบยังไมครบถวนตามวงจร

0 

5.  คณาจารยและนิสติยังขาดความมัน่ใจในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

PDCA การประเมินผลโครงการไมเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด การกําหนดตัวบงช้ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ และการประเมินผลก็ยังดําเนินการไม
ถูกตองตามหลักการ 
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• จุดท่ีควรพัฒนา (ตอ) 
 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
4. การประเมินผลโครงการสงเสริมคณุธรรมของนิสิตไมเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด การกําหนดตัวบงช้ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ และการประเมินผลก็ยังดําเนินการไมถูกตองตาม
หลักของการประเมินผล 

5. ไมมีการประเมินผลระบบการใหคาํปรึกษาวิชาการ และการ
ดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การติดตาม ประเมินผลการสงเสรมิ สนับสนุน พันธกิจงานวิจัยยัง
มีนอย 

7. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย 
8. ผลงานวิชาการท่ีไดการรับรองคณุภาพมีจํานวนนอย 
9. การประเมนิประโยชน และผลกระทบตอสงัคมของพันธกิจบรกิาร

วิชาการมปีรากฎในบางกิจกรรม แตขาดการประเมนิระบบและ
กลไกในการบรกิารวิชาการ 

10. นิสิตและคณาจารยยังขาดความมัน่ใจในดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

11. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะฯ ผลการ
ประเมินคิดรวมท้ังผูเขารวมประชุมดวย 

12. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู 
คณะฯ มอบหมายใหภาควิชาและหนวยงานเปนผูกําหนด 

13. การนําผลการประกันคณุภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือสงผลใหมีการพัฒนาผลการดาํเนินงานยังไมครบทุกตัวบงช้ี
ในแผนกลยทุธ 

14. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชีประเมินคณุภาพ
ภายในยังไมครอบคลุมผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของคณะฯ 

15. การดําเนินงานในหลายระบบ ยังไมครบถวนตามวงจร PDCA 

 

 
• ขอเสนอแนะ 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
1. คณะฯ ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจกับคณาจารย เพ่ือความ

เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเขียนวิธีการทวนสอบ และกํากับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตอยางจริงจัง 

2. คณะฯ ควรนําผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือการปรับแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในปตอๆ ไป 

3. ควรมีการทําความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายเก่ียวกับหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือโครงการ
อ่ืนๆ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

1. ควรมีตารางสรุปการนําเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน 
โดยแสดงคาคะแนนการประเมนิ ขอเสนอแนะของนิสติ
(ถามี) และผลการดาํเนินการปรบัปรงุจากขอเสนอแนะ
ของนิสติ 

2. สื่อสารและทําความเขาใจกับนักวิจัยถึงวิธีการรายงาน
ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตามขอกําหนดของสมศ. 

3. ดําเนินการสนับสนุนคณาจารยใหเขียนผลงานวิชาการ
เพ่ิมข้ึน และควรไดรับการรับรองคุณภาพจากผูทรงคณุวุฒิ
ในทุกผลงาน 
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• ขอเสนอแนะ (ตอ) 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 
4. ควรมีตารางสรุปการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรยีนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน โดยแสดงคาคะแนน
การประเมนิ ขอเสนอแนะของนิสติ (ถามี) และผลการดาํเนินการ
ปรบัปรงุจากขอเสนอแนะของนิสติ 

5. คณะฯ ควรมีการประชุมช้ีแจงบุคลากรทุกฝายท่ีมีความเก่ียวของ
เก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลโครงการ  เพ่ือจะได
ดําเนินการไดอยางถูกตอง 

6. งานวิจัยในช้ันเรียนควรมีการดําเนินการจัดทําอยางนอย 1 เรือ่งใน
ทุกภาควิชา บางเรื่องท่ีนําเสนอก็ไมเขาขายของการวิจัยในช้ันเรยีน/ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากน้ีคณะฯ ยังอาจจดั
เวทีการสมัมนา ซึง่เปนการแลกเปลีย่นการจดัการเรยีนการสอน
ระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง 

7. นอกจากการประเมินความพึงพอใจอาจารยท่ีปรึกษาจากนิสติแลว 
คณะฯ ควรมีการดําเนินงานประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการ และการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาโดยอาจารยและ
นิสิต เพ่ือใหไดขอมูลมาปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาตอไป 

8. จัดทีมงานท่ีหมั่นสาํรวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ เพ่ือนําขอมูลมา
พัฒนาปรับปรุงวิธีการสงเสริม สนับสนุนพันธกิจงานวิจัย ท้ังใน
ระดบัปฏบิตักิารและการปรบัแผนกลยทุธ 

9. ทําความเขาใจกับนักวิจัยถึงวิธีการรายงานงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตามขอกําหนดของ สมศ. 

10. ดําเนินการสนับสนุนอาจารยใหเขียนผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน และ
ควรไดรับการรับรองจากผุทรงคุณวุฒิในทุกผลงาน 

11. ควรตดิตาม ผลการดาํเนินของระบบและกลไกการบรกิารวิชาการ
ของคณะฯ ท่ีสําคณัคือโรงพยาบาลสัตวท้ัง 4 แหง ใหครอบคลุม
ถึงการประเมินประโยชนและผลกระทบตอสังคม อยางนอยควรมี
ประเด็นสําคญัๆ เปนตัวอยาง 

12. ควรมีการจัดการความรูจากการบริการ และงานวิจัยสูประชาชน
ท่ัวไปผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน 

13. คณะฯควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหความมั่นใจในความ
ปลอดภัยแกนิสิต และคณาจารย ไดแก การเพ่ิมไฟฟาแสงสวาง
ในจุดอับ ยามรักษาความปลอดภยัท่ีมีคุณภาพ การจัดสัดสวน
ของพ้ืนท่ีบริการแยกกับพ้ืนท่ีพักอาศัยของนิสิต 

14. ควรมีการดําเนินงานประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตใหชัดเจน เพ่ือใช
ในการพัฒนาปรบัปรงุตอไป 

15. การประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะฯ ควรแยกวิเคราะห
ผลระหวางกรรมการตัวจริง กับผูเขารวมประชุม 

4. คณะฯควรมีการประชุมช้ีแจงบุคลากรทุกฝายท่ีมคีวาม
เก่ียวของกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลโครงการ 
เพ่ือจะไดดําเนินการไดถูกตอง และกํากับติดตามใหมีการ
นําผลการประเมิน ไปใชพัฒนาปรับปรุงใหครบทุกภารกิจ
และครบถวนตามวงจรคุณภาพ 

5. คณะฯ ควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือสรางความมั่นใจใน
ความปลอดภัย แกนิสติ และคณาจารย ไดแก การเพ่ิม
ไฟฟาแสงสวางในจุดอับ ยามรักษาความปลอดภัยท่ีมี
คุณภาพ การจัดสัดสวนของพ้ืนท่ีบริการแยกกับพ้ืนท่ีพัก
อาศัยของนิสิต 
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• ขอเสนอแนะ (ตอ) 
ประเมนิตนเอง กรรมการ 

16. คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการจดัการความรู ควรศึกษา
เปาประสงคท่ีสําคญัในประเด็นยุทธศาสตร นํามาวิเคราะหวา
ความรูใด 

17. มีความจําเปนตอการขับเคลื่อนยทุธศาสตร บุคลากรตองรู ก็
นํามากําหนดเปนประเด็นการจัดการความรูในแผนจัดการความรู
ของคณะฯ 

18. คณะฯ ควรจะมีการวิเคราะหการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันหาแนว
ทางการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือ
สงผลใหมีผลการดําเนินงานตามตวับงช้ีท่ีพัฒนาข้ึนของแผนกล
ยุทธครบทุกตัวบงช้ี 

19. คณะฯ ควรมีการทวนสอบการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงช้ี 
เพ่ือใหสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวน ถูกตอง ท้ังน้ีโดยอาจใช
กลไกท่ีเปนคณะทํางานตามภารกิจท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือชวยในการ
รวบรวมและรายงานขอมลู 

20. ควรทบทวนความเขาใจในตัวบงช้ีตางๆ ท้ังระดับหนวยงานยอย
และระดับคณะฯ ใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 

21. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงใหครบทุกภารกิจหลัก 

 

 

• แนวปฏิบัติท่ีดี 
ประเมนิตนเอง กรรมการ 

1. กิจกรรมนิสติดาํเนินการโดยนิสติ มกีารดาํเนินงานอยางเปนระบบ 
และนําวงจร PDCA มาใชกับกิจกรรม  และทําใหไดรับรางวัล สราง
ช่ือเสียงใหกับคณะ และสามารถเปนตนแบบใหกับคณะอ่ืนๆ 

2. ระบบสื่อสารขอมลูสําคัญถึงตัวผูวิจัยโดยตรงดวยระบบ SMS 
3. เริ่มมีกรอบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสตัวอยางเปนรูปธรรม 
4. ระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ (E-Office) 
5. บัญชีการเงินเกณฑคงคาง 

1. ระบบสาํนักงานอัตโนมตั ิ(E-Office) 
2. บัญชีการเงินเกณฑคงคาง 
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บทที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ 
 

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 

 

พ.ศ. 2449   กรมชางไหม กระทรวงเกษตราธิการ ไดจางที่ปรึกษาที่เปนสัตวแพทยชาวตางประเทศ (Dr. Harry S. 
Leonard) อบรมพนักงานกรมชางไหม ระยะ 3–6 เดือน เพ่ือปราบโรคสัตว สัญญาจาง 2 ป 

พ.ศ. 2455   พลตรี ม.จ.ทองฑีฆายุ ทองใหญ ขออนุมัติสรางโรงเรียนนายสิบอัศวรักษทหารบก หลักสูตร 1 ป ซ่ึงพล
จัตวา หลวงสนั่นรักษสัตว และพันเอก หลวงสนิทรักษสัตว ก็เขาเรียนในหลักสูตรนี้ 

พ.ศ. 2456   ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวรักษ เปนโรงเรียนอัศวแพทยทหารบก 
พ.ศ.2457-2474   รัฐบาลจาง Dr. George Joseph Harvey สัตวแพทยอเมริกันเปนท่ีปรึกษา กระทรวงเกษตราธิการ 

และอบรมสัตวแพทยอยางจริงจัง 5 รุน (จุดกําเนิดสัตวแพทยอบรม), Dr.S.H.L. Woods อบรมสัตว
แพทย 2 รุน และ Dr.R.P. Jones อบรมสตัวแพทย 7 รุน 

พ.ศ. 2478   จัดตัง้แผนกสัตวแพทยเปนแผนกอิสระในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ป ไดรับปริญญาบัตร         
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) โดยมี พันโท หลวงชัยอัศวรักษ เปนหัวหนาแผนก (2481) (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 52 ลว. 21 เม.ย. 2478) โดยความรวมมือของ พล.ต.ม.จ. ทองฑีฆายุ ทองใหญ, 
พลจัตวา หลวงสนั่นรักษสัตว, พันเอก หลวงสนิทรักษสัตว, พันโท น.สพ. หลวงชยัอัศวรกัษ 

พ.ศ. 2482   ปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เปน 5 ป และอักษรยอปริญญาเปลี ่ยนเปน สพ.บ. (ตั้งแต            
รุนท่ี 3) 

พ.ศ. 2485   โอนแผนกสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข และเปลีย่นสถานะเปน คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีศาสตราจารย พันโท น.สพ.หลวงชัย
อัศวรักษ เปนคณบดี (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เลมท่ี 59 ตอนท่ี 16 ลงวันท่ี 10 มี.ค. 2485) 

พ.ศ. 2497   โอนคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระทรวง
เกษตราธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 71 ตอนท่ี 86 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2497) 

พ.ศ. 2500   เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 5 ป เปน 6 ป 
พ.ศ. 2502   โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากกระทรวงเกษตราธิการ ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2510   มีประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เลมท่ี 84 ตอนท่ี 102 ลว. 24 ต.ค. 2510) โดยใหโอนกิจการทรัพยสิน ขาราชการ ลูกจาง 
และเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีเ่กีย่วของกับราชการคณะสัตวแพทยศาสตร 
เฉพาะสวนทีต่ั ้งอยู  ณ ตําบลวังใหม อําเภอปทุมวัน ไปเปนของคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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พ .ศ .  2510  คณะสั ต ว แพทยศาสตร  มห าวิ ท ย าลั ย 
เกษตรศาสตร ยังคงดําเนินการตอไป โดย ศาสตราจารยอินทรี 
จันทรสถิตย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเรียน
เชิญอธิบดีกรมปศุสัตว คือ ศาสตราจารย น.สพ.จักร พิชัย
รณรงคสงคราม มาเปนคณบดี โดยการเสนอของ อาจารย 
น . ส พ . ด ร . ทิ ม  พ ร ร ณ ศิ ริ  ซึ ง่ เ ป น เ ล ข า ธิ ก า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรักษาการคณบดีคณะสัตว-
แพทยศาสตร ในขณะนั้น 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในขณะนัน้ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการคณะ และ 6 
ภาควิชา ดังนี ้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร และภาควิชาศัลยศาสตร 
พ.ศ. 2511   ท่ีทําการคณะสัตวแพทยศาสตร เปนตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารชั่วคราวชั้นเดียว 2 

ห ลั ง  ตั ง้ อ ยู ที ่บ ริ เ ว ณ ส ว น น อ ก  ( ด า น ถ น น วิ ภ า ว ดี รั ง สิ ต )  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเริ ่มงานบริการรักษาสัตวโดยเปดเปนหองรักษาสัตวที่อาคารชัว่คราว         
ชั้นเดียว ซ่ึงตั้งถัดมาเปนลําดับจากอาคาร 4 ชั้น 

พ.ศ. 2512   คณะสัตวแพทยศาสตร ไดยายที่ทําการคณะฯ มาอยูที่อาคารใหมทางดานถนนพหลโยธิน เปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ซึ่งอาคารหลังนี้ตอมาไดใชชื่อ “อาคารจักรพิชัยรณรงคสงคราม” เพื่อเปน
เกียรติแก ศาสตราจารย น.สพ.จักร พิชัยรณรงคสงคราม ผูเปนกําลังทีส่ําคัญในการฟนฟูและพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังป 2510 และไดใชพื้นที่บางสวนของอาคาร
โรงพยาบาลสัตวใหญเปนท่ีรักษาสัตวเล็กท้ังทางดานอายุรกรรม, ศัลยกรรม และการถายภาพรังสี 

 

 

 

 

 

 

 
 

พ.ศ. 2515   โอนคณะสัตวแพทยศาสตร ท้ัง 2 แหง จากสํานักนายกรัฐมนตรี ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2516   ไดดัดแปลงอาคารพยาธิวิทยา ซึง่เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเปนสถานที่รักษาสัตวเล็ก และสอนนิสิต

ทางคลินิกปฏิบัติ ตอมาในป 2526 ไดงบประมาณสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวเล็ก โดยตอเติมอาคาร
พยาธิวิทยาออกไป การดําเนินงานของโรงพยาบาลสัตวเล็กเริ่มมีความสมบูรณมากขึ้นตัง้แตนั้นเปนตน
มา และในป 2543 ไดยายงานบริการของโรงพยาบาลสัตวเล็ก ซึ่งเปนทีรู่ จักในนามโรงพยาบาลสัตว 
บางเขน มาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคารโรงพยาบาลสัตวและพัฒนา
วิชาการสัตวแพทย) ซ่ึงเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น  
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พ.ศ. 2522   เปดสอนนิสิตชั ้นปที่ 5 , 6 วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มความรอบรู ของบัณฑิต
ทางดานปศุสัตว และไดเริ ่มงานโรงพยาบาลสัตวกําแพงแสนขึ้นมาอีกแหงหนึ ่ง โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2523   โรงพยาบาลสัตวหนองโพ เริม่เปดดําเนินการ โดยในชวงแรกคณะสัตวแพทยศาสตร ไดเชาบานของ
เอกชน (อยูในซอยตรงขามโรงพยาบาลสัตวปจจุบัน) เปนทั้งที่ทําการชั่วคราวและบานพักของคณาจารย 
ตามขอตกลงกับสหกรณโคนมหนองโพ ในการบริการแกเกษตรกร ปจจุบันโรงพยาบาลสัตวหนองโพ 
ตั้งอยูท่ีบานหนองรี ตําบลบานเลือก อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพ้ืนท่ี 16 ไร 2 งาน 6 ตารางวา 
ซึง่สหกรณโคนมหนองโพ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดบริจาคใหคณะสัตวแพทยศาสตร เพือ่จัดตัง้
โรงพยาบาลสัตว สําหรับบริการใหกับสมาชิกของสหกรณโคนม 

 

 

 

 

 

 

 
 

พ.ศ. 2526   ไดรับการแบงสวนราชการ มีภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุเพ่ิมข้ึน 
พ.ศ. 2532   มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2532 
พ.ศ. 2533  คณะรัฐมนตรีมีมติ ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2533 อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย เนื่องจาก

มีการศึกษาพบวาเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาสัตวแพทยศาสตร มีผลใหคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองรับนิสิตเพ่ิมข้ึนจาก 80 คน เปน 150 คนตอป และไดรับอนุมัติโครงการ
พัฒนาอาจารยสาขาสัตวแพทยศาสตร ท้ังในดานการเพ่ิมบุคลากร และทุนพัฒนาอาจารย 

พ.ศ. 2536   เปดสอนปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย นักศึกษาตางชาติคนแรกทีจ่บจากหลักสูตรนี ้เปน
นักศึกษาจากประเทศสาธารณประชาชนลาว ชื่อ นายสีทอง พิภัคะวงศ (ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรเม่ือ 20 กันยายน 2537) 
โรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว โอนเขามาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตอมา
ไดเปลี่ยนเปนวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย โดยคณะสัตวแพทยศาสตร ดูแลในเรื่องวิชาการ 
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พ.ศ. 2538   ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีโครงสรางหลักสูตร 6 ป เปนวิชาพืน้ฐาน : พรี
คลนิกิ : คลินิก เทากับ 1 : 2 : 3 

พ.ศ. 2539   เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย (ทบวงมหาวิทยาลัย 
อนุมัติหลักสูตร เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม  2536) 

พ.ศ. 2539   ไดรับอนุมัติภาควิชาใหมอีก 3 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน, ภาควิชาปรสิต
วิทยา และภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร  

พ.ศ. 2540   เปดใชอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร ใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการสําหรับ
นิสิต 150 คน 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2542   เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว (ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
เม่ือวันท่ี 9 สงิหาคม 2538) 
  กรมปศุสัตว โอนการบริหารงานในสวนของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย ใหกับคณะสัตว-
แพทยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ศ. 2543   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เปดใหบริการรักษาสัตวปวยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 

2543 (อาคารโรงพยาบาลสัตวและพัฒนาวิชาการ) 
พ.ศ. 2544 กรมปศุสัตวแจ งขอใหขาราชการจํ านวน 4 ราย กลับไปปฏิบัติ ราชการพรอมโอนพัสดุ ให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแจงการสงคืนท่ีราชพัสดุตอกรมธนารักษ 
พ.ศ. 2545   คณะสัตวแพทยศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งท่ี 4 
  คณะสัตวแพทยศาสตร ได มีการเปลี ่ยนชื ่อภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2546 ดังนี้ ภาควิชาศัลยศาสตร เปล่ียนเปน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี ้ยง ภาควิชา
อายุรศาสตร เปล่ียนเปน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวช
วิทยาและวิทยาการสืบพันธุ เปล่ียนเปน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ภาควิชาสัตว-
แพทยสาธารณสุขศาสตร เปล่ียนเปน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย 
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พ.ศ. 2547  คณะสัตวแพทยศาสตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2548   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินการ พรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดสระสุวรรณชาด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน เมือ่วันที ่6 
พฤษภาคม 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2552   เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรเม่ือวันท่ี 21 พฤศจกิายน 2551) 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติการปรับเปลี่ยนชือ่ศูนยปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว และ
ศูนยวิ จัยทางสัตวแพทย  เปน ศูนยวิ จัยและวินิจ ฉัยโรคทางสัตวแพทย  (ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552) 

  การกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน แลวเสร็จ เมือ่วันที่ 13 
กรกฎาคม 2552 

 

 

 

 

 

 
 
พ.ศ. 2553   คณะสัตวแพทยศาสตร เริ ่มดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการดานคลินิกสัตวแพทย 

ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 สวนการเรียน-วิจัยและปฏิบัติการเชี่ยวชาญพิเศษ อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 9 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย 17,675.98 ตารางเมตร และ สวนที่ 2 สวนสนับสนุนและอํานวยการ 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั ้น พื ้นที ่ใชสอย 18,898 ตารางเมตร (ตามสัญญาจางเลขที ่ 
103/2553 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2553) 
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พ.ศ. 2553   เปดใหบริการรักษาสัตวโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 
2553 เปนตนไป 

พ.ศ. 2554   คณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการเปลีย่นชือ่ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย 
เปน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554) 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหปลีย่นชือ่ ศูนยวิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย เปน ศูนยวิจัย
และบริการวิชาการทางสัตวแพทย (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2554) 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะสัตว-
แพทยศาสตร  โดยกําหนดให ศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย โรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          
หัวหิน มีสถานะเทียบเทาภาควิชา และปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการ 
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2554) 
 เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรเม่ือวันท่ี 21 พฤศจกิายน 2551) 
 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. 2555   คณะสัตวแพทยศาสตร ยุบรวมหนวยงานชันสูตรโรคสัตว บางเขน และหนวยงานชันสูตร โรคสัตว 
กําแพงแสน ไปสังกัดศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย ของคณะสัตวแพทยศาสตร (ประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555) 
 จัดตั้งหนวยงานสัตวทดลอง บางเขน และหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน เปนหนวยงานจัดตั้ง
ภายในคณะสตัวแพทยศาสตร (ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555) 
  อาคารเรียนและปฏิบัติการดานคลินิกสัตวแพทย เปนอาคารสูง 9 ชัน้ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
สวนที ่1 สวนการเรียน-วิจัยและปฏิบัติการเชีย่วชาญพิเศษ พื้นที่ใชสอย 17,675.98 ตารางเมตร สวน   
ท่ี 2 สวนสนับสนุนและอํานวยการ พืน้ทีใ่ชสอย 18,898 ตารางเมตร สรางแลวเสร็จเมื่อวันที ่4 ตุลาคม 
2555 (ดวยเงินงบประมาณ/เงินรายได ป 2553 – 2555)  
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พ.ศ. 2555   คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก 4 9สมเด็จพระนางเจา 3สิริกิติ์ 3 พระบรมราชินีนาถ 4 9

พ.ศ. 2556   คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก4 9

พระราชทานนามอาคารเรียนและปฏิบัติการดานคลินิกสัตวแพทย วา “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา บรมราชินีนาถ” (ตามหนังสือท่ี รล 0004.1/30220 ลงวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2555) 

สมเด็จ 4 9พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถายทอดนวัตกรรมทาง           
สัตวแพทยแหงเอเชีย วา “อาคาร 3ศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ” ( 3Princess Chulabhorn 
International Conference Centre

พ.. 2557 ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จมารวมงาน
สดุดีพระเกียรติคุณและถวายความยินดี เนือ่งในโอกาสทีท่รงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันจันทรที ่10 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2557 ณ หองประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตว-
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

) (ตามหนังสือที ่ศธ รล 0011.3/4213 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2556) 

 ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงพระอักษร 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ควบคู หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทาง
สัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Bio-Veterinary Sciences 
(International Program) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
  

 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค  
 คณะสัตวแพทยศาสตร  เนนการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ใหสอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคใหไดบัณฑิตที ่มีความรู ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตว-
แพทยศาสตร มีคุณภาพเปนสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคลองกับความตองการของสังคม คณะสัตว
แพทยศาสตร ยังมุงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม และใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง และมี
คุณภาพ พรอมท้ังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยดวย 
 

 วิสัยทัศน 
เปนสถาบันสัตวแพทยชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 
 

 ภารกิจ  
 มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพเปนสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพยสิน สงเสริมบุคลากรใหมีการสราง องคความรูใหม 
ถายทอดความรู และใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง พรอมท้ังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ที่มีความรู ความสามารถ ตามความตองการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
2. วิจัยและพัฒนา โดยรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางดาน

สัตวแพทย เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศทางดานปศุสัตว สัตวเลีย้งและสัตวน้าํ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว 

3. บริการสังคม ถือเปนงานหลักที่สําคัญในการทําประโยชนตอสังคม โดยเปนงานบริการในโรงพยาบาล -
สัตว ท้ัง 4 แหง งานบริการนอกสถานท่ี และงานโครงการพัฒนาวิชาการ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝงใหนิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสํานึกและมีกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 

 
 

 

* 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการคณะ 
 

 ท่ีปรึกษาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
1. ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน   ทัศนวัฒน อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  
2. รศ.น.สพ.สมชยั   พงศจรรยากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  
3. รศ.พ.อ.(หญิง) มาลีวรรณ  เหลี่ยมศิริเจริญ 
4. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภูอราม อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  
5. น.สพ.ยคุล   ลิม้แหลมทองยากร 
6. น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ 
7. น.สพ.สุเมธ ทรัพยชูกุล 
8. น.สพ.นพกฤษณ   จันทิก 
9. น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ 
10. รศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์ 
11. นายวนัส แตไพสิฐพงษ  

นา 
 ผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร 

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ 
2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานชินาม 
3. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน  รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร  
4. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ 
6. รองคณบดีฝายวิจัย รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี           
7. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห   
8. รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ 
9. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ผศ.น.สพ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร 
10. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล 
11. ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.น.สพ.ดร.จตุพร หนูสุด 
12. ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีและพัฒนากายภาพ  นายสมหมาย หอมสวาท 
13. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร บางเขน ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล 
14. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร กําแพงแสน ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ 
15. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต บางเขน อ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค 
16. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต กําแพงแสน อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพประไพ 
17. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ บางเขน ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย 
18. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กําแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพ่ิม   
19. ผูชวยคณบดีฝายวิจัย กําแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 
20. ผูชวยคณบดีฝายชันสูตรโรคสตัว บางเขน รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร 
21. ผูชวยคณบดีฝายชันสูตรโรคสตัว กําแพงแสน ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนชิยโรจน 
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 หัวหนาหนวยงานสนับสนุน 
1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน อ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร       
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสร ี             
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ   
4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หัวหิน ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เท่ียงธรรม    
5. หัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน  อ.น.สพ.จตุรงค วงศสนิท 
6. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร น.ส.ยุพิน ภวพงศสุภัทร 

 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานชินาม กรรมการ 
3. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร กรรมการ 
4. หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ จันทครุ กรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชาจุลชวีวิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน รศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยา รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศิลป กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แกวโมกุล กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลนิิกสัตวเลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ผศ.น.สพ.ดร.วศิณุ บุญญาวิวฒัน กรรมการ 
12. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลนิิกสัตวใหญและสัตวปา ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส กรรมการ 
13. หัวหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร   ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ กรรมการ 
14. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ  น.ส.ยุพิน ภวพงศสุภัทร  กรรมการและ 
     เลขานุการ 
 

 กรรมการประจําคณะฯ ผูทรงคุณวุฒิ 
1. นายกสมาคมนิสิตเกาสัตวแพทยศาสตร มก. (นายจําเรือง พานเพียรศิลป)    
2. น.สพ.สุเมธ  ทรัพยชูกุล  
3. น.สพ.ธานินทร  ชีวะผลาบูรณ 

 

 กรรมการประจําคณะฯ ตัวแทนคณาจารย 
1. ผศ.น.สพ.สรุพงษ อาทิตยวงศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช  บุญประกอบ ภาควิชาสรีรวิทยา 
3. อ.สพ.ญ.ดร.อารีย ไหลกุล ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

เปนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท แผน ก 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
ทัง้นี ้หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 92.86 ของหลักสูตรทั้งหมด  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา (หนวย : หลักสูตร)  
ภาควิชา/สาขาวิชา หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรนานาชาติ 

รวม 
ตรี 

โท 
เอก ตรี 

โท 
เอก แผน 

ก 
แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1               1 

วิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย   1             1 

จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย   1             1 

ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย   1             1 

พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย   1             1 

เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย   1             1 

สรีรวิทยาทางสัตว   1             1 

ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย   1             1 

คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย   1   1         2 

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร   1   1         2 

วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (นานาชาต)ิ           1   1 2 

รวม 1 9   2   1   1 14 
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1.6 จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

ภาคปกต ิ

ลํา 
ดับ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนนิสิต 

แผน ก แผน ข รวม 

1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - - 654 

2 วท.ม. วิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย 3 - 3 

3 วท.ม. จุลชวีวิทยาทางการสัตวแพทย 14 - 14 

4 วท.ม. ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 11 - 11 

5 วท.ม. พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย 5 - 5 

6 วท.ม. เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย 15 - 15 

7 วท.ม. สรีรวิทยาทางสัตว 2 - 2 

8 วท.ม. ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 7 - 7 

9 วท.ม. คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย 50 - 50 

10 วท.ม. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว และชีวเวชศาสตร 1 - 1 

11 วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (นานาชาติ) - - - 

12 ปร.ด. คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย - - - 

13 ปร.ด. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร - - - 

14 ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (นานาชาต)ิ 7 - 7 

  ระดบัปรญิญาตรี 654 

  ระดบัปรญิญาโท 108 

  ระดบัปรญิญาเอก 7 

  รวมท้ังส้ิน 769 

ภาคพิเศษ  - ไมมี - 
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1.7 จํานวนอาจารยและบคุลากร ประจําปการศึกษา 2556 
 

จํานวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ)         

วุฒิการศึกษา/ตําแหนงวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
 

อาจารย  - 22.5 28 50.5   

ผูชวยศาสตราจารย  - 10 31 41   

รองศาสตราจารย  - 5 17 22   

ศาสตราจารย  -  - 2 2   

รวม - 37.5 78 115.5   

            

จํานวนอาจารยประจําที่ลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศและลา...)   

วุฒิการศึกษา/ตําแหนงวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
 

อาจารย - 21.5 - 21.5   

ผูชวยศาสตราจารย - 1 - 1   

รองศาสตราจารย - - - -   

ศาสตราจารย - - - -   

รวม - 22.5 - 22.5   

            

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท)       

วุฒิการศึกษา/ตําแหนงวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
 

อาจารย - 44 28 72   

ผูชวยศาสตราจารย - 11 31 42   

รองศาสตราจารย - 5 17 22   

ศาสตราจารย - - 2 2   

รวม - 60 78 138   
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ขาราชการ 5 45 22 - 72 

ลูกจางประจํา 24 - - - 24 

พนักงานงบประมาณ 1 19 35.5 - 55.5 

พนักงานขาราชการ - 10 1 - 11 

พนักงานเงินรายได 32.5 178 62 - 272.5 

ลูกจางชั่วคราว 3.5 1 - - 4.5 

แรงงาน 112 1 - - 113 

รวม 178 254 120.5 - 552.5 

 



Self Assessment Report : SAR 2556 23 
 

1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
1.  รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สดัสวนงบประมาณ 
แผนดิน : เงินรายได แผนดิน เงินรายได รวม 

รวม 253,746,358.87 296,733,749.88 550,480,108.75 100.00 46.16 : 53.84 

-  งบบคุลากร 106,345,716.74 50,054,182.71 156,399,899.45 28.41 68.00 : 32.00 

-  งบดําเนินการ 10,694,242.13 149,108,284.11 159,802,526.24 29.03 6.69 : 93.31 

-  งบลงทุน 136,506,400.00 62,790,014.92 199,296,414.92 36.20 68.49 : 31.51 

-  งบอุดหนุน 200,000.00 14,550,709.75 14,750,709.75 2.68 1.36 : 98.64 

-  งบรายจายอ่ืนๆ - 20,230,558.39 20,230,558.39 3.68      0  : 100 

 
2.   ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
      2.1  ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผนดิน      119,880,700.00 

-  งบประมาณเงินรายได      369,947,100.00 

รวมท้ังหมด     489,827,800.00 

สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได                    24.47 : 75.53 

      2.2  ประมาณการรายจาย 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

งบประมาณ (บาท) 

แผนดิน เงินรายได รวม 

-  งบบคุลากร 67,297,400.00 91,617,942.00 158,915,342.00 

-  งบดําเนินการ 8,734,300.00 122,104,390.00 130,838,690.00 

-  งบลงทุน 11,301,300.00 11,480,500.00 22,781,800.00 

-  งบอุดหนุน 32,547,700.00 23,371,300.00 55,919,000.00 

-  งบรายจายอ่ืนๆ          -   55,318,000.00 55,318,000.00 

-  งบกลาง         -   10,500,000.00 10,500,000.00 

รวมท้ังหมด 119,880,700.00 314,392,132.00 434,272,832.00 
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3.   พ้ืนท่ี 
      3.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 18,284.86 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน 10,415.86 

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดย
วัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ 

  

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน .......... - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) - 

รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท รถตู จํานวน 5 คัน / รถบรรทุก 1 คัน 

2. รถจักรยานยนต รถจักรยานยนต 1 คัน 

3. รถจักรยาน รถจักรยาน 10 คัน 

4. รถไฟฟา รถไฟฟา (รถกอลฟ) 1 คัน 

3.2 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 87 ไร 3 งาน 50 ตรว. 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน 40,396.62 ตร.ม. 

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับ
ผิวหนาโดยวัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีตลานลาด
ยางมะตอย ฯลฯ 

- 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5= (1+4)-(2+3) - 

รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท รถเกง 1 คัน รถตู 10 คัน รถ 6 ลอ 1 คัน  
รถกะบะแค็ป 3 คัน รถขับเคลื่อน 4 ลอ 2 คัน 
รถกะบะ 4 ประตู 11 คัน รถยนตบรรทุกสวน

บคุคล 2 คัน รถบัส 1 คัน 
  

2. รถจักรยานยนต รถจักรยานยนต จํานวน  4 คัน รถจักรยานยนต 
(สามลอพวงขาง) จํานวน 1 คัน 
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1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรม 
 
คานิยม คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

I    -  INTEGRITY                        สํานึกดี 
D   -  DETERMINATION               มุงม่ัน 
V   -  VOLUNTEER                      จิตอาสา 
E   -  ETHICS                             มีจริยธรรม 
T   -  TEAMWORK                       รวมมือรวมใจ 
K   -  KNOWLEDGE CREATION    สรางสรรค 
U   -  UNITY                               สามัคคี 

 
 

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 
ลํา 
ดับ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม 
  
  
1 โครงการตางๆ ท่ีคณะจัดทําข้ึนยังไมมีความ

สอดคลองกันระหวาง วัตถุประสงค เปาหมาย  
ตัวบงช้ีความสําเร็จของเปาหมาย และเครื่องมือ 
ท่ีใชในการประเมิน ตัวอยาง เชน "โครงการปลูก
ตนกลาคณุธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการปฏบิตังิานของนิสติฯ"  
ซึ่งอาจไมสะทอนถึงผลสําเร็จของโครงการอยาง
แทจริง 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ พิจารณา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแลว เห็นควร
ใหจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม อยางมีคณุภาพ เพ่ือใหความรูแก
ผูรับผิดชอบในการจัดโครงการ ท้ังระดับคณะ/
ภาควิชา/หนวยงาน ไดมีความเขาใจถูกตองตรงกัน  
โดยจดัเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557  
1. บุคลากรจากภาควิชา/หนวยงาน เขารวม 42 คน 
2. ผลการประเมินความรูความเขาใจในการกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และการประเมินความสาํเร็จของ
โครงการ จากผูเขาอบรม มีคาเฉลีย่เพ่ิมข้ึนจาก 2.61 
เปน 3.80 

รองคณบดีทุก
ฝาย 

2 บริเวณท้ังภายในและภายนอกอาคาร  
ควรปรับปรุงตกแตงใหมีความสวยงาม สะอาด 
ถูกสขุลกัษณะ เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

คณะฯ มกีารนําขอเสนอแนะไปดาํเนินการท้ัง 2  
วิทยาเขต มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
1. วิทยาเขตกําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
แลว (ท่ี 33/2556) และมกีจิกรรมปรับปรุงอาคาร 2 
กิจกรรม 
2. วิทยาเขตบางเขน มีการจดัโครงการบริการจดัการ
ขยะและสารพิษตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2556 (น.ส.
นภสร หัวหนาโครงการ) และโครงการพัฒนาภูมิทัศน
และสนัทนาการ เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 

รองคณบดี 
บางเขน และรอง
คณบดี 
กําแพงแสน 
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ลํา 
ดับ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

3 อาคารทุกหลัง รวมท้ังคอกสัตวตางๆ ควรมี
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ใหอยูในสภาพดี ไมทรุดโทรม อาจทําแผน
หมุนเวียนการซอมแซมในแตละปอยางตอเน่ือง 

คณะฯ วิทยาเขตกําแพงแสน นําขอเสนอแนะไป
ดําเนินการ มีผลการดาํเนินงานดังน้ี 
1. ดําเนินการปรับปรุงฝาเพดานทางเช่ือมระหวาง 
อาคารพรีคลินิกและอาคารเรียนและปฏิบัติการ  
ใชงบประมาณ 44,162 บาท 
2. ดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอาคาร  
จัดสวน ปลูกตนไม ตีเสนจอดรถ ทําหลังคาท่ีจอด
รถจักรยานยนต ใหมีความสวยงามเปนระเบียบ  
ใชงบประมาณ 49,826.24 บาท 
3. ดําเนินการทําความสะอาดและซอมแซมอาคาร
สํานักงานแลว 
4. อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
สวนหยอม และหองสขุา 
5. อยูระหวางปรับปรุงคอกสัตวตาง ๆ 

รองคณบดี 
บางเขน และรอง
คณบดี 
กําแพงแสน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
4 การสื่อสารวิสยัทัศนสูผูมสีวนไดเสยีทุกกลุม 

ยังไมชัดเจน การสื่อสารวิสัยทัศน ควรระบุชัดเจน
วาจะบรรลุวิสัยทัศนไดอยางไร ใชอะไรเปน 
ตัวตัดสิน 

1. มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธวิสัยทัศนบนเว็ปไซด
ของคณะสตัวแพทยศาสตร อาทิ บทสัมภาษณคณบดี
เก่ียวกับวิสัยทัศนคณะ 
2. คณบดีสื่อสารกับบุลากรทุกครั้งท่ีมีการประชุม หรือ
การจัดโครงการตาง ๆ 
3. ผลประเมินความเขาใจเรื่องวิสยัทัศนจากสื่อบนเว็บ
ไซดของคณะฯ มีคาเฉลีย่ 3.82 

รองคณบดฝีาย
สื่อสารองคกรฯ 

5 ระบบการติดตามขอมลูผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ยังไมมีประสิทธิภาพ ควรทบทวนระบบ
การติดตามผลการดําเนินงานใหมปีระสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ติดตามขอมูลไดครบถวนเปนไปตาม
กําหนดเวลาและปรับปรุงวิธีการประเมินผลตาม
แผนยุทธศาสตรท่ีครอบคลมุการวิเคราะหถึง
สาเหตแุละนําเสนอแนวทางแกไขปรบัปรงุตวับงช้ี
ท่ีไมบรรลุเปาหมายเพ่ือใชในการปรบัปรงุแผนฯ 
ในปตอไป (ป 2555 มีตัวบงช้ีท่ีไมบรรลเุปาหมาย
สูงถึงรอยละ 56) ควรเรงจดัการเพราะอาจมผีล
ตอวิสัยทัศนท่ีตองการบรรลุในป 2558 หรืออีก 2 
ปขางหนา 

รองคณบดฝีายแผน มีการดําเนินงานดังน้ี 
1. มีการนําเสนอรายงานผลการดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะฯ (Management 
Review) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 2 
ครั้ง คราวประชุมครั้งท่ี 1/2557 วาระท่ี 5.8 และ 
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 วาระท่ี 4.6.2 
2. ในการเสนอ Management Review จะมีการ
นําเสนอเปน P D C A โดยสรุปจุดเนน จุดท่ียังไม
ดําเนินการและควรปรับปรุงไวดวย 

รองคณบดฝีาย
แผนฯ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
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ลํา 
ดับ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

6 ในการจดัทําแผนการบรหิารและพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไมมีขอมลู
เชิงประจักษเก่ียวกับการสํารวจความตองการใน
การอบรมตลอดจนขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออนดานทรัพยากรมนุษย ควรมีการสาํรวจ
ความตองการในการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการทํางานท้ังสายคณาจารยและสายสนับสนุน 
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีคณะกําหนด และ
สามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และควรมีการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือการแกไข
ปรบัปรงุแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษยให
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงานอยางแทจริง 

มีการสาํรวจขอมลู ลําดับความสนใจในภาระงานใน
ฐานะอาจารยผูสอน ตามความถนัด ไดแก  
งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานทํานุบํารุงฯ และงานบริหารจดัการ เพ่ือนํามาใช
วางแผนสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสอดคลองกัน  

คณบด ี 

7 การใหขอมูลปอนกลับหรือผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสาย
งานในรอบปท่ีผานมา ไมจําเปนตองดําเนินการ
ติดตามตอนสิ้นปงบประมาณ แตอาจทําไดเปน
ระยะๆ เชน ทุกไตรมาส หรืออยางนอย 1-2 ครั้ง
ตอป นาจะเหมาะสม และทําใหไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชน และทันตอการแกไขปรบัปรงุ 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาของสายงาน ปละ 2 ครั้ง 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

8 ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติ (หัวขอท่ี 7) 
ในรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชา  
(มคอ.5) หลายวิชา ควรแสดงผลการทวนสอบ
ดวยวาไดดําเนินการไปอยางไร ปรากฎผลเชนใด 
และมีขอเสนอแนะวาจะพัฒนาปรบัปรุงอยางไร 

1. มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 
2. มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการการศกึษา
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร  
3. การเขารวมการอบรมเก่ียวกับการทวนสอบของทาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
4. มคอ. 5 ของแตละรายวิชาไดระบุถึงการทวนสอบ 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

9 เน่ืองจากคณะไดมีการสงเสริมสนับสนุน
คณาจารยใหดําเนินการวิจยัในช้ันเรียนมาบาง
แลว เห็นสมควรใหสนับสนุนการจดัเวทีการ
สัมมนาผลการวิจัยเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ สามารถเกิดการพัฒนาการเรยีน
การสอนอยางแทจริงตอไป 

1. ภาควิชามีการทําวิจัยในช้ันเรยีนและนําผลท่ีไดไปใช
ประโยชนในการสอน 
2. มีการเวียนผลการวิจัยในช้ันเรียนของแตละภาควิชา
ผานระบบ E-Office เพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน  

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
10 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการการให

คําปรึกษาวิชาการระดับคณะไมเปนไปตามเกณฑ  
(อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้) 
คณะกรรมการการใหคาํปรึกษาฯ ควรจัดประชุม
ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

1. มีการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา  
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
2. มีการจัดโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร  

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
(ประธาน
คณะกรรมการ
อาจารยท่ี
ปรกึษา) 
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ดับ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

11 ไมมกีารนําผลการประเมนิมาปรบัปรงุระบบการ
ใหคําปรึกษาวิชาการ ควรมีการนําผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุระบบการใหคาํปรกึษา
วิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. มีการนําผลการประเมินอาจารยท่ีปรึกษามาหารือใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
2. มีการวางแผนการจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหเหมาะสม
กับนิสิตแตละกลุม 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

12 แผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีคณะจัดข้ึน
น้ันเปนไปตามคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคทุกประการ แตยังไมมีความชัดเจนใน
ดานความสอดคลองกับผลการเรยีนรูท้ัง 5 
ประการท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

มกีารจดัเตรยีมแบบฟอรม และเอกสารการรายงาน/
ประเมินโครงการท่ีมีความชัดเจน สามารถแยกไดวา 
แตละโครงการสอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑติ 
ท่ีพงึประสงคในขอใด สอดคลองกับผล การเรียนรูท้ัง 5 
ประการ ท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในขอใด 

รองคณบดฝีาย
กิจการนิสติ และ
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

13 ควรมีการทบทวนการจัดทําคูมือนิสิตใหม โดย
พิจารณาวาสาระใดท่ีจําเปนและเหมาะสมท่ีจะ
เปนคูมือนิสติสตัวแพทยศาสตรอยางแทจริง 

มีการจัดทําคูมือนิสติคณะสตัวแพทยศาสตร รองคณบดฝีาย
กิจการนิสติ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
14 นํางานบริการวิชาการมาแปลงเปนงานวิจัยให

มากข้ึน 
เปลี่ยนจากโครงการการเขียน Case report เปน
โครงการสัมมนาสงเสริมการตีพิมพ ฯ เน่ืองจาก 
โครงการเดิมมีผูสนใจจํานวนนอย 
1. มีการจัดโครงการสัมมนาสงเสรมิการตีพิมพผลงาน
วิชาการนานาชาต ิมีจํานวนผูเขารวม 71 คน (นิสติ 
Intern, อาจารยใหม และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 
2. ผลการประเมินโครงการคาเฉลีย่ 4.43 (ระดับดีมาก) 

รองคณบดฝีาย
วิจัย 

15 บัณฑิตศึกษารับนิสติมากข้ึนเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย 

มีการจัดสรรทุนผูชวยวิจัย จดัสรรทุน ทวพ. จัดสรรทุน 
ทวพบ.  

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

16 จัดการประเมินทรัพยากรท่ีเก้ือหนุนตองานวิจัย
และปรับปรุงใหเหมาะสมท้ังเชิงปริมาณคุณภาพ
และทันสมยั และควรใหบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการวิจัยดําเนินการ ดังน้ี  
1. ประกาศเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยให
บุคลากร/ภาควิชา/หนวยงาน ประจําป 2556 
2. ประกาศทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทํา
วิจัยของนักวิจัยคณะฯ มีผูยื่นขอ 13 ทุน 
3. ราง ประกาศทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา
บางสวน (ทุน ทวพบ.) มีผูยื่นขอ 5 ทุน 

รองคณบดฝีาย
วิจัย 

17 พิจารณาสมดุลยประโยชนระหวางระบบ 
Internship และหลักสตูรหลังปรญิญา 

มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือวิเคราะหหลักสตูรคลินิกศึกษา
ทางสตัวแพทย 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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ลํา 
ดับ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

18 มีการกําหนดปรัชญาของคณะฯ วาบัณฑิตจะตอง
เปน “สตัวแพทยของประชาชน” เรงรัดเผยแพร
ปรัชญาใหท่ัวถึงและตอเน่ือง 

1. เก็บขอมลูจากแบบประเมนิ การรบัทราบปรชัญา
ของคณะฯ วา บัณฑิตจะตองเปน "สตัวแพทย 
ของประชาชน" จาํนวน 412 คน มีผูแสดงความ 
คิดเห็น 206 คน คิดเปนรอยละ 50 ผลการประเมิน 
มีคาเฉลีย่ 3.82 (ระดับด)ี 
2. กําหนดจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ ปลูกปะการัง
สรางระบบนิเวศนตามแนวชายฝง ในวันท่ี 3 สิงหาคม 
2557 

รองคณบดฝีาย
สื่อสารองคกรฯ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
19 มีการสรุปผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลป

และวัฒนธรรม แตขาดการประเมนิผลสําเร็จใน
ภาพรวมของการบูรณาการกับการจดัการเรยีน
การสอนและกิจกรรมนิสติ 

ผลการประเมินจากนิสิตโดยรวมอยูในระดับด ี 
(คาเฉลี่ย 4.10) จําแนกเปนเน้ือหาความรูท่ีไดจาก
อาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสดุ 4.34  

รองคณบดฝีาย
สื่อสารองคกรฯ 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
20 ควรเพ่ิมการประเมินระบบสารสนเทศให

ครอบคลมุทุกระบบและดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ 

1. ผลการประเมนิระบบ E-office คาเฉลี่ย 3.71 (ดี) 
ระบบ FIS คาเฉลีย่ 3.55 (ดี) ระบบ I-cash 
Corporation คาเฉลี่ย 3.51 (ดี) ระบบการลา  
คาเฉลี่ย 3.72 (ดี)  
2. มกีารนําขอเสนอแนะจากการประเมนิเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สํานักงานเลขานุการ 
เพ่ือวางแผนในการพัฒนาปรับปรงุตอไป 

หัวหนา
สํานักงาน
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
21 การเตรียมบุคลากรเพ่ือเปนผูบริหาร  

ควรพัฒนาสมรรถนะผูบรหิารทางดานการ 
บริหารการเงินดวย 

ดําเนินการแลว โดยการเชิญวิทยากรจากบรษัิทเบทา
โกร มาบรรยายเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2557 และ
ผูบริหารคณะฯ เดินทางไปบริษัทเบทาโกร  
เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2557 

คณบด ี 

 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
22 ควรพัฒนาเครือขายการประกันคณุภาพ

การศึกษาระหวางคณะฯ ท่ีมีการเรียนการสอน
สาขาสตัวแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ 
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการ
แลกเปลีย่นขอมูลสําหรับการเทียบเคียง 
(Benchmarking) หรือการจดัอันดับ (Ranking) 

มีการดําเนินการพิจารณาตัวบงช้ีเพ่ือการจัดอันดับ
รวมกับฝายแผนฯ 

รองคณบดฝีาย
ประกันคณุภาพ  
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บทที่ 2 การรายงานผลการดาํเนนิงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556  

ผลงานท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร ภาคภูมิใจ 
1. การไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ในการถวายงาน

ดูแลสุนัขหลวงและสุนัขทรงเลี ้ยงอยางตอเนื ่องตั ้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา รวมถึงการไดรับพระราชทาน
พระราชดําริถึงแนวทางการพัฒนางานตาง ๆ เปนผลใหคณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีพัฒนางานดานการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ และมีความพรอมทางดานกายภาพอาคาร ความพรอมของเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย 
ศักยภาพของบุคลากร การไดรับรางวัลหนวยงานคุณภาพอยางตอเนื่อง ไดแก รางวัลหนวยงานคุณภาพจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพตอเนือ่ง 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 รวม 7 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2553 
และ พ.ศ.2555 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวม 4 รางวัล และมีผลงานเปนที่ประจักษ
ไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันสัตวแพทยชัน้นํา 1 ใน 5 ของเอเชีย ตามวิสัยทัศนที่กําหนด นับเปนความปลืม้ปติแก
ผูบริหาร บุคลากร นิสิต และผูมารับบริการทางวิชาการอยางหาท่ีสุดไมได 

2. การไดรับพระกรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี ทรงวางพระทัยใหรับใชถวายงานการทรงพระอักษรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทาง
สัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Bio-Veterinary Sciences (International 
Program) ควบคูกับการทรงพระอักษรหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และทรงสําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 การเสด็จมา   
ทรงงานในหลักสูตรฯ และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 รวม 134 ครั้ง รวมถึงการเสด็จเปดโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 
เสด็จวางศิลาฤกษอาคารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ และเสด็จเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินี
นาถ เสด็จเปดโครงการสัตวแพทยอาสาอาเซียน โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง การวางยาสลบและการแกไขความ
ปวดในสัตวเลีย้ง และพระราชทานเลีย้งแกผูบริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร เมือ่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 
นํามาซ่ึงความปลื้มปติแกผูบริหาร บุคลากร นิสิตและผูมารับบริการทุกทานอยางหาท่ีสุดมิได 

3. การปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 โดยเปนหลักสูตรทีกํ่าหนดปรัชญาการผลิตบัณฑิต 
ใหเปน “สัตวแพทยของประชาชน” และการบูรณาการรายวิชาที่ใหนิสิตเรียนรูจากโจทยปญหา Problem Base 
Learning เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีความสุข รองรับการทํางานกับประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

4. ไดรับความอนุเคราะห จากเครือเบทาโกร มาดําเนินการดานการบริหารจัดการ ดานการจัดทํางบการเงิน
เพือ่ทราบสถานะทางการเงินและสะทอนผลการดําเนินงานทีแ่ทจริง ดานการวิเคราะหงบประมาณลวงหนาโครงการ
กอสรางศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ เพือ่เปนขอมูลประกอบการจัดหาผูมาบริหารจัดการมืออาชีพ ดานการเพิ่ม
ผลผลิตองคกร เพือ่ลดความสูญเปลา การสรางงานเต็มศักยภาพและการสรางรายได ดานคานิยมองคกร เพื่อให
บุคลากรตระหนัก รู และเปนแนวปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร ดานการทบทวนแผนและตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาไปสู
วิสัยทัศน ซ่ึงเปนมิติใหมของการบริหารจัดการท่ีมุงไปสูการเปนหนวยงานคุณภาพและมุงเนนผลลัพธ มุงผลสัมฤทธิ์ 

5. มีการลงทุนสรางงานใหมในการกอสรางศูนยการแลกเปลี ่ยน เทคโนโลยีและถายทอดนวัตกรรมทาง 
สัตวแพทยแหงเอเชีย ณ อาคารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของผลงานตัวชี้วัดในการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรไปสูวิสัยทัศนการ
เปนสถาบันสัตวแพทยชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย ในป 2558 
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6. ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ โครงการสัตวแพทยอาสาอาเซียน ตอเนื่องเปนปที ่2 โดย 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพือ่ ยกระดับการ
เปนผูนําศักยภาพสาขาวิชาชีพสัตวแพทยและพัฒนาบุคลากรและนิสิต และเพือ่เปนการสรางโอกาสใหบุคลากรและ
นิสิตไดมีสวนในการพัฒนาประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียนใหมีความเขมแข็งไปพรอม ๆ กัน มีนิสิตและคณาจารย
จากกลุ มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไตหวัน ประเทศญีปุ่ น และประเทศแคนาดา รวม 10 ประเทศ 50 คน 
ประกอบดวย ประเทศอินโดนีเซีย 7 คน ประเทศเวียดนาม 4 คน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 2 คน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 คน ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 คน ประเทศฟลิปปนส 2 คน ประเทศไตหวัน 2 คน 
ประเทศญี่ปุน 3 คน ประเทศแคนาดา 2 คน และประเทศไทย 24 คน ระยะเวลาดําเนินการโครงการตัง้แตวันที ่31 
พฤษภาคม 2557 – 22 มิถุนายน 2557 ซึง่โครงการฯ นี ้เปนสวนหนึ่งของการเตรียมคณะฯ พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

7. มีโครงการเปดบานคณะสัตวแพทยศาสตร ที่มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรู  โดยที่ผานมามีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เขารวมโครงการและมีการแลกเปลีย่นเรียนและ
การบริหารจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมรวมกันและอยูระหวางดําเนินการ 

8. ในภาวะประเทศเกิดภัยพิบัติมหาอุทกภัย 2554 และ ประสบอุทุกภัยในป 2553 และ 2556 คณะสัตว-
แพทยศาสตร มีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือแกประชาชนและสัตวที่ประสบภัยมาโดยตลอด ในรูปถุงยังชีพ
สําหรับสัตว การใหบริการดูแลสุขภาพสัตว การใหคําแนะนําการดูแลสัตวในภาวะประสบภัย ตลอดจนการจัดระเบียบ
ใหคนและสัตวอยูรวมกันในศูนยอพยพผูประสบภัยตางๆ เพราะตระหนักดีวา สัตวแพทยเกษตร คือสัตวแพทยของ
ประชาชน และในป 2556 เชนกัน ไดออกหนวยในรูปของโครงการสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ เพื่อประชาชน และสัตว
ทีป่ระสบภัย ระหวางวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2556 ณ เขตจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา สามารถชวยชีวิตสัตว
ไ ด ม า ก ถึ ง  20 , 6 09  ตั ว  นั บ เ ป น อี กบทบาทหนึ ่ง ข อ งคว ามภ าคภู มิ ใ จ ของคณะสั ต ว แพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9. ในภาวะโลกระบาดตายดวนในกุง (EMS) คณะสัตวแพทยศาสตร มีบทบาทสําคัญในการใหความรู  
แนวทางแกไขปญหาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายพันลานบาท โดยออกแถลงขาว เรือ่งโรคตายดวนในกุง 
การปองกันและการรักษา เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 การออกมาชวยเหลือสังคมในยามสังคมเดือดรอน และตองการ
ท่ีพ่ึงพิง ไมเพียงเปนหนาท่ีและยังเปนสวนเพ่ิมคุณคาใหกับคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ในการ
สรางความเขมแข็งและพัฒนาประเทศตามท่ีชุมชนสังคมคาดหวัง 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร ไดดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับหนวยงานทีทํ่า
หนาที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 

ผลการประเมินตนเองของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ จํานวน 36 
ตัวบงชี ้(สกอ. 23 ตัวบงชี ้และสมศ. 13 ตัวบงชี ้ไมรวมตัวบงชี้มก. 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มี
คะแนนผลการประเมิน 4.67 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.51 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 
/ = บรรล ุ

x = ไมบรรล ุ

คะแนนเฉลีย่รวม 36 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงช้ี มก. 3.3, สมศ. 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.67 

ผลการประเมนิเฉพาะตวับงช้ี สกอ. 23 ตัวบงชี้ 4.77 

ผลการประเมนิตวับงช้ี สกอ. และ มก. 24 ตัวบงชี้ 4.78 

ผลการประเมนิเฉพาะตวับงช้ี สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวน สมศ. 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.53 

ผลการประเมินตัวบงช้ี สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบงชี้ 4.53 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 5.00 

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ - 8 ขอ / 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 4.48 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลกัสตูร             

6 ขอ - 6 ขอ 
 

/ 
4.00 

สกอ. 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
54.00 

อาจารยวุฒิ
ปริญญาเอก 78 

คน 

อาจารยทั้งหมด 
(นับรวมลาศึกษา

ตอ) 138 คน 

กรณ ี1 รอยละ 56.52 ได 
4.71 คะแนน  
กรณ ี2

/ 

 รอยละการเพิ่มขึ้น 
4.76  ได 1.98  คะแนน  

4.71 

สกอ. 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
24.00  

อาจารยที่มี
ตําแหนงทาง

วิชาการ 24 คน 
(รศ. 22 คน และ 

ศ. 2 คน) 

อาจารยทั้งหมด 
(นับรวมลาศึกษา

ตอ) 138 คน 

กรณ ี1 รอยละ 17.39 ได 
2.90 คะแนน  
กรณ ี2
-4.79 ได -4.00 คะแนน  

 รอยละการเพิ่มขึ้น 

x 2.90 

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจดัการ
เรยีนการสอน 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะ
ของบัณฑติ 

5 ขอ - 6 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ใหกับนิสิต 

5 ขอ - 4 ขอ 
 

x 4.00 

สมศ. 1 บัณฑติปรญิญาตรีท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 

รอยละ 
100.00 

บัณฑิตไดงาน
ทํา 76 คน 

บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสาํรวจ 77 

คน 

รอยละ  98.70  x 4.94 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.25
คะแนน 

- คาเฉลี่ย 3.94 x 3.94 

สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

รอยละ 
32.00 

ผลรวมถวง
น้ําหนักผลงานที่

ตีพิมพ 8.25 

ผูสําเร็จการ 
ศึกษาระดับ

ปริญญาโท 8 คน 

รอยละ 103.13  / 5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 
/ = บรรล ุ

x = ไมบรรล ุ

สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

NA ผลรวมถวง
นํ้าหนักของ
ผลงานท่ี

ตพีมิพ 1.00 

ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก 1 

คน 

รอยละ 100.00 / 5.00 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย ดชันี
คุณภาพ
อาจารย 
5.00 

ผลรวมถวง
นํ้าหนักของ

อาจารยประจํา 
628.00 

อาจารย
ท้ังหมด (นับ
รวมลาศกึษา
ตอ 138 คน 

ดัชนีคุณภาพอาจารย  
4.55 

x 3.79 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 5.00 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมลู
ขาวสาร 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนิสิต 

6 ขอ - 6 ขอ 
 

/ 5.00 

มก. 3.3 ระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 4.57 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจดัการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ - 6 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ 

100,000 
บาท/คน 

เงินวิจัยภายใน 
3,363,400 บาท 
เงินวิจัยภายนอก 
31,300,129 บาท 
รวม 34,663,529

บาท 

อาจารย และ
นักวิจยั (นับ

เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง 

115.5 คน 

300,117.13 บาท/คน / 5.00 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 
55.00 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 63.25 

อาจารยและ
นักวิจัยประจํา
ท้ังหมด 138 

รอยละ 45.83 x 5.00 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน 

รอยละ 
10.2 

ผลรวมของจํานวน
งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

25 

อาจารยและ
นักวิจยัประจาํ
ทั้งหมด 138 

รอยละ 18.12  / 4.53 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

รอยละ 
4.00 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 8.00 

อาจารยและ
นักวิจัยประจํา
ท้ังหมด 138 

รอยละ 5.80   / 2.90 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 5.00 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบรกิาร
ทางวิชาการแกสังคม 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 5.2 กระบวนการบรกิารทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 
/ = บรรล ุ

x = ไมบรรล ุ

สมศ. 8 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย 

รอยละ 
50.00 

จํานวนโครงการ 
บริการวิชาการ  
ที่นํามาใชในการ
พฒันาการเรียน
การสอนและการ

วิจัย 23 

จํานวนโครงการ 
บริการวิชาการ

ทั้งหมด 46 

รอยละ 50.00  / 5.00 

สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ - 5 ขอ 
 

x 5.00 

สมศ. 10 การสงเสรมิและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ขอ - 4 ขอ 
 

x 4.00 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 4.90 

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจําคณะและ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 ขอ - 5 ขอ 
 

/ 5.00 

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ - 6 ขอ / 5.00 

สมศ. 13 การปฏบิตัติามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

คาเฉลี่ย 
4.50 

- 4.50 / 4.50 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 

สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

7 ขอ - 7 ขอ 
 

/ 5.00 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี ้สกอ.) 4.00 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

9 ขอ - 8 ขอ 
 

x 4.00 

สมศ. 15 ผลประเมนิการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

4.72
คะแนน 

- - 4.77 คะแนน / 4.51 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  
 สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซึง่ไมนําคะแนนมาประเมินทัง้ 3 ตัวบงชี ้พบวา 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี ้ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมสีวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณธิานและพระราชบัญญตัิ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจดุเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร ประจําป0 2555-2558 
(1.1-1-1)0 ท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัโดยการมสีวนรวมของบุคลากรใน
คณะฯ ทุกภาคสวน0 (1.1-1-2)0 และไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจําคณะฯ0 (1.1-1-3) 

1.1-1-1 ขอแจงแผนยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาคณะฯ ประจําป
0 2555-2558 (ศธ0 0513.11301/ว
0 4714 ลว.0 
 

19กันยายน 2554) 

1.1-1-2 

 

เชิญประชุม วาระท่ี 2 
เรื่องแจงเพ่ือทราบ วาระ 2.1 และ
วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา วาระ 
3.1 (ศธ 0513.11301/ว 3685 ลว. 
30 มิถุนายน 2554) 

1.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
9/2554 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง
สืบเน่ือง วาระ 3.2 

  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธ
ระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะฯไปสูทุก
หนวยงานภายใน โดย  
   1) หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน ทราบ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ0  

   2) หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน จัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการของภาควิชา/หนวยงาน ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะฯ0

(1.1-2-1) เมือ่วันที ่9 กันยายน 2554 

 
 

(1.1-2-2)  

 
   3) บุคลากรคณะฯ ผานเว็บไซต 0  

1.1-2-1  เชิญประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
9/2554 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระ 4.4.1 

 

(ศธ 0513.11301/ว 
4550 ลว. 2 กันยายน 2554) 

1.1-2-2  บันทึกชวยจําการประชุม
ทีมรองคณบดคีณะฯ ครั้งท่ี 
7/2554 วาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 
วาระ 3.7 (ศธ 0513.11301/4804 
ลว. 30 กันยายน 2554) 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%201_1/1.1-1-3%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B09-54.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%201_1/1.1-2-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B09-54.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%201_1/1.1-2-2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%877-54.pdf�
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

www.vet.ku.ac.th (1.1-2-3) และ0 ระบบ
สํานักงานอัตโนมตัิ (E-office) 

 
1.1-2-3  www.vet.ku.ac.th 

  

3 มกีระบวนการแปลงแผนกล
ยทุธเปนแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรยีนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มแีผนยทุธศาสตร แบงเปน 5 ยุทธศาสตร 
ไดแก การเรยีนการสอนและการพัฒนานิสติ การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และการบรหิารจดัการ โดยมอบ
ผูบริหารแตละฝาย ดําเนินการวิเคราะหและแปลง
แผนยุทธศาสตรใหเปนแผนปฏิบัตงิานประจําป  
ในการประชุมทีมผูบรหิาร เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2554 (1.1-3-1) และเสนอคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ ใหความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 
2554 (1.1-3-2) 

1.1-3-1 บันทึกชวยจําทีมผูบริหาร
ครั้งท่ี 2/2554 วาระท่ี 3 เรื่อง
พิจารณา วาระ 3.20 (ศธ 
0513.11301/4043 ลว.14 

 
กรกฎาคม 2554) 

1.1-3-2 เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2554 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา วาระ 4.4.10 (ศธ 
0513.11301/ว 4550 ลว. 2 
กันยายน 2554) 

  

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจํา ป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏบิตักิารประจาํป 

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) และเปาหมาย 
(target)ประจําป พ.ศ. 2555-2558 โดยบาง
เปาหมายมีการปรับใหสอดคลองกับสถานการณ
และตามนโยบายของมหาวิทยาลยั เพ่ือใชวัด
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร0 (1.1-4-1)0 และ
แผนปฏบิตัริาชการประจาํป (1.1-4-2)0 ซึ่งมีการ
ถายทอดตัวช้ีวัดเหลาน้ีใหกับภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุนและโรงพยาบาลสัตว โดยหัวหนาแตละ
หนวยไดลงนามคํารับรองการปฎิบัติราชการท่ีมี
การถายทอดคาเปาหมายสูการปฏบัิติ 

1.1-4-1 ตัวบงช้ี (KPI) และ
เปาหมาย (target) 

 

ท่ีใชวัด
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

1.1-4-2 ตัวบงช้ี (KPI) และ
เปาหมาย (target) ท่ีใชวัด
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํป 

  

5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 
4 พันธกิจ 

คณะฯ มแีผนยทุธศาสตร แบงเปน 5 ยุทธศาสตร 
ไดแก การเรยีนการสอนและการพัฒนานิสติ การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และมีการ
ดําเนินงานทุกยุทธศาสตร0 (1.1-5-1)0 โดยแผน
ยุทธศาสตรสามารถ 
ดําเนินการได 31/53 ตัวบงช้ี  
คิดเปน 58.50 % และ 
ไมสาํเร็จ 18/53 ตัวบงช้ี  
คิดเปน 33.960 % และ 
อยูระหวางดําเนินการ 4/53 ตัวบงช้ี  
คิดเปน 7.540 % 

1.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา
คณะฯ ปงบประมาณ 2556-2557 
(ศธ 0513.11301(งานแผนฯ)/299 
ลว. 15 พฤษภาคม 2557) 

  

6 มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณา 

1คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปนการรายงานผล
การดาํเนินงานปงบประมาณ 2556 รวม 2 ครั้ง 
วันท่ี 19 เมษายน 25560 (1.1-6-1)0 และวันท่ี 10 
มกราคม 2557 (1.1-6-2)0 และรายงานผลการ
ดาํเนินงานปงบประมาณ 2556-2557 จาํนวน 1 
ครั้ง เมื่อ1วันท่ี 16 พฤษภาคม 25570 (1.1-6-3) 

1.1-6-1 

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
4/2556 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง
สืบเน่ือง วาระ 3.1 
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กก ตน  ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

1.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
1/2557 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง
เสนอเพ่ือทราบ วาระ 5.8 
 
1.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
5/2557 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา วาระ 4.6.2 

  

7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

คณะมีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลของ
ตัวบงช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคา
เปาหมาย (1.1-7-1) 

1.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา
คณะฯ ปงบประมาณ0 2556-2557 (
ศธ 0513.11301(งานแผนฯ)/2990 
ลว. 15 พฤษภาคม 2557) 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยทุธและแผนปฏบิตัิ
การประจาํป 

คณะฯ ไดนําผลการพิจารณาและขอเสนอแนะมา
ปรบัปรงุแผนฯ ตามบรบิทของสถานการณ
ปจจุบัน และเพ่ือใหถึงวิสัยทัศนท่ีกําหนดอยาง
เปนรูปธรรม โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะฯ อาทิเชน 
- เนนการปรบัปรงุหลักสตูรบัณฑติศึกษา 
(นานาชาติ) โดยผลักดันการทําหลกัสูตรรวม 2 
ปริญญากับมหาวิทยาลัยตลูสู จากประเทศ
ฝรั่งเศส และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสตูร 
ซี่งมีการประชุมอยางตอเน่ือง0 (1.1-8-1)1 
- ผลักดันการเขาถึงตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากรในคณะฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือเปนแรงจงูใจในการขอตาํแหนง0 (1.1-8-2)1 
- ปรับรายงานการเงินใหเปนเกณฑพึงรับพึงจาย
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
- เพ่ิมนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการ
สนับสนุนทุนผูชวยวิจัย 
- การเชิญ0 visiting professor จากตางประเทศ
0 (1.1-8-3)1 
- การจดัโครงการสตัวแพทยอาสาอาเซียนเพ่ือ
เปนการสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีใน
วิชาชีพการสัตวแพทยในภูมิภาคเอเชียโดย
ดาํเนินการในป 2556 เปนปแรกและดาํเนินการ
ตอเน่ืองในป 25570 (1.1-8-4)1 
- การเพ่ิมวุฒิอาจารยปริญญาเอกโดยการ
สนับสนุนบุคลากรไปเรยีนตอท้ังในและ
ตางประเทศ เปนตน  

1.1-8-1 

  

ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรฯ ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 

1.1-8-2 

  

ประกาศคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
จายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทํา
วิจัยใหบุคลากรและภาควิชา/
หนวยงาน พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2556 

1.1-8-3 ขออนุมัติจาง
0 Prof.Nobuo Sasaki 

  

เปนท่ี
ปรกึษา (ศธ 0513.11301/(หนวยก
จน.)/483 ลว. 12 มิถุนายน 2557) 

1.1-8-4 ขออนุมัติจัดโครงการสัตว
แพทยอาสาอาเซียน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

8 8 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

 ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบงชี้ทัง้หมด 13 ตัวบงชี้ 

(สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. 5 ตัวบงชี้) พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48           
ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ ตามเกณฑ
ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 
ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ ตาม

เกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรทีม่ีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรทีส่ภา สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการ
แลว  

2. การนับจาํนวนนักศกึษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษานัน้ๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียด
หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มรีะบบและกลไกการเปด
หลักสตูรใหมและปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสัตวแพทยศาสตร ใชระบบและกลไกการเปด
หลักสตูรใหมและปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดัง
รายละเอียดในคูมือเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับ 
อุดมศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ปรบัปรงุ กันยายน 2551) (2.1-1-1)0 และตาม
แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานเปดหลักสูตรใหม/
ปรับปรุงหลักสูตร0 (2.1-1-2)0 รวมท้ังการดําเนินการ
ตามข้ันตอนการอนุมัติการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 (มคอ.) และข้ันตอนการดาํเนินงานการขอ
อนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร0 (2.1-1-3)0 โดยมีข้ันตอนการขอเปด
หลักสตูรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี 
  1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา

2.1-1-1  คูมือการเสนอหลักสตูร/
รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
พิจารณาอนุมัต ิ (ฉบับปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2549) ปรับปรุงลาสุด 
กันยายน 2551 

2.1-1-2  

 

ข้ันตอนการเสนอขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรใหม/ปรบัปรงุ
หลักสตูร 

 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-1-2.pdf�
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จัดทํารายละเอียดหลักสตูร (มคอ.0 2) ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.0 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.0 2552 
รวมท้ังจัดทําวิจัยสถาบันโดยผลวิจยัมาจากผูมีสวน
เก่ียวของและครอบคลุม0 4 ประเดน็หลักคือ การ
บริหารหลักสตูร ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนและ การวิจัย การสนับสนุนใหคําแนะนํานิสติ 
และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หากเปนหลักสูตร
ใหมตองเสนอ 
ขออนุมตับิรรจหุลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2) ภาควิชาเสนอคณบดเีพ่ือขออนุมัติเปด
หลักสตูรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตร คณบดมีอบให
คณะกรรมการการศึกษาประจําคณะฯ พิจารณา
ตรวจสอบ และเสนอผลการพิจารณาตอคณบดเีพ่ือ
เสนอเขาวาระพิจาณาในคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 
  3) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความ
เห็นชอบและคณบดเีสนอรองอธิการบดฝีายวิชาการ 
(หลักสูตรปรญิญาตรี) หรือเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบและใหความเหน็ชอบแลวจงึเสนอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการตอไป 
  4) รองอธิการบดีฝายวิชาการ มอบให
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พิจารณาตรวจสอบและใหความ
เห็นชอบ หากมีขอแกไขจะสงใหคณะดาํเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จใน0 90 วัน เมื่อแกไขแลว
คณะกรรมการการศึกษา มก. จงึเสนอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเพ่ือเขาท่ีประชุมคณบด ี
  5) ท่ีประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
  6) สภามหาวิทยาลยัแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบและสง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ กรณหีลักสูตร สพ.บ. สกอ. แจงสภาวิชาชีพ
ใหความเห็นชอบในปการศึกษา 2556 คณะสัตว
แพทยศาสตร มีหลักสูตรใหมท่ีผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร จํานวน 2 
หลักสตูร คือ หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 25570 (23 ธันวาคม0 2556) และ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคลนิิกศึกษาทาง 
สตัวแพทย0 (25 พฤศจิกายน0 2556) 

 

(2.1-1-4)  

2.1-1-3  

 

บันทึกขอความเรื่อง 
อนุมัติการจดัทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และ
ข้ันตอนการดาํเนินงานการขอ
อนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.1-1-4  ขอมูลสถานะภาพ
หลักสตูรคณะสัตวแพทยศาสตร
จากฐานขอมลูระบบสนับสนุนการ
ขออนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(https://data.ku.ac.th/workflo
w/?menu=home) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-1-3.pdf�
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

2 มรีะบบและกลไกการปด
หลักสตูรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการปดหลักสูตร คอื หลักสูตรท่ีไมมี
การเปดสอนนับตั้งแตไดรับการอนุมัติติดตอกันไม
นอยกวา0 3 ป0 (2.1-2-1)0 โดยมข้ัีนตอนในการ
ดําเนินการดังน้ี 
  1) มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูรหรือคณะกรรมการช่ืออ่ืนท่ีมีการ
ระบุหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรวาสมควรท่ีจะปด
หลักสตูรดังกลาวเน่ืองจากเหตุผลตอไปน้ี ไมมี
ผูสมคัรเขาเรียนติดตอกันเกิน 3 ป หรือไมมีการ
จดัการเรยีนการสอนตดิตอกันเกิน 3 ป หรือมี
หลักสตูรสาขาใหมทดแทน หรืออาจารยประจํา
หลักสตูร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร ไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
  2) จัดทําขอมูลตามแบบฟอรมการปดหลักสตูร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ลส.มก.1)0  
0(2.1-2-2)0 เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการการศึกษา
คณะ คณะกรรมการประจําคณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
กองแผนงาน คณะกรรมการการศกึษา มก. ท่ี
ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลยั ตามลาํดับ 
โดยในปการศกึษา0 2556 คณะฯ ไมมีหลักสูตรท่ีอยู
ในเง่ือนไขจะตองดําเนินการขอปดหลักสตูร  

2.1-2-1  บันทึกขอความ ท่ี ศธ 
0513.10102/4968 ลงวันท่ี 24 
มีนาคม 2552 เรื่อง มติสภา
มหาวิทยาลยัเก่ียวกับแนวทางใน
การปดหลักสตูรและรายวิชา 

2.1-2-2  แบบฟอรมการปด
หลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
(ลส.มก.1) 

  

3 ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดาํ เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูรและการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสตูรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ใหประเมินตามตัวบงช้ี
กลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับ

ในปการศกึษา0 2556 หลักสูตรของคณะสตัว
แพทยศาสตรมีจํานวน0 14 หลกัสตูร แบงเปน 
หลักสตูรปริญญาตร0ี 1 หลักสตูร ปริญญาโท 10 
หลักสตูร และปรญิญาเอก 3 หลักสูตร ทุกหลักสตูร
ไดดําเนินการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.0 2552 (มี มคอ.2) 
ตามตารางขอมูลสถานะภาพหลักสูตรคณะสัตว
แพทยศาสตรจากฐานขอมลูระบบสนับสนุนการขอ
อนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดังน้ี 
(2.1-3-1)  

50

ท่ี 50ชื่อหลักสูตร 50อายขุอง
หลักสูตร 

50วันท่ีหลักสูตร
ครบ 5 ป 

1 สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 1 ป  
5 เดือน 

14 พ.ย.61 

2 วท.ม. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร 

1 ป  
6 เดือน 

23 ธ.ค.60 

3 วท.ม. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทาง
สตัวแพทย 

3 ป  
1 เดือน 

22 พ.ค.59 

4 วท.ม. สาขาวชิาสรรีวทิยาทาง
สตัว 

1 ป0  
7 เดือน 

25 พ.ย.60 

5 วท.ม. สาขาวชิาระบาดวทิยาทาง
สตัวแพทย 

1 ป  
4 เดือน 

25 ก.พ.61 

6 วท.ม. สาขาวชิาปรสติวทิยาทาง
สตัวแพทย 

3 ป  
1 เดือน 

22 พ.ค.59 

7 วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทาง
สตัวแพทย 

1 ป0 7เดือน 25 พ.ย.60 

2.1-3-1  ขอมูลสถานะภาพ
หลักสตูรคณะสัตวแพทยศาสตร
จากฐานขอมลูระบบสนับสนุนการ
ขออนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(https://data.ku.ac.th/workflo
w/?menu=home) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-2-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-2-2.pdf�
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php�
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หลักสตูรสาขาวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับ
หลักสตูรเกาหรือหลักสตูร
ปรับปรุงท่ียังไมได
ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ให
ยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

50

ท่ี 50ชื่อหลักสูตร 50อายขุอง
หลักสูตร 

50วันท่ีหลักสูตร
ครบ 5 ป 

8 วท.ม. สาขาวชิาเภสชัและ
พิษวทิยาทางสตัวแพทย 

3 ป0 3เดือน 27 มี.ค.59 

9 วท.ม สาขาวชิาวทิยาศาสตรกาย
วภิาคทางสตัวแพทย 

3 ป 2 เดือน 24 เม.ย.59 

   10 วท.ม. สาขาวชิาพยาธวิทิยาทาง
สตัวแพทย  

3 ป0 1เดือน 22 พ.ค.59 

11 วท.ม. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
ชวีภาพทางสัตวแพทย 
(นานาชาติ) 

1 ป0 3เดือน 24 มี.ค.61 

12 ปร.ด. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร 

1 ป 6 เดือน 23 ธ.ค.60 

13 ปร.ด. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
ชวีภาพทางสัตวแพทย(นานาชาติ) 

1 ป 4 เดือน 25 ก.พ.61 

14 ปร.ด. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทาง
สตัวแพทย 

0 ป 7 เดือน 24 พ.ย.61 

สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนจริงในปการศึกษา 2556 
มีท้ัง สิ้น 11 หลักสูตร โดยหลักสตูท่ีไมมีการเปด
สอนในปการศกึษา 2556 จาํนวน 3 หลักสูตร 
ประกอบดวย 
  1) ปร.ด. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย 
  2) ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสตัวและ
ชีวเวชศาสตร 
  3) วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทาง 
สตัวแพทย (นานาชาติ) 

  

4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสตูร 
ทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสตูรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีใน 
ขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป 
ทุกหลักสูตร 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีคณะกรรมการ
การศึกษา (2.1-4-1)0 และคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรทุกหลักสูตร (2.1-4-2)0 เพ่ือรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับการดําเนินงานในขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรฯ0  
     ในปการศกึษา0 2556 ทุกหลักสูตรไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแลว และยังไมอยูในรอบ
เวลาท่ีตองมีการประเมินหลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร0  
     สําหรับหลักสูตรท่ีจดัทํามคอ. 2 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเปด
สอนครบ 1 ป ในปการศึกษา 2556 ไดมีการ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี จัดทํา 
มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีดังกลาวทุกหลักสตูร0 

 

 
(2.1-4-3) 

 

2.1.4-145  ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาประจํา
คณะสัตวแพทยศาสตร 

2.1.4-2  

2.1-4-3  แฟม มคอ. 3, 5,

ประกาศแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

 7 ของ
หลักสตูรคณะสัตวแพทยศาสตร  
ปการศึกษา 2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-4-2.pdf�
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5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจดั
การศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสตูรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมนิในขอ 4
กรณีหลักสตูรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมนิครบ 
ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสตูร 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีคณะกรรมการ
การศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
รับผิดชอบควบคมุกํากับการดําเนินงานในขอ 10 - 
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  
และมีการหารือเก่ียวกับการพัฒนาหลักสตูร  
ทุกหลักสูตรในท่ีประชุมฯ อยางสม่ําเสมอ0  
0(2.1-5-1)0  
     มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือติดตามการดาํเนินงาน
ตามตัวบงช้ี0 (2.1-5-2)0 นอกจากน้ียังมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพ่ือกํากับการ
ดําเนินงานของหลักสตูรใหไดมาตรฐานอีกดวย
0 (2.1-5-3)  

2.1-5-145

2.1-5-2  แฟม มคอ. 7 ของ
หลักสตูรคณะสัตวแพทยศาสตร ป
การศึกษา 2556 

  รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา ป
การศึกษา 2556 

2.1-5-345  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิต 

  

7 หลกัสตูรระดบับัณฑติ 
ศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปรญิญาเอก) 
มีจํานวนมากกวารอยละ 
50 ของจํานวนหลักสตูร
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

     หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ี
เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) ของคณะสัตวแพทยศาสตร มีท้ังสิ้น 11 
หลักสตูร คิดเปน รอยละ 79.00 ของจาํนวน
หลักสตูรท้ังหมดทุกระดับการศึกษาของคณะฯ (14 
หลักสตูร)0 (2.1-7-10 , 2.1-7-2) 

2.1-7-1  แฟมหลักสูตรของคณะ
สตัวแพทยศาสตร 

2.1-7-2  ฐานขอมลูระบบ
สนับสนุนการขออนุมตัหิลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(https://data.ku.ac.th/workflo
w/?menu=home) 

  

8 หลกัสตูรระดบับัณฑติ 
ศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปรญิญาเอก) 
มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษา
อยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจาํนวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดบั
การศึกษา 

ในปการศกึษา0 2556 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
มีนิสิตอยูในหลักสตูรตางๆ ดังน้ี 

50ลํา 
ดับ 

50ชื่อหลักสูตร 50จํานวนนิสิต 

50แผน ก 50แผน ข 50รวม 

1 สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - - 654 
2 วท.ม. วทิยาศาสตร 

กายวภิาคทางสตัวแพทย 
3 - 3 

3 วท.ม. จุลชีววิทยาทาง 
การสตัวแพทย 

14 - 14 

4 วท.ม. ปรสิตวิทยาทาง 
สตัวแพทย 

11 - 11 

5 วท.ม. พยาธวิทิยาทาง 
สตัวแพทย 

5 - 5 

6 วท.ม. เภสชัและพิษวทิยา
ทางการสตัวแพทย 

15 - 15 

7 วท.ม. สรีรวิทยาทางสัตว 2 - 2 
8 วท.ม. ระบาดวทิยาทาง 

สตัวแพทย 
7 - 7 

9 วท.ม. คลินิกศึกษาทาง 
สตัวแพทย 

50 - 50 

10 วท.ม. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวช
ศาสตร 

1 - 1 

12 ปร.ด. คลินิกศึกษาทาง 
สตัวแพทย 

- - - 

2.1-8-1  ขอมูลจํานวนนิสิตท้ังหมด
ในปการศึกษา 2556 จากกอง
แผนงาน มก. 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-5-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-5-3.pdf�
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_1/2.1-8-1.pdf�


Self Assessment Report : SAR 2556 45 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

50ลํา 
ดับ 

50ชื่อหลักสูตร 50จํานวนนิสิต 
50แผน ก 50แผน ข 50รวม 

13 ปร.ด. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร 

- - - 

14 ปร.ด. สาขาวชิาวทิยาศาสตร
ชวีภาพทางสัตวแพทย 
(นานาชาติ) 

7 - 7 

  50ระดับปริญญาตรี 654 
  50ระดับบัณฑิตศึกษา 115 

  50รวมท้ังส้ิน 769 
 * ขอมูลจํานวนนิสิตท้ังหมดในปการศึกษา0 2556จากกองแผนงาน 

มก.0 

จํานวนนิสิตในหลักสตูรบัณฑิตศึกษาท่ีเนน 
วิจัยตอจํานวนนิสติท้ังหมดคดิเปนรอยละ 
(115/769)*100 = 14.95  

(2.1-8-1) 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 6 4.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย 
 

 ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

 
 
 
 
 
 
 
  



46 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ - 

หมายเหตุ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิทีไ่ดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
นัน้ ทั้งนี ้อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทัง้นี้ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา หนา 34 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ45 138.0 138.0 138.00
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา45 

78.0 78.0 78.0  

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา 
(กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)45 

51.76 51.76 51.76  
 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 56.522 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.710) (คาการเพ่ิม
ขีน้ของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = 4.762 เมื่อเทียบคาการเพิ่มขี้นของรอยละของ
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึน้ไป ดังนั้นคะแนนทีไ่ด
เทากับ 1.984) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.710 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ 

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

54 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก = 
51.761 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 
ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.313)  
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา=1.941 เมื่อเทียบ
คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ 0.809)  
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.313 

4.31 ไมบรรลเุปาหมาย 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

54% (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก=
56.522 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึน
ไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.710) (คาการเพ่ิมข้ีนของ
รอยละอาจารยประจาํท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบ
กับปท่ีผานมา=4.762 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละ
ของอาจารยประจาํท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับป
ท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.984)  
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.710 

4.71 บรรลเุปาหมาย 

 

 
ผลการดําเนนิงาน 

จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา/ 
ตําแหนงวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 44 28 72 

ผูชวยศาสตราจารย - 11 31 42 

รองศาสตราจารย - 5 17 22 

ศาสตราจารย - - 2 2 

รวม - 60 78 138 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

54% (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก=
56.522 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5= รอย
ละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.710) 
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา=4.762 เมื่อ
เทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ 1.984) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.710 

4.71 บรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ - 

หมายเหตุ 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจาํเปนตอง

เลอืกเหมอืนกับสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ45 138.0 138.0 138.00  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย45 72.0 72.0 72.0  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย45 42.0 42.0 42.0
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย45 22.0 22.0 22.0  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย45 2.0 2.0 2.0
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณี
ท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)45 

22.18 22.18 22.18  
 

ตัวตั้ง= 0.000  ตัวหาร =0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=17.391 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจาํท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.899) 
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-4.789 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอย
ละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ -3.991 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 2.899 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

24 % (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ=22.183 
เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ 3.697)  
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=0.983 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ 0.819)  
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 3.697 

3.70 ไมบรรลเุปาหมาย 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

24% (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ=17.391 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจํา
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.899) 
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-4.789 เมื่อเทียบ
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ -3.991 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)  
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 2.899 

2.90 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

 

50ผลการดําเนนิงาน 

50จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

50วุฒิการศึกษา/50 
50ตําแหนงวิชาการ 

50ปริญญาตรี 50ปริญญาโท 50ปริญญาเอก 50รวม 

อาจารย  - 44 28 72 

ผูชวยศาสตราจารย  - 11 31 42 

รองศาสตราจารย  - 5 17 22 

ศาสตราจารย  -  - 2 2 

50รวม  - 60 78 138 
 

 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

24% (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ=17.391 
เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ 2.899) 
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-4.789 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอย
ละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ -3.991 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 2.899 

2.90 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มกีารเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 7 ขอ 

 

หมายเหตุ หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ ความ 
พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ 
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารยท้ังดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
การวิเคราะหขอมลูเชิง
ประจกัษ 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดแผนการบริหาร
และพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ เทคนิคการสอน 
ตลอดจนการพัฒนาคณุวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ไวในแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาคณะฯ0 (2.4-1-1)0 โดยคณะสัตว
แพทยศาสตรไดมีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตรเพ่ือสงเสรมิบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพ่ิมคณุวุฒิ เพ่ิมความรูทาง
วิชาการ ปละ 10 ลานบาท0 (2.4-1-2) 
     นอกจากน้ีคณะฯ ยังไดจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร 2556-25600 (2.4-1-3)0 โดย
รวบรวมขอมลูอัตรากําลัง จําแนกตามหนวยงาน 
ตําแหนงงาน ของภาควิชาและหนวยสนับสนุนของ
คณะฯ จัดทําแผนการพัฒนาคณุวุฒิของอาจารย
เพ่ือท่ีจะใหสัดสวนคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ
มาตราฐานท่ีสกอ. กําหนด และจดัทําแผนเพ่ือ พัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑท่ีสกอ. 
กําหนด ตลอดจนจัดทําแผนเพ่ือรองรับอัตราทดแทน
การเกษียณ และการพัฒนาอาจารยทางดานเทคนิค
การสอน การเปนอาจารยท่ีปรกึษา และแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสายงานวิชาการ 
บรกิารวิชาการ และสายสนับสนุนการบริหาร 
     คณะฯ มีการกําหนดตัวบงช้ี0 (2.4-1-4)0 เก่ียวกับ
พันธกิจดานพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาบุคลากรสายอาจารย และการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนของภาควิชาอยูในพันธกิจดานบริหาร
จัดการ ระดับหนวยงานสนับสนุน ไดแก โรงพยาบาล
สตัว มก. ท้ัง0 4 

 

แหง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการทาง
สัตวแพทย หนวยงานสตัวทดลอง กําแพงแสน 
กําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยูใน
พันธกิจดานบริหารจัดการ 

2.4-1-145  PDCA VET KU 
PLAN ปงบประมาณ 2555-
2556 

2.4-1-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
คณะสัตวแพทยยศาสตร 

2.4-1-345

2.4-1-4  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตว
แพทยศาสตร มก. ประจาํป
การศึกษา 2556  
ไดแก0

  แผนความตองการ
อัตรากําลัง 

 คูมือภาควิชา45  
คูมือโรงพยาบาลสตัว มก.45 
คูมือสํานักงานเลขานุการ/ 
งานธุรการ45 คูมือหนวยงาน
สตัวทดลอง45 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-1%20PDCA%202556-2557%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1.3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-4%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%81.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%81.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  2 มีการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ท่ีกําหนด 

     การบริหารการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกาํหนดของคณะฯ
ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได0 (2.4-2-1) 
โดยมีกองทุนพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตรคอยใหการ
สนับสนุน0 (2.4-2-2) 
     ระดับภาควิชา/หนวยงาน หัวหนาภาควิชา/
หนวยงานเปนผูรบัผดิชอบในการจดัทําแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน ตลอดจนบริหารงานเพ่ือใหการ
พัฒนาบุคลากรเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว มกีาร
ติดตามและรายงานผลการดําเนินเงินตามตัวช้ีวัดใน
การประเมินคณุภาพประจําปการศึกษา 25560  
(2.4-2-3) 
     มีการจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2557 กําหนดรปูแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การปรับรายวิชาทางพรี
คลนิกิ และการปรบัรปูแบบการสอนแบบ0 Problem 
base learning (2.4-2-4) มีการศกึษาดูงานในเรื่อง
การจดัการการเรยีนการสอนแบบ0 PBL เพ่ือนํามาใช
พัฒนาและปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอนใน
หลักสตูร สพ.บ. ป 2557 ภาควิชากายวิภาคศาสตร
และภาควิชาสรรีวิทยาไดนําแนวคดิน้ีมาปรับใชและ
เตรยีมการสอนในรายวิชาใหมของหลักสตูรป 2557 
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสตัวใหญและสตัวปาไดจัดทํา
แผนพัฒนาสือ่การสอนแบบ0 PBL ในปงบประมาณ
0 2557 และมกีารปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนวิชา
ปฏิบัติการเธนุเวชวิทยาในบางช่ัวโมงปฏิบัติการเปน
การเรยีนการสอนแบบ0 PBL เพ่ือเปนการนํารอง0 (2.4-
2-5) 
     ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไดจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาคณาจารยดานการเรียนการสอนและการ
ประเมนิผล จาํนวน 3 โครงการ ไดแก 
   1) โครงการสมัมนาอาจารยท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี 8 
ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยทุก
ทานตระหนักถึงความสําคญัของอาจารยท่ีปรึกษาตอ
อนาคตของนิสิต และไดเขาใจบทบาทท่ีอาจารยท่ี
ปรกึษาควรจะเปนกับนิสติในยคุปจจบุนั ตลอดจน
เทคนิคดานการเรียนการสอน และการใหคําแนะนําแก
นิสิต0 (2.4-2-6) 
   2) โครงการระดมสมองเพ่ือรวมออกขอสอบเพ่ือ
ประเมินความรูความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการ
ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย เมือ่วันท่ี 4 และ 15 
กรกฏาคม 2557 เพ่ือพัฒนาทักษะการออกขอสอบ
ใหกับคณาจารยโดยมีวิทยากรท่ีมปีระสบการณให
ความรูกอนลงมือปฏิบัติ โดยมุงใหคณาจารยเขาใจและ

2.4-2-1  ประกาศคณะฯ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบรหิาร
บุคคล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได คณะ
สัตวแพทยศาสตร  
ลงวันท่ี 25 กันยายน 2555 

2.4-2-2  รายงานสรุปจํานวน
อาจารยลาศึกษาตอ 

2.4-2-3  สไลดนาํเสนอการ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน 

2.4-2-4  เอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการบรรยายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู เรือ่ง0 PBL 

2.4-2-5  เอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการบรรยายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู เรือ่ง0 PBL 

2.4-2-6  โครงการสมัมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

2.4-2-7  โครงการระดมสมอง
เพ่ือรวมออกขอสอบเพ่ือ
ประเมินความรูความสามารถ
ข้ันพ้ืนฐานของการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย 

2.4-2-8  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสรางคูมือ
อาจารยและโจทยปญหา
รายวิชาท่ีใชปญหาเปนหลัก 
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มีทักษะในการออกขอสอบทางวิชาชีพการสัตวแพทย
และพัฒนาขอสอบเพ่ือสงใหสภาวิชาชีพ0  
(2.4-2-7) 
   3) โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
คูมืออาจารยและโจทยปญหารายวิชาท่ีใชปญหาเปน
หลัก เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงคใหผูเขารวมโครงการฯ นําความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชในการสรางโจทยปญหา0 (2.4-2-8) 

  3 มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพท่ีดี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดจัดทําระบบประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(www.vet.ku.ac.th) โดยการประเมนิจาํแนกผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร 6 
ดาน ไดแก ดานสวัสดิการ0 ดานลักษณะงานท่ีทํา ดาน
ความกาวหนาในงาน ดานนโยบายและการบังคับ
บัญชา ดานเพ่ือนรวมงาน และดานสภาพแวดลอม 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะขอคิดเห็นใน 
แตละดาน 
     คณะฯ มีการจดัสวัสดิการสําหรับบุคลากร ไดแก 
การประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากรของคณะฯ ทุกคน มี
ทุนเรียนดีใหแกบุตรของบุคลากร สวัสดิการงาน
แตงงานและเจาภาพงานศพ การไดรับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลใหกับ คูสมรส บุตร ภรรยา 
ปงบประมาณละ 10,000 บาท และมีการสราง
บรรยากาศการทํางาน ดวยการยกยอง ใหเกียรติผูท่ี
ไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน การลงขาว
ประชาสมัพันธ การมอบรางวัลบุคลากรตัวอยาง
ประจาํป (2.4-3-1)0 การจดักิจกรรมท่ีเปดโอกาสให
ผูบริหารและบุคลากรไดมโีอกาสแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
พัฒนางาน เชน โครงการ0 KM โครงการคณบดีพบ
ภาควิชา0 (2.4-3-2) 
     มีการปรับสถานภาพการจางจากลูกจางช่ัวคราว
เปนพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได ทําใหบุคลากร
ของคณะฯ สามารถสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ การแกไขระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายไดเพ่ือเปดโอกาสใหสามารถลา
ศึกษาตอ ฝกอบรม และสัมมนาตางประเทศ จัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาคณะฯ เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให
อาจารยลาศึกษาตอในระดับปรญิญาเอกท้ังในและ
ตางประเทศ และสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน0 (2.4-3-3) สนับสนุนเงินทดสอบ
ภาษาตางประเทศเพ่ือไปศึกษาตอ (2.4-3-4) 
สนับสนุนแรงจงูในในการทําวิจัย0 (2.4-3-5) การจัด
กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน กิจกรรมพัฒนา

2.4-3-145  เอกสารขาว
ประชาสมัพันธ คณะสัตว
แพทยศาสตร มก. 

2.4-3-245  โครงการผูบริหาร
พบภาควิชา 

2.4-3-3  ประกาศรับสมัคร
ผูสนใจขอทุนการศึกษาตอใน
ประเทศและตางประเทศดวย
เงินสนับสนุนจากเงินกองทุน
พัฒนาคณะฯ 

2.4-3-4  ประกาศ
คณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนทดสอบ
ภาษาตางประเทศเพ่ือไป
ศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 

2.4-3-5  ประกาศหลกัเกณฑ
การจายเงินสนับสนุนแรงจูงใจ
ในการทําวิจัย 

2.4-3-645  โครงการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

2.4-3-7  ขอมูลความตองการ
พัฒนาอาจารย เพ่ือการ
จัดสรรทุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ในอุดมศึกษาระดับปรญิญา
เอก มก. 
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อาจารยท่ีปรกึษา ในรปูแบบการจดังบประมาณ
สนับสนุน (2.4-3-6) การจัดทําแผนเพ่ือการจัดสรรทุน
โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน
อุดมศึกษาระดับปรญิญาเอก0 (2.4-3-7) 

  4 มีระบบการตดิตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏบิตังิานท่ี
เก่ียวของ 

     ใชระบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช
ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในกรณีท่ีไปฝกอบรม
ตางประเทศจะตองทํารายงานผลการฝกอบรม และ
การเสนอแนะการนําความรูมาใชประโยชน 
     คณะสัตวแพทยศาสตรใชกลไกการประกันคณุภาพ
เปนเครื่องมือตดิตามการนําความรูท่ีไดพัฒนาไปใช
ประโยชน ในการจดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู (KM) 
มีการประเมินผลหลังการจัด โดยกําหนดหัวขอการ
ประเมินคือ สามารถนําความรูจากการอบรมไปใช
ประโยชนอยางไร0 (2.4-4-1)0 เพ่ือติดตามการนําความรู
ท่ีไดรับการพัฒนามาใชในการปฏบัิติงานจนสามารถ
ถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนได0 โดยใหผูไป
อบรมจัดทํารายงานมานําเสนอ0 (2.4-4-2) 

2.4-4-1  โครงการจัดการ
ความรูของภาควิชา/หนวยงาน 

2.4-4-245  รายงานผลการ
อบรมของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเลขานุการ 

  5 มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคมุใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัต ิ

     คณะสัตวแพทยศาสตรคอยควบคุมดูแลให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณอาจารยท่ีทาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรกําหนด โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสรมิ สนับสนุน ติดตามประเมินผล
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ
บุคลากร0 (2.4-5-1)0 ซึ่งมีการประชุมกําหนดแผน
ดําเนินการสงเสริมติดตามการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ
0 (2.4-5-2) 
     รวมท้ังมีการประชาสมัพันธเก่ียวกับจรรยาบรรณ
อาจารยและสายสนับสนุนผานทาง0 Website ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร0 (2.4-5-3)0 และตดิโปสเตอร
ประชาสมัพันธเก่ียวกับจรรยาบรรณอาจารยใหทราบ
ท่ัวกัน0 (2.4-5-4) 

2.4-5-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสรมิ 
สนับสนุน ตดิตามประเมินผล
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยและบุคลากร 

2.4-5-245  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสรมิ 
สนับสนุน ตดิตามประเมินผล
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยและบุคลากร 

2.4-5-345  

2.4-5-4  บอรดประชาสมัพันธ 

www.vet.ku.ac.th 

  6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

     การประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มี
การประเมินผลการดําเนินงานในระดับภาควิชา/
หนวยงาน (2.4-6-1) 
     ในระดับคณะมีการทํา0 Management review 
ในชวงสิ้นสุดปงบประมาณ 2556 เพ่ือประเมิน
ผลสําเร็จในการดาํเนินงานพรอมท้ังขอเสนอแนะและ
การพัฒนาการผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
และในแตละกลยทุธ เพ่ือนํามาปรบัปรงุ เปนแผนกล
ยทุธและแผนปฏบิตังิานในปงบประมาณ 2557 และได

2.4-6-1  สไลดนาํเสนอการ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน 

2.4-6-245  PDCA VET KU 
PLAN 

 

ปงบประมาณ 2555-
2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-4-1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-4-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-5-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-5-2.pdf�
http://www.vet.ku.ac.th/�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-6-1%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-1%20PDCA%202556-2557%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

มีการประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนปงบประมาณ 
2557 หลังจากดําเนินการไปไดครึง่ปงบประมาณ0  
(2.4-6-2) 
     นอกจากน้ีคณะฯ ยังไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุก
กลุมสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนการประเมินถึงภาพรวมท่ีเก่ียวของ
กับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรในคณะ (Quality of work life) ซึ่ง
เปรยีบเทียบ 3 ปงบประมาณมีแนวโนมดีข้ึนตามลําดับ
0 (2.4-6-3) 

2.4-6-345  PDCA VET KU 
PLAN ปงบประมาณ 2555-
2556 

  7 มกีารนําผลการประเมนิไป
ปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุ
การบรหิารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

     ผลจากการทํา0 Management review และการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานในปงบประมาณ 2556  
ทําใหมีการพัฒนาปรับปรุง แผนยทุธศาสตรและ
แผนปฏบิตัริาชการในปงบประมาณ 2557 จึงทําใหมี
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร 
2556-25560 (2.4-7-1) 
     นโยบายการปรบัประเภทการจางเปนพนักงานเงิน
รายไดแทนลูกจางช่ัวคราว การปรบัฐานคาจาง
คาตอบแทน การปรบัปรงุระเบียบพนักงานเงินรายได
ของคณะ เกิดจากผลการประเมนิและขอเสนอแนะของ
บุคลากรผานระบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ 
และคาจางและคาตอบแทนท่ีไมสามารถแขงขันกับ
ภายนอกได 
     การเปดหลักสูตรคลินิกศึกษาทางสัตวแพทยเพ่ือ
เปดโอกาสใหสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลสตัว ซึ่ง
ปรับสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
สามารถลาเรียนโดยใชเวลาบางสวน ทําใหมี
นายสัตวแพทยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
สามารถลาศึกษาได นอกเหนือจากพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินงบประมาณท่ีสามารถลาเรียนไดเต็ม
เวลา0 (2.4-7-2)0 ซึ่งเปนการตอบโจทยท้ังการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ในระยะยาว การเพ่ิมจํานวนนิสิต
ระดับบัณฑติศึกษา และการเพ่ิมจาํนวนงานวิจัย ตาม
ยุทธศาสตรของคณะฯ ท่ีกําหนดไว 

2.4-7-1  แผนพัฒนาบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร 2556-
2560 

2.4-7-245  สรปุจาํนวนบุคลากร
ลาศึกษา จาก 4 โรงพยาบาล
สตัว มก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-1%20PDCA%202556-2557%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-7-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%2055-60.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-7-2.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมดุ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 

หมายเหตุ 1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่ มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย  

2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไม ตองเทียบเปน 
FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพ่ือให
นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเครื่อง 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีจํานวนคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ท่ีลงทะเบียนโดยกลุมนิสติ จาํนวน 2,709 เครื่อง  
มีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีลงทะเบียนเปน
หองปฏิบัติการและหองคอมพิวเตอรของหนวยงาน
สวนกลาง 165 เครื่อง รวมเปน 2,874 เครื่อง จํานวน FTES 
(ปรับคา) เทากับ 690.37 คิดเปนอัตราสวน0 FTES0.24 ตอ
เครื่อง ซึ่งไมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (80 FTESตอเครื่อง)0  
(2.5-1-1) 
 

  50นิสิต 
* 

50หองปฏิบัติการ / 
หองคอมพิวเตอร * 

50มือถือ/แทปเล็ต 1,261 11 

50โนตบุค 1,428 93 

50พีซ ี 20 55 

50เคร่ืองบริการนิสิต - 6 

50รวม 2,709 165 

50รวมท้ังหมด   2,874 

FTES (ไมปรับคา)   690.37 

FTES ตอเคร่ือง   0.24 

50*50ขอมลูจากกองแผนงาน 

2.5-1-145  ตารางแสดงการ
บรกิารอุปกรณและ
คอมพิวเตอรใหกับนิสิต 
เปรยีบเทียบกับจาํนวน 
FTES ปการศึกษา 2556 
ขอมลูจากกองแผนงาน มก. 

  

2 มีบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใช
งานแกนกัศกึษาทุกป
การศึกษา 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มสีํานักหอสมุดเปนเปนคลัง
ความรูของมหาวิทยาลัย (www.lib.ku.ac.th) (2.5-2-1) 
เปนหองสมุดดิจิทัลดานการเกษตรของประเทศ และเปน
หองสมุดสีเขียวท่ีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการใชโปรแกรมโอเพนซอรส ซึ่งนิสติคณะฯ ท้ัง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา ใชเปนแหลง
คนควาและแหลงเรยีนรู อีกท้ังสํานักหอสมุดมีการจดั
ฝกอบรมหลักสตูรตาง ๆ ใหแกนิสติทุกปการศึกษา เชน การ
ใชฐานขอมูล การใชระบบสืบคน เปนตน 
     สวนการดําเนินงานของคณะสตัวแพทยศาสตร มีการ
ใหบริการแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมสําหรับนิสิต เชน หองสมุด
คณะฯ หองคอมพิวเตอรศึกษา พิพิธภัณฑเพ่ือการเรยีนรู
แบบมีปฏิสมัพันธทางสัตวแพทย สื่อการเรียนการสอนจาก

2.5-2-1  

 

เว็ปไซดสํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
(http://lib.ku.ac.th) 

2.5-2-245  

2)

 
1) รูปภาพหองสมุดเช้ือ วองสง
สาร คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 รูปภาพโรงพยาบาลสตัว
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร45

3)0

 
 รูปภาพสื่อการสอน

หุนจําลองยางพารา45

4)0

 
 รูปภาพหองคอมพิวเตอร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_5/2.5-1-1.pdf�
http://lib.ku.ac.th/�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_5/2.5-2-2.pdf�
http://vet.ku.ac.th/vetthai/index.php�
http://vet.ku.ac.th/vetthai/index.php�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_5/Image.jpg�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_5/Image.jpg�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_5/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ยางพารา รวมท้ังการมโีรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งเปนแหลงฝกงานและแหลง
เรียนรูท่ีดีของนิสิต0 (2.5-2-2) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร45

5)
 

 รูปภาพพิพิธภณัฑเพ่ือการ
เรยีนรูแบบมีปฏสิัมพันธทาง
สตัวแพทย45 

  

3 มีบริการดานกายภาพ
ท่ีเหมาะสมตอการ
จดัการเรยีนการสอน
และการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา 
และจุดเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต 

     คณะสตัวแพทยศาสตรมบีรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ท้ังท่ีวิทยา
เขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมกีารจดัการเรยีนการ
สอน ในอาคารเรยีนและปฏบิตักิาร อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ6 
รอบพระชนมพรรษา0 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
บรมราชินินาถ อาคารเรยีนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 
ประกอบไปดวยหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร และอุปกรณการศึกษา ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
     มเีครอืขายไรสาย0 (wifi) ท้ังคณะฯ เพ่ือความสะดวกใน
การคนควาหาขอมลูของนิสิต 
     มีโรงพยาบาลสตัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 4 แหง 
ไดแก0 โรงพยาบาลสัตว มก.บางเขน โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ และโรงพยาบาล
สตัว มก.หัวหิน เพ่ือเปนสถานท่ีใหนิสิตไดฝกงานท้ังดานสัตว
เล็ก สตัวใหญ สตัวนํ้า และสัตวเศรษฐกิจ ครบถวนตามสาขา
อาชีพ0 และมีฟารมสัตวทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือใหนิสติฝกปฏิบัติทางคลินิกดวย 
(2.5-3-1) 

2.5-3-1  
1)0 รูปภาพหองบรรยาย 
หองเรียนปฏิบัติการคณะสัตว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร45

2)
 

 รูปภาพตัวอยางเครื่องมือใน
หองปฏิบัติการการเรยีนการ
สอน45

3)0

 
 รูปภาพโรงพยาบาลสัตว

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
ท้ัง 4 แหง45

4)0

 
 รูปภาพหนวยสตัวทดลอง 

กําแพงแสน45

5) รูปภาพ0

 
 wifi router 

บริเวณโถงใตอาคารเรียนฯ 6 
ช้ัน คณะสตัวแพทยศาสตร 
บางเขน 

  

4 มีบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปน
อ่ืนๆ อยางนอยในดาน
งานทะเบียนนักศกึษา
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การ
บรกิารอนามยัและ
การรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มสีํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ท่ีอํานวยความสะดวกในดานงานทะเบียนใหกับ
นิสิตทุกคณะฯ0 มสีถานพยาบาล ท่ีใหบรกิารอนามยัและการ
รักษาพยาบาล มีสํานักกีฬา ท่ีอํานวยความสะดวกโดยการจัด
สถานท่ีเลนกีฬา เชน สนามแบดมนิตนั สนามเทนนิส มีการ
บริการโรงอาหารกลาง0 (2.5-4-1) 
     สวนการดําเนินงานของคณะสตัวแพทยศาสตร มีการจัด
โรงอาหารใหบริการกับนิสิตและบุคลากร จดัสถานท่ีใหนิสติ
ไดทํากิจกรรม เชน หองสโมสรนิสติ หองคอมพิวเตอรศึกษา 
รวมท้ังมีหอพักสําหรับบริการนิสติ (2.5-4-2) 

2.5-4-1  

 

รูปภาพ
สถานพยาบาล สํานักกีฬา  
โรงอาหาร สวนกลาง มก. 

2.5-4-245  รูปภาพโรงอาหาร 
หองพักนิสิต หองสโมสรนิสิต 
บางเขน อาคารสโมสรนิสติ
คณะสัตวแพทยศาสตร กพส. 

  

5 มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา 
ระบบกําจดัของเสยี 
การจดัการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณปองกัน

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีระบบสาธารณูปโภค ประปา 
ไฟฟา ระบบรักษาความปลอดภยัของอาคาร การใช
keycard เขา-ออกอาคาร และระบบกลองวงจรปดเพ่ือ
ตรวจสอบและรกัษาความปลอดภยัในการใชอาคารตลอดจน
บรเิวณโดยรอบ ระบบกําจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมท้ัง
มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภยัในบริเวณอาคารตาง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด0 (2.5-5-1) 

2.5-5-1  รปูภาพระบบประปา 
ไฟฟา รปภ. ประต ูkey card 
ระบบดับเพลิงอาคาร คณะ
สตัวแพทยศาสตร กลองวงจร
ปด 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

อัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

  

6 มีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการใน
ขอ 2 – 5 ทุกขอ 
ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดรับการประเมินคณุภาพของ
บริการ โดยมีจํานวนนิสิตท่ีเขาประเมินรวมท้ังสองวิทยาเขต 
768 คน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 3.78 อยูในระดับดี 
รายละเอียดดังน้ี0 (2.5-6-1) 

50วิทยาเขต / 
คณะ 

50จํานวน
นิสิต

ท้ังหมด 

50จํานวน
นิสิตท่ี
กรอก
ขอมูล 

50สัดสวน 
ท่ีตอบ
แบบ 
สอบ 
ถาม 

50คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

50รวม 1. 
50

50

หองสมดุ 

50

แหลง
เรียนรู 

และการ
ฝกอบรม 
การใช
งาน 

2. 
50การ

บริการ
ดาน

กายภาพ
ท่ี

เหมาะสม
ตอการ

เรียนและ
พัฒนา
นิสิต 

3. 
50

50

การ
บริการ 

50

สิ่ง
อํานวย 
ความ

สะดวก 

4. 
50ระบบ 
สาธาร 
ณูปโภค

และ
ความ

ปลอดภัย 

คณะสตัว
แพทยศาสตร 

768 130 16.93 3.78 3.96 3.83 3.69 3.75 

  บางเขน 409 100 24.45 3.81 4.02 3.85 3.73 3.82 

กาํแพงแสน 359 30 8.36 3.66 3.77 3.78 3.56 3.53 
 

2.5-6-1  การประเมินคุณภาพ
ของบรกิาร ขอมลูจากกอง
แผนงาน มก. 

  

7 มกีารนําผลการ
ประเมินคุณภาพในขอ 
6 มาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการ
จัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความ
ตองการของ
ผูรับบริการ 

     คณะสัตวแพทยศาสตร ไดทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการใหบริการของคณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2556 โดยจัดทํา 2 ครั้ง คือ 11 ตุลาคม 
2556 และ 21 มีนาคม 2557 ผลประเมนิความพึงพอใจ
นิสิตอยูในระดับดีในทุกการใหบรกิาร รวมท้ังมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเตมิ0 (2.5-7-1) 
     คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะจากนิสิตเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ โดยในปท่ีผานมาคณะฯ ไดมีการ
ปรับปรุงท่ีทําการสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ท้ัง 2 
วิทยาเขต สําหรับใหนิสติใชในการทํากิจกรรม เก็บวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนใชในการอานหนังสือทบทวนความรู มี
หอพักสําหรับนิสิต และจัดหาวัสดอุุปกรณทางวิทยาศาสตร
ทีใชในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม เปนตน  
(2.5-7-2, 2.5-7.3, 2.5-7-4) 

2.5-7-145

 

  สรปุแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบริการของคณะสัตว
แพทยศาสตรปการศึกษา 
2556 

2.5-7-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยอย
พัฒนานิสิต45/คณะกรรมการ
กิจการนิสติ45

 

 

2.5-7-3  

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงานและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
สํานักงานเลขานุการ 

2.5-7-445  รายงานการ
เงินกองทุนยอยพัฒนานิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

  



60 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ สอนและ
สิง่สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้น 
เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ 
และ วิทยานิพนธ เปนตน  

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สถาบันที่ได
พัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั
ทุกหลักสูตร 

     คณะสตัวแพทยศาสตรใชระบบและกลไกการ
จดัการเรยีนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนสาํคญัตาม
มาตรฐานสกอ. และสภาวิชาชีพ มีการาจัดทํา
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ของทุกวิชา 
     จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผานช่ัวโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุม การ
สัมมนา งานวิจัย และการฝกงาน0 (2.6-1-1) 
     มีรายวิชาปญหาพิเศษ0 (2.6-1-2)0 ท่ีใหนิสิต
เลือกหัวของานวิจัยตามท่ีตนสนใจเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคนควา ตั้งสมมุติฐาน สรุปวิเคราะหและ
นําเสนอในรูปแบบรายงาน ในการศึกษาตามท่ีตน
สนใจ 
     นอกจากน้ียงัมกีารประเมนิผลการสอนของ
อาจารยในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีน ซึ่งแบบ
ประเมินมีประเด็นคําถามถึงบทบาทของอาจารยท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย0 (2.6-1-3)    

2.6-1-1  ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) ของรายวิชา
ตาง ๆ 

2.6-1-245  โครงการปญหาพิเศษ
ของนิสิตช้ันปท่ี 6 

2.6-1-3  ระบบการประเมนิการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
(https://eassess.ku.ac.th) 

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 
มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

     ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของคณะสตัว
แพทยศาสตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ี
จะเปดสอน (มคอ.3)0 (2.6-2-1) 
     ในแตละภาคการศึกษา ท้ังภาคบรรยาย 
ภาคปฏิบัติการ อาจารยประจําวิชาช้ีแจงและแจก
ประมวลการสอน (Course syllabus) แกผูเรียนใน
คาบแรกของการสอน และมกีารประเมินผลการ
เรียนรูของรายวิชาท้ังในระหวางภาคการศึกษา 
และเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา0 (2.6-2-2) 

2.6-2-1  มคอ. 3 ของรายวิชา
ตาง ๆ 

2.6-2-2  ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) ของรายวิชา
ตาง ๆ 

  3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาท่ี
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียนหรือจาก

     ทุกหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตรม ี
รายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมโีอกาสเรยีนรูจากการ
ปฏิบัติจริงท้ังในและนอกหองเรียน 

2.6-3-1  มคอ. 3 ของรายวิชา
ตาง ๆ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_6/2.6-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_6/2.6-1-2.pdf�
http://eassess.ku.ac.th/�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

การทําวิจัย      การจัดใหมีช่ัวโมงปฏิบัติการ การสัมมนา  
การอภิปรายกลุม กรณีศึกษา การทําวิจัย การดูงาน 
และการฝกงาน ตลอดจนปรบัรปูแบบการสอนให
หลากหลาย  (2.6-3-1) 

  4 มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรยีนการสอน
ทุกหลักสูตร 

     หลักสตูรของคณะสตัวแพทยศาสตรทุก
หลักสตูรมีการเชิญผูทรงคณุวุฒิจากภายนอกมา
เปนอาจารยพิเศษ (2.6-4-1) 
     มีการนํานิสิตไปเยี่ยมชมหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับวิชาชีพ0 (2.6-4-2)0 อีกท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีประสบการณเก่ียวของกับหลักสูตร มา
เปนผูรวมประเมินผลดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) และรวมเปนกรรมการพัฒนาหลกัสตูร
0 (2.6-4-3) 

2.6-4-145  ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) ของรายวิชา
ท่ีมีอาจารยพิเศษ 

2.6-4-245  ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) 

2.6-4-3  มคอ. 7 ของหลักสูตรท่ี
เปดสอนในปการศกึษา 2556 

ของรายวิชา
ท่ีมีการนํานิสติไปเยี่ยมชม
หนวยงานตาง ๆ 

  5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจดัการความรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

คณาจารยของคณะสัตวแพทยศาสตรมีการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอนและวิธีการสอนใน
รายวิชาท่ีรับผดิชอบอยางตอเน่ือง มีการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน โดยในปการศึกษา 2556 มีผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียน จํานวน 5 เรื่อง (2.6-5-1)0 ดังน้ี 
     1)   ภาควิชากายวิภาคศาสตร มีการวิจัยใน 
ช้ันเรียนเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบ
การสรุปเน้ือหาในการเรียนโดยใชกรณสีัตวปวยใน
รายวิชามหกายวิภาคศาสตรทางสตัวแพทยของ
นิสิตช้ันปท่ี0 2 โดย อ.สพ.ญ.มณนีชุ เขียวอินทร 
     2)   ภาควิชาปรสติวิทยา มีโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การจัดสอบยอยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนรูในการเรียนปฏิบัติการ
วิชาหนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย (01509211) 
และ การจดัสอบยอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรูในการเรยีนปฏบิตักิารวิชาวิทยาโปรโตซวั
ทางสตัวแพทย (01509331) ปการศึกษา 2555-
2556 นางสาวศุภนันท บุญชอบ เปนหัวหนา 
โครงการ 
     3)   ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง มีวิจัย
ช้ันเรียน เรื่อง ประสิทธิภาพและความมั่นใจในการ
ฝกปฏิบัติงานลงตรวจทางอายรุกรรมดานคลินิก
สัตวเลี้ยง ในชวงกอนละหลังจากการจัดโครงการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเรยีนการสอนวิชา
คลินิกปฏิบัติสตัวเล็ก 
     4)   ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและ
สัตวปา มโีครงการวิจยัในช้ันเรียน เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลการเรียนของนิสติระหวางกลุมใน
การแยกหมูเรยีน ในรายวิชา เวชศาสตรการผลิตโค

2.6-5-145

2.6-5-2  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร 
มก. ประจําปการศึกษา 
2556 ไดแก 

  แฟมงานวิจัยในช้ันเรียน 
ปการศึกษา 2556 

คูมือภาควิชา45  
คูมือโรงพยาบาลสตัว มก.45 
คูมือสํานักงานเลขานุการ/ 
งานธุรการ45 คูมือหนวยงาน
สตัวทดลอง45 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_6/2.6-4-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_6/2.6-4-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_6/2.6-5-1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_4/2.4-1-4%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.56.pdf�
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62 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

0 I (01502513) เปนโครงการตอเน่ือง 2 ป (2555-
2556) 
     งานวิจัยในช้ันเรียนดังกลาว ไดกําหนดเปนตัว
บงช้ีในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับ
ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร ปการศึกษา 
2556 เพ่ือใหกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
คณาชจารยไดใชขอมลูใหเกิดประโยชน0 (2.6-5-2)  

  6 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมตีอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความ 
พึงพอใจแตละรายวิชาตอง 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

     คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนดใหทุกภาควิชา 
ใชระบบประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการประเมนิการสอนของอาจารย
โดยนิสิต0 (2.6-6-1)0 ในทุกรายวิชาเปนประจาํทุก 
ภาคการศึกษา 
     โดยในปการศึกษา 2556 คณะสตัวแพทย- 
ศาสตรไดกําหนดใหมตีัวบงช้ีในการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับภาควิชาของคณะสตัว
แพทยศาสตร ปการศึกษา 2556 ดวย0 (2.6-6-2) 

2.6-6-1  

2.6-6-2  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร 
มก. ประจําปการศึกษา 2556 
ไดแก 

ระบบการประเมนิการ
เรยีนการสอนของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(https://eassess.ku.ac.th) 

คูมือภาควิชา45  
คูมือโรงพยาบาลสตัว มก.45 
คูมือสํานักงานเลขานุการ/งาน
ธุรการ45 คูมือหนวยงาน
สตัวทดลอง45 

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

     คณะสัตวแพทยศาสตร ใหภาควิชา รายงาน
การปรับปรุงรายวิชา ตามผลประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนิสติ 
     ในปการศึกษา 2556 ภาควิชาไดดําเนินการ
ปรับปรุงรายวิชาในสังกัดของตนเอง และรายงาน
ผลการดําเนินงานเก่ียวกับผลการประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนิสิต (2.6-7-1)0 หรือจัดทํา มคอ.5  

2.6-7-1  มคอ. 5 ของรายวิชา
ตางๆ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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Self Assessment Report : SAR 2556 63 
 

 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 1.  เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีการสาํรวจคณุลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของ
หลักสตูร 

     ในปการศึกษา 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร ได
จัดทําวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 โดยใชขอมูลจากการ
สํารวจความเห็นของผูใชบัณฑิตหลักสูตรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิต 
     อีกท้ังมีการทําวิจัยสถาบันในหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษากอนทําการปรับปรุงหลักสตูร0 (2.7-1-1)  

2.7-1-1  รายงานวิจัยสถาบัน
ประกอบการปรบัปรงุหลกัสตูร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 
2557  

  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใช
ในการปรบัปรงุหลกัสตูร 
การจดัการเรยีนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

     คณะสัตวแพทยศาสตร นําผลท่ีไดจากการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดบัปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษามาเปนขอมลูในการจดัทําหลักสูตรท่ี
เหมาะสมตามท่ีไดระบุไวในสาระสาํคัญของการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรในแบบขอปรบัปรงุหลกัสตูรท่ีเสนอ
ตอมหาวิทยาลัย0 (2.7-2-1) 

2.7-2-1  เอกสารเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ. 2557 และหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

  

3 มีการสงเสรมิสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค โดยมอบใหคณะกรรมการกิจการ
นิสิตฯ เปนผูดาํเนินการ0 (2.7-3-1) 
     มีการสงเสรมิการทํากิจกรรมของนิสิต มีการใหทุน
นิสิตเพ่ือศึกษาดูงานตางประเทศโดยใชงบประมาณจาก
เงินกองทุนพัฒนานิสิต0 (2.7-3-2) 

2.7-3-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสติ45/
กองทุนยอยพัฒนานิสิต45
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 
     มีการแทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (IDKU) เขาไปในกิจกรรมตาง ๆ0  
0(2.7-3-3)0    

 
2.7-3-245  รายงานกองทุนยอย
พัฒนานิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร 

2.7-3-345  โครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดแทรก0 IDKU 

  

4 มรีะบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการประชุมวิชาการตาง ๆ0 (2.7-4-1)0 ใหนิสิต
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดรบัทราบ
ผานสื่อประชาสมัพันธตาง ๆ 
     สนับสนุนใหนิสิตระดับบัณฑติศึกษาเขารวมเสนอ
ผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร0 (2.7-4-2)0 และไดเปด
โอกาสใหนิสติเสนอผลงานภาคโปสเตอรโดยใชเงินจาก
กองทุนยอยพัฒนานิสิตคณะสตัวแพทยศาสตร 
     ท้ังยังไดจัดโครงการนําเสนอรายงานปญหาพิเศษ
ของนิสิตช้ันปท่ี 60 (2.7-4-3)0 เพ่ือฝกทักษะการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการใหแกนิสติอีกดวย 
     มีประกาศหลักเกณฑการใหทุนของกองทุนยอย
พัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรสนับสนุนนิสิต
ปริญญาตรเีขารวมประชุมวิชาการท้ังระดับประเทศ
และระดับนานาชาติในประเทศ โดยประชาสัมพันธให
นิสิตทราบทาง0 Facebook สโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตรดวย (2.7-4-4) 

2.7-4-1  เอกสาร
ประชาสมัพันธงานประชุม
วิชาการตาง ๆ 

2.7-4-2  ประมวลเรือ่งในการ
ประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.7-4-345  โครงการนําเสนอ
รายงานปญหาพิเศษของนิสิต
ช้ันปท่ี 6 

2.7-4-445  ประกาศหลกัเกณฑ
ทุนสนับสนุนการเขารวม
ประชุมวิชาการสําหรับนิสิต 

  

5 มีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาท่ีจดัโดย
สถาบัน 

     คณะสัตวแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและ
จริยธรรมใหแกนิสติระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ือง 
     โดยในปการศกึษา0 2556 มีการจัดกิจกรรม 
 “โครงการปลูกตนกลาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการเรยีนการสอนและการปฏบิตังิาน
สําหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ช้ันปท่ี 4” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 
     1) ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหนิสิตของคณะฯ  
     2) ประสทิธิภาพการเรยีนการสอนและการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ 
     3) เปนสวนหน่ึงในการสงเสรมิและทํานุบํารุง
ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ โดยจดัใหมีข้ึน 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 – 1 กันยายน 2556 ณ บาน
พุฒมณฑา ภรูิพิมาน อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสมีา มีนิสติเขารวมโครงการ 91 คน0 (2.7-5-1) 
     และมีนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เขารวม
โครงการวันไหวครู โครงการปลูกตนกลาฯ และวัน

2.7-5-1  โครงการปลกูตนกลา
คณุธรรม จรยิธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการเรยีนการ
เรยีนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน สําหรับนิสติคณะ
สัตวแพทยศาสตร ช้ันปท่ี 4 

2.7-5-245  ภาพถายงาน
สงกรานต  
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_7/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%202.JPG�


Self Assessment Report : SAR 2556 65 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

สงกรานตดวย (2.7-5-2) 

  

7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดบันานาชาต ิ

     นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตรไดรับการพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความผานกระบวนการเรยีนการสอนของรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั (2.7-7-1)0 และการพัฒนาทักษะโดย
การอานบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา (2.7-7-2)0 ในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาตางๆ เพ่ือใหสามารถจดัทํา
บทความนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาตไิด
0 (2.7-7-3)0   

2.7-7-1  แฟม มคอ. 3 ของ
รายวิชา 01504591, 
01515591, 01525591,  
01540591 

2.7-7-245  แฟม มคอ. 3 
รายวิชา 01504597,  
01525597 

2.7-7-3  ผลงานตพีมิพ
บทความวิชาการในวารสาร
นานาขาติของนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

  
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_7/2.7-7-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_7/2.7-7-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_7/2.7-7-3.pdf�
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลัย 
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา รวม
การคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป)  

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 
สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสติท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร ยดึตามคณุลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 9 ประการ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร0 (2.8-1-1)0 เพ่ือใหไดบัณฑติท่ี
เพียบพรอมถึงความเปนคนเกง คนดี คนมีความสุข 
และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นอกจากน้ัน 
คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดคานิยม (Core 
values) สําหรับบุคลากรและนิสติ คือ0 ID VET KU  
0(INTEGRITY = สํานึกด ี/ DETERMINATION = 
มุงมั่น0 / VOLUNTEER = จิตอาสา / ETHICS = มี
จริยธรรม0 / TEAMWORK = รวมมอืรวมใจ / 
KNOWLEDGE CREATION = สรางสรรค0 / UNITY 
= สามัคคี) ไวเพ่ือสงเสริมดานจริยธรรมนิสิตอีกดวย
0 (2.8-1-2) 

2.8-1-1  คูมือการประกัน
คุณภาพฉบับนิสติ 

2.8-1-2  Website คณะสัตว
แพทยศาสตร 
(http://vet.ku.ac.th/vetthai
/index.php/2012-05-23-02-
22-49/2012-05-23-03-30-
14) 

  2 มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของ
ทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดมีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคให
ผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเก่ียวของทราบอยาง
ท่ัวถึงท้ังคณะฯ ผานชองทางการประชาสัมพันธ 
ไดแก0 Website บอรดประชาสมัพันธ0 (2.8-2-1) 
คูมืออาจารยท่ีปรึกษา คูมือนิสติ0 (2.8-2-2)0 และคูมือ
การประกันคณุภาพฉบับนิสติ (2.8-2-3)  

2.8-2-1  Website/บอรด
ประชาสมัพันธ 

2.8-2-2  

2.8-2-3 

คูมือการประกัน
คุณภาพฉบับนิสิต 

 คูมือนิสติ45/คูมือ
อาจารยท่ีปรึกษา45 

  3 มีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ 

     คณะสัตวแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 หลายโครงการ เชน โครงการวันไหวคร0ู  
0(2.8-3-1)0 โครงการแบงปนนํ้าใจแกผูสูงอาย0ุ  
0(2.8-3-2)0 ตลอดจนโครงการคายอาสาพัฒนาตาง ๆ 

2.8-3-1  โครงการวันไหวคร ู

2.8-3-2  โครงการแบงปนนํ้าใจ
แกผูสูงอาย ุ

2.8-3-3  โครงการตาง ๆ ท่ีจัด

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_8/2.8-1-1.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ของสโมสรนิสติคณะฯ ท่ีออกใหบริการ ใหความรู 
และความชวยเหลือแกเยาวชน ชุมชน และสังคม 
ภายใตการดูแลและใหคาํปรึกษาช้ีแนะจากอาจารยท่ี
ปรกึษาโครงการ0 (2.8-3-3)0  
     และคณะฯ ยังไดจดักิจกรรมเพิอพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหนิสติโดยมุงเนนการทําสมาธิในทางพุทธ
ศาสนาใชช่ือวา “โครงการปลูกตนกลาคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
และการปฏิบัติงานสําหรบันิสิตคณะสัตว-
แพทยศาสตร ช้ันปท่ี 4” จัดใหมีข้ึน วันท่ี 29 
สิงหาคม 2556 – 1 กันยายน 2556 ณ บานพุฒ
มณฑา ภูริพิมาน อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสมีา มีนิสติเขารวมโครงการ 91 คน0  
(2.8-3-4)0 โดย ทุกโครงการมีการระบุดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จท่ีชัดเจน 

ขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร 

2.8-3-4  โครงการปลกูตนกลา
คณุธรรม จรยิธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการเรยีนการสอน
และการปฏิบัติงานสําหรบันิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร  
ช้ันปท่ี0 4 

  4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมสงเสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมผีลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 
90 ของตวับงช้ี 

     คณะสัตวแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสติในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมาย รอยละ 90 ของดัชนีช้ีวัดความสาํเรจ็
0 (2.8-4-1) 

2.8-4-1  สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการตาง ๆ 

  5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับนักศกึษาไดรบัการ
ยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคณุดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาต ิ

- - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_8/2.8-3-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%202_8/2.8-4-1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%2056.pdf�
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ (สมศ.) บัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน ๑ ป 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมรีายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบัณฑติศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยันของ 
คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด  
(ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 

101 101 101
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา45 100 100 100
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม
นับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)45 

75 75 75  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ45 1 1 1
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา45 14 14 14  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีม ี
รายไดประจําอยูแลว45 

0 0 0
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา45 9 9 9  

จาํนวนบัณฑติระดบัปรญิญาตรท่ีีอุปสมบท45 0 0 0  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร45 0 0 0
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ =76/
จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจ = 77) เทากับรอยละ 98.70 เมือ่เทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนัน้ คะแนนจึงเทากับ 
4.935 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

100% (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ = 96/จาํนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสาํรวจ = 96) เทากับรอยละ 100.00 
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

100% (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ = 76/จาํนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสาํรวจ = 77) เทากับรอยละ 98.70 
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 4.935 

4.94 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=84�
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50

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 76 

ผลการดําเนนิงาน 

จาํนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสาํรวจ 77  
คิดเปนเทากับรอยละ 98.70  
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 4.935 

  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

100% (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ = 76/จาํนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสาํรวจ = 
77) เทากับรอยละ 98.70 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 4.935 

4.94 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด  
(ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

100 100 100
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด  
(ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

5 5 5
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  
(ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

- - -  

จาํนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ45 

31 31 31  

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)45 

3.93 3.93 3.93
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ45 

2 2 2
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)45 

4.05 4.05 4.05
 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ45 

- - -
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)45 

- - -
 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติ 
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)45 

3.94 3.94 3.94  
 

ตัวตั้ง= 0.000  ตัวหาร =0.000  ผลลัพธ = ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 3.940 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) = 3.900 

3.90 ไมบรรลเุปาหมาย 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.25 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) = 3.940 

3.94 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2554 = 105 คน 
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางานและมีนายจาง = 98 คน 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ท่ีไดรับการประเมิน = 33 คน 
 
ผลการประเมนิ 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม = 3.99 
2. ดานความรู = 3.80 
3. ดานทักษะทางปญญา = 3.67 
4. ดานทักษะ ความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ = 4.23 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ = 3.88 
 
คะแนนเฉลี่ย 3.94 

 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4.25 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) = 3.940 

3.94 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ (สมศ.) ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยท่ีตพิีมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

๐.๗๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

- การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปน
ผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
- การสงบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  
 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด
แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ 
ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน
กลุมอาเซยีน) 

เกณฑการใหคะแนน 
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
- (สบช. ใชบัญญัตไิตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนน) 
 

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
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ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด 
ลักษณะหน่ึง45 

0 0 0
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

0 0 0  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ45 

7 7 7  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต4ิ5 3 3 3
 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบัน 
หรือจังหวัด45 

- - 0  

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ45 - - 0
 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดบั 
ความรวมมือระหวางประเทศ45 

- - 0
 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดบั 
ภูมิภาคอาเซียน45 

- - 0  

จาํนวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ45 - - 0
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ
ประเมิน)45 

8 8 8
 

(สบช.)จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสูตร45 - - 0  

(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหสัเดียวกัน)45 - - 0
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากับ 8.25/จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมดเทากับ 8) = รอยละ103.125 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

32% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเทากับ 8.75/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 15) = รอยละ58.333 เมื่อเทียบคารอยละ 25 
เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

32% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเทากับ 8.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
ท้ังหมดเทากับ 8) = รอยละ103.125 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลุ
เปาหมาย 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

32% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเทากับ 8.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 8) = รอยละ103.125 เมื่อเทียบคารอยละ 25 
เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยท่ีตพิีมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ -มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลูการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอ
ไทลท่ี ๓ หรอื ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอ
ไทลท่ี ๑ หรอื ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

- การสงบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
  
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

 
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือ
การจัดแสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ 
ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมได
อยูในกลุมอาเซียน) 
 
เกณฑการใหคะแนน  
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
- (สบช. ใชบัญญัตไิตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน) 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
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ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ 

จํานวนที่
กรรมการยืนยัน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือตพิีมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้าํกับคา
นําหนักอ่ืนๆ)45 

- - 0
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ี
นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

- - 0  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตอง
ไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

- - 0
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูล 
การจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับ 
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

1 1 1  

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบั 
สถาบันหรือจังหวัด45 

- - 0
 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ45 - - 0  

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ45 

- - 0
 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดบั 
ภูมิภาคอาเซียน45 

- - 0
 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต4ิ5 - - 0  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ี 
เปนวงรอบประเมนิ)45 

1 1 1
 

(สบช.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ภายใน 1 ป45  

- - 0
 

(สบช.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดียวกัน45 - - 0  
 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเทากับ1.000/จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = รอยละ100.000 เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

-ไมม-ี (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเทากับ1.000/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = รอยละ
100.000 เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน
คะแนนเทากับ 5.000 

5.00 -ไมม-ี 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

-ไมม-ี (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเทากับ1.000/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = รอยละ
100.000 เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน
คะแนนเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ เกณฑการพิจารณา 
            กําหนดคานํ้าหนักระดบัคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน 
         ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน  
         (สบช.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคณุภาพอาจารยเปน ๓.๖ เทากับ ๕ 
คะแนน)  

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน 
ของคณะ 

จํานวนที่
กรรมการ 
ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ45 138.0 138.0 138.00  

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา45 - - 0.0
 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา45 44.0 44.0 44.0
 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา45 

28.0 28.0 28.0
 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา45 - - 0.0  

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา45 11.0 11.0 11.0
 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทา45 31.0 31.0 31.0
 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา45 - - 0.0  

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา45 5.0 5.0 5.0  

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา45 17.0 17.0 17.0
 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเทา45 - - 0.0  

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเทา45 - - 0.0
 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเทา45 2.0 2.0 2.0
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 628.000/จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด
เทากับ 138.000 ) เทากับ 4.551 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนจงึเทากับ 3.793 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=120�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=121�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=122�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

คาดัชนี 4 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 643.000/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 142.000 ) เทากับ 4.528 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน
คะแนนจงึเทากับ 3.773 

3.77 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

คาดัชนี 5 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 628.000/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 138.000 ) เทากับ 4.551 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ัน
คะแนนจงึเทากับ 3.793 

3.79 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 628 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 138  
628/138 = 4.551  
เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนจงึเทากับ 3.793 
 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2554 2555 2556 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.ตร ีและไมมีตําแหนงทางวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.ตร ีและดํารงตําแหนง ผศ. 1 48 96 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.ตร ีและดํารงตําแหนง รศ. 3 22.5 112.5 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.ตร ีและดํารงตําแหนง ศ. 6 0 0 0 0 0 0 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.โท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 2 13 39 48 96 44 88 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.โท และดํารงตําแหนง ผศ. 3 28 168 11 33 11 33 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.โท และดํารงตําแหนง รศ. 5 0 0 9.5 47.5 5 25 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.โท และดํารงตําแหนง ศ. 8 10 50 0 0 0 0 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.เอก และไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

5 18 144 22.5 112.
5 

28 140 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.เอก และดํารงตําแหนง ผศ. 6 0 0 30 180 31 186 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.เอก และดํารงตําแหนง รศ. 8 0 0 19 152 17 136 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิป.เอก และดํารงตําแหนง ศ. 10 2 20 2 20 2 20 

13 ผลรวม 140 629.5 142 641 138 628 

14 การพัฒนาคณาจารย 4.45 4.51 4.55 

15 คะแนนท่ีได  (ดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากบั 5 คะแนน) 

  

3.71 3.76 3.79 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

คาดัชนี 5 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 
628.000/จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมดเทากับ 
138.000 ) เทากับ 4.551 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนจงึ
เทากับ 3.793 

3.79 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
(สกอ. 2 ตัวบงชี้) พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมศีิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มีการจัดทําระบบฐานขอมลูนิสิต0 (3.1-1-1)0 และแฟม
ประจําตัวนิสิต0 (3.1-1-2)0 ประกอบดวยขอมลูครอบครวั 
การเรยีน สุขภาพ และบุคคลท่ีคณะฯ สามารถติดตอได
เมื่อนิสิตมีปญหา0  
     มีการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนิสิต0 (3.1-1-3)0 โดย
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนิสิต เพ่ือใหอาจารยสามารถ
ชวยเหลือและดูแลนิสิตไดอยางใกลชิด มีเจาหนาท่ีงาน
บริการการศึกษาคอยใหคําปรึกษาแกนิสิตท้ังในเรื่องการ
เรยีนและปญหาสวนตัวตลอดเวลา โดยสามารถติดตอได
ผานทางระบบโทรศัพท0 Facebook ของสโมสรนิสิต
คณะฯ และเจาหนาท่ีฯ0 (3.1-1-4)0 ท้ังใน กรณีท่ีนิสิต
ขอรับคําปรึกษาเอง และกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงนิสิต
มารับบริการ0 (3.1-1-5)0 กรณีท่ีนิสติมีปญหามากเกินกวา
ความสามารถท่ีคณะฯ จะดูแลไดท้ังกรณีสุขภาพกาย
สุขภาพจิต จะมีการสงตอนิสิตไปยงัหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการแกปญหาน้ัน ๆ คณาจารยและผูท่ีเก่ียวของมีการ
ติดตามผลชวยเหลือและคอยใหคาํแนะนํากับนิสติจนกวา
จะสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ โดยมีการหารือรวมกัน
ระหวางอาจารย ผูปกครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวของเปน
ระยะ0  
     อีกท้ังมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ0 (3.1-1-60 , 3.1-1-7) 

 

เพ่ือเปนชองทางใหนิสิต
และผูท่ีเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ใหบริการของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป   

3.1-1-1  ระบบฐานขอมลูนิสติ 

3.1-1-245  แฟมประจําตัวนิสิต 

3.1-1-345  คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรกึษา 

3.1-1-445  Facebook ของสโมสร
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร และ
ของเจาหนาท่ี 

3.1-1-5  บันทึกการเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-1-645  สรปุแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการ
จัดกิจกรรมบริการของคณะสัตว
แพทยศาสตร ภาคตนและภาค
ปลาย ปการศึกษา 2556 

3.1-1-7  สรปุแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใชบรกิาร0 “หนวย
ทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา”   

  2 มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปน

     คณะสัตวแพทยศาสตรม0ี Website ของคณะฯ
Facebook ของสโมสรนิสติคณะฯ ของสมาคมนิสิตเกาฯ

3.1-2-1  Website ของคณะฯ
0 Facebook ของสโมสรนิสติ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-6.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-1-7.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_1/3.1-2-1.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ประโยชนตอนักศกึษา (3.1-2-1)0 และบอรดสําหรับประกาศขาวสารท่ีเปน
ประโยชนแกนสิติ0 (3.1-2-2)0 ไดแก ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ และเรื่องท่ีนิสติควร
ทราบ มกีารจดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ0 (3.1-2-30 , 3.1-2-4) เพ่ือเปนชองทางสําหรับ
นิสิตไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 
และมีการตดิตามผลการใหบริการขาวสารดังกลาว 

คณะฯ และของสมาคมนิสิตเกาฯ 

3.1-2-245  ประกาศเก่ียวกับ
ทุนการศึกษา รับสมัครงาน เรื่อง
ท่ีควรทราบ (บอรดงานบริการ
การศึกษา) 

3.1-2-345  สรปุแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการ
จดักิจกรรมบรกิารของคณะสตัว
แพทยศาสตร ภาคตนและภาค
ปลาย ปการศึกษา 2556 

3.1-2-4  สรปุแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใชบรกิาร0 “หนวย
ทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา” ภาคตนและภาค
ปลาย ปการศึกษา 2556   

  3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย0 (3.1-3-1) 
เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสเขาไปดูงานและฝกงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ0 (3.1-3-2)0  
     มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม 
ท้ังโดยคณะฯ และสโมสรนิสติคณะฯ0 (3.1-3-3)0  
0นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนิสติเปนผูรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงาน อันเปนการฝกทักษะและประสบการณในการ
ทํางานรวมกัน0  
     ในสวนของการฝกงานคณะฯ ไดมีการจัดทําแบบ
ประเมนิผลการฝกงาน0 (3.1-3-4) เพ่ือใหนิสิตและผูท่ี
เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับใชปรับปรุงการ
ดําเนินงานตอไป  

3.1-3-145  หนังสือขอความ
อนุเคราะหสถานท่ีฝกงาน 

3.1-3-2  โครงการแลกเปลีย่น
นิสิตกับสถาบันการศึกษาทาง
สตัวแพทยตางประเทศ 

3.1-3-3  โครงการตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน
โดยสโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร 

3.1-3-4  สรปุแบบประเมนิผล
การฝกงาน 

  4 มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการจดัทําฐานขอมูลศิษยเกา
(3.1-4-1)0 ม0ี Website และ0 Facebook ของคณะฯ ของ
สมาคมนิสิตเกาคณะฯ0 (3.1-4-2)0 ในการประชาสมัพันธ
ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา เชน การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา แหลงทุนศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน และยังไดประสานงานกับสมาคมนิสิตเกาสตัว
แพทยศาสตร มก. ในการประชาสมัพันธ ตาง ๆ0  
     นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรตาง ๆ ท้ังการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ
(3.1-4-3)0 และรวมตอบแบบสอบถามตาง ๆ รวมพัฒนา
ความรูและประสบการณท่ีดีแกนิสติปจจุบัน อันถือเปน
การสรางเครือขายความสมัพันธระหวางนิสิตปจจุบันและ

3.1-4-1  ระบบฐานขอมลูนิสติ 

3.1-4-245  Website ของคณะฯ
0 Facebook ของสโมสรนิสติ
คณะฯ และของสมาคมนิสิตเกาฯ 

3.1-4-3  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ศิษยเกา 

  5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษย
เกา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพ0 (3.1-5-1)0 เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยอยางสม่ําเสมอ 
แตไมไดจํากัดเฉพาะศิษยเกาเทาน้ัน  แตสวนใหญจะเปน
การจัดรวมกับสมาคมนิสิตเกาสตัวแพทยศาสตร มก. มี
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ และมีการจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ0 (3.1-5-2) 
เพ่ือนําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรบัปรุงการดําเนินงาน
ตอไป 

3.1-5-1  โครงการและการ
บรรยายพิเศษตาง ๆ ท่ีจัดโดย 
คณะสัตวแพทยศาสตร และ 
สมาคมนิสิตเกาสตัวแพทยศาสตร 
มก. 

3.1-5-2  แบบประเมนิความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการและ
การบรรยายพิเศษตาง ๆ ท่ีจัด
โดย  คณะสตัวแพทยศาสตร 
และ สมาคมนิสิตเกาสัตว
แพทยศาสตร มก. 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

     คณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการประเมินคณุภาพของ
การใหบริการจากนิสติ0 (3.1-6-1)0 โดยมผีลการประเมิน
ความพึงพอใจทุกดาน อยูในระดับดี (3.51 ข้ึนไป) จาก
คะแนนเตม็ 5 และเปดโอกาสใหนสิติไดเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหาและการปรับปรงุการใหบริการผาน
ชองทางตาง ๆ   

3.1-6-1  สรปุแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมบริการของคณะสตัว
แพทยศาสตร ภาคตนและภาค
ปลาย ปการศึกษา 2556 

  7 มกีารนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการ
ของนักศกึษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต โดยมีการ
หารือกันในท่ีประชุมของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ   
(3.-7-1-10 , 3.1-7-20 , 3.1-7-3 , 3.1-7-4)0 มีการสํารวจ
ขอมูลความพึงพอใจจากนิสติทุกป0 (3.1-7-5) 
เพ่ือเปนขอมลูประกอบการจดัทําแผนพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป โดยในปท่ีผานมาคณะฯ ไดมีการ
ปรับปรุงท่ีทําการสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ท้ัง 2 
วิทยาเขต สําหรับใหนิสติใชในการทํากิจกรรม เก็บวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนใชในการอานหนัสือทบทวนความรู 
(3.1-7-6)0 มีหอพักสําหรับนิสิต0 (3.1-7-7)0 ปรบัปรงุ
หองเรียน0 (3.1-7-8)0 รวมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรทีใชในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม0 (3.1-7-9) 
ตามท่ีนิสติเคยไดใหขอเสนอแนะ  

3.1-7-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
สตัวแพทยศาสตร 

3.1-7-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนา
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร 

3.1-7-345  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงานและ
ดําเนินการประกันคณุภาพ
สํานักงานเลขานุการ 

3.1-7-4  สรุปโครงการสัมมนา
อาจารยกิจการนิสติ ประจาํป
การศึกษา 2556 

3.1-7-5  สรปุแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมบริการของคณะสตัว
แพทยศาสตร ภาคตนและภาค
ปลาย ปการศึกษา 2556 

3.1-7-6  สโมสรนิสิตคณะสตัว
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84 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

แพทยศาสตร 2 วิทยาเขต 

3.1-7-745  หอพักนิสิตคณะสตัว
แพทยศาสตร 

3.1-7-8  หองบรรยาย 

3.1-7-945  วัสดุอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรทีใชในการเรียนการ
สอน 

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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Self Assessment Report : SAR 2556 85 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 สถาบันจัดทําแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการกําหนดแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสติ0 (3.2-1-1)0 ท้ังโครงการท่ี
จัดขึ้นโดยคณะฯ และโครงการท่ีจัดขึ้นโดยสโมสร
นิสิตคณะฯ0 (3.2-1-2)0 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนานิสิตใหมีคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ในแตละระดับการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
กิจการนิสติคณะสตัวแพทยศาสตร0 (3.2-1-3) 
และคณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนานิสติคณะ
สตัวแพทยศาสตร0 (3.2-1-4) เปนผูดูแลในเรื่อง
ดังกลาว และมีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสาํเรจ็
ในแตละกิจกรรม  

3.2-1-1  แผนการดาํเนินงานดาน
กิจการนิสติ และสโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-1-2  โครงการ/กิจกรรม
สําหรับนิสิตท่ีจดัข้ึนโดยคณะและ 
สโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-1-3  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
สตัวแพทยศาสตร 

3.2-1-4  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนา
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร 

  2 มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดสอดแทรกความรู
เก่ียวกับการประกันคณุภาพการศกึษาใหแกนิสิต
เปนระยะ ๆ ท้ังในรายวิชาสตัวแพทยข้ันนํา0  
(3.2-2-1)และมีการบรรยายในเรื่องดังกลาวใหแก
ผูนํากิจกรรมนิสิตในการประชุมช้ีแจงการดําเนิน
กิจกรรมนิสติ0 (3.2-2-20 , 3.2-2-3)0  
     มีการใหคําปรกึษา ตลอดจนแนะแนวทางการ
ดําเนินงานของชุมนุม/โครงการ/สโมสรนิสติ
คณะฯ โดยไดจดัทําคูมือปฏิบัติงานดานกิจการ
นิสิตสาํหับสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร
(3.2-2-4)0 และใหนิสิตกําหนดดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จและวิธีการประเมินไวในแตละ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ0  
     ท้ังน้ีในปการศึกษา 2556 สโมสรนิสิตคณะ
สัตวแพทยศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
องคกรกิจกรรมนิสิต จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรเปนปแรก โดยไดผลประเมิน 4.05 
อยูในระดับด0ี 

  

(3.2-2-5) 

3.2-2-1  ประมวลการสอนวิชา
สัตวแพทยศาสตรข้ันนํา 
(01501151) 

3.2-2-2  คูมือการประกันคณุภาพ
ฉบับนิสติ 

3.2-2-3  เอกสารประกอบ 
การประชุม ครั้งท่ี0 1/2556 สโมสร
นิสิตคณะฯ 

3.2-2-4  คูมือปฏิบัติงานดาน
กิจการนิสติสําหบัสโมสรนิสติ
คณะฯ 

3.2-2-5  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพองคกรกิจกรรม
นิสิตสโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2556 

  3 มีการสงเสรมิใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกัน

     สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรไดเริ่มใช
กระบวนการคณุภาพในการพัฒนาคุณภาพของ

3.2-3-1  คูมือปฏิบัติงานดาน
กิจการนิสติสําหรับสโมสรนิสิต
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คุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยางนอย 
2 ประเภทสําหรับระดบั
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง
ประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรอืการ
สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสราง
คุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมนิสิตตาง ๆ โดยไดใชคูมือ
ปฏิบัติงานดานกิจการนิสติสาํหรับสโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร0 (3.2-3-1) ท่ีทางคณะ
จัดทําใหเปนแนวทางในการดําเนินงาน การ
รวบรวมขอมลู และการสรุปผลการดําเนินงาน อีก
ท้ังคณะฯ ยังไดสงเสรมิใหนิสิตนําความรูดานการ
ประกันคณุภาพไปใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ัง
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสรมิ
สขุภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรกัษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมสรางคณุธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ 
และสโมสรนิสติคณะฯ ไดมกีารจดัทําแผนการ
ดําเนินงานท่ีครอบคลุมกิจกรรมท้ัง 5 ประเภท 
ขางตน ดังจะเห็นไดจากแผนการดาํเนินงานดาน
กิจการนิสติ ปฏทิินกิจกรรม0 (3.2-3-2)0 โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยคณะฯ และ สโมสร
นิสิตคณะฯ0 (3.2-3-3)0  
     ในระดับบัณฑิตศึกษาถึงแมนิสิตจะไมมีการ
ทํากิจกรรมมากนัก สวนใหญจะเนนไปท่ีกจิกรรม
ทางวิชาการ (3.2-3-4) แตก็มีนิสติบางสวนเขา
รวมกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
และเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม (3.2-3-5)0 ท้ังน้ีในการขออนุมัติ
โครงการนิสติจะระบุวัตถุประสงค ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ ลักษณะกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
วิธีการประเมินความสําเร็จ ซึ่งเปนไปตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา ท้ังยังมีการนําปญหา
อุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมกอนหนามาปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปจจุบันอีกดวย โดยตองผานความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ รองคณบด ี
ฝายกิจการนิสติ และคณบดีทุกครัง้ 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

3.2-3-2  แผนการดาํเนินงานดาน
กิจการนิสติของคณะฯ และสโมสร
นิสิตคณะฯ 

3.2-3-3  โครงการ/กิจกรรม
สําหรับนิสิตท่ีจดัข้ึนโดยคณะสตัว
แพทยศาสตร สโมสรนิสติคณะฯ 

3.2-3-4  การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.2-3-5  โครงการปลกูตนกลา
คุณธรรมจริยธรรม / โครงการของ
ชุมนุมควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

  4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษา
สรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

     คณะสัตวแพทยศาสตรสนับสนุนใหนิสิตสราง
เครือขายพัฒนาคณุภาพภายในคณะฯ โดยสโมสร
นิสิตคณะฯ ไดจดัทําระเบียบการดาํเนินกิจกรรม
สโมสรนิสิตคณะฯ0 (3.2-4-1) สนับสนุนใหนิสิตจัด
โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต0 (3.2-4-2)0 ให
นิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคท่ีพบ 
เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานครั้ง
ตอไป นิสติมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะ
และมหาวิทยาลัยฯ เปนระยะ มีการจัดทําบันทึก
ความเขาใจในความรวมมือเก่ียวกับกิจกรรมของ 
นิสิต นักศึกษา คณะสตัวแพทยศาสตร 6 สถาบัน0  

3.2-4-1  ระเบียบการดําเนิน
กิจกรรมสโมสรนิสิตคณะสตัว
แพทยศาสตร 

3.2-4-2  โครงการสัมมนาผูนํา
กิจกรรมนิสติ 

3.2-4-3  บันทึกความเขาใจใน
ความรวมมือเก่ียวกับกิจกรรมของ 
นิสิต นักศึกษา คณะสตัว
แพทยศาสตร0 6 สถาบัน  
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0(3.2-4-3) ข้ึนอีกดวย   

  5 มีการประเมินความสาํเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประเมินผล
โครงการท่ีจดัข้ึนสําหรับนิสติ และกําหนดใหทุก
โครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสติคณะฯ ตอง
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน0  
0(3.2-5-1) เสนอคณะกรรมการกิจการนิสิต และ
คณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนานิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร เพ่ือทางคณะฯ จะไดทราบวานิสติ
สามารถนําความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพไปประยุกตใชไดหรือไม โดยไดมีการ
หารือเก่ียวกับจดุออนจุดแข็งของนิสิตและชุมนุม
ตาง ๆ ตลอดจนแนวทางแกไขในการสมัมนา
อาจารยกิจการนิสติ0 (3.2-5-2)  

3.2-5-1  สรุปผลการดาํเนินงาน
โครงการตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยคณะฯ 
และสโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-5-2  สรุปโครงการสัมมนา
อาจารยกิจการนิสติ ประจาํป
การศึกษา0 2556 

  6 มกีารนําผลการประเมนิไป
ปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศกึษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ0 (3.2-6-1)0 และนําผลการประเมนิ
ดังกลาว รวมถึงจุดแข็งและจุดออนท่ีพบไปใชใน
การวางแผนพัฒนานิสติผานการหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสติ (3.2-6-2)0 ท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนานิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร0 (3.2-6-3)0 และในการสมัมนา
อาจารยกิจการนิสติ0 (3.2-6-3) 

3.2-6-1  สรุปผลการดาํเนินงาน
โครงการตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยคณะฯ 
และสโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-6-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
สตัวแพทยศาสตร 

3.2-6-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยอยพัฒนา
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร 

3.2-6-4  สรปุโครงการสมัมนา
อาจารยกิจการนิสติ ประจาํป
การศึกษา0 2556 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3.3 (สถาบัน) ระบบการใหคาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ 

     คณะสัตวแพทยศาสตรไดแตงตั้ง
คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-1-1 , 
3.3-1-2) ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหความ
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาท้ัง
ในดานวิชาการและเรื่องสวนตัวแกนิสิต  

3.3-1-1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-1-2  คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษานิสิตช้ันปท่ี0 1ประจาํป
การศึกษา0 2556 

  2 มีการจัดเตรียมขอมลูดาน
ตางๆ และเครื่องมือท่ีใชใน
การใหคําปรึกษาแก
อาจารยท่ีปรึกษา 

     คณะสัตวแพทยศาสตร มี หนวยทะเบียน
และประเมินผลการศึกษา งานบรกิาร
การศึกษา ทําหนาท่ีจัดเตรยีมขอมลูดาน 
ตาง ๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษา
แกอาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-2-1 , 3.3-2-2 , 
3.3-2-3 , 3.3-2-4 , 3.3-2-5) เพ่ือสรางความ
สะดวกใหแกอาจารยในการติดตามดูแล ให
การชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและให
คําปรึกษาแกนิสติ ดานการเรยีน การ
ลงทะเบียนเรยีน และอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัได
จัดโครงการสมัมนาอาจารยท่ีปรึกษา0  
(3.2-2-6) ข้ึน เพ่ือใหอาจารยทุกทาน
ตระหนักถึงความสําคญัของอาจารยท่ีปรึกษา
ตออนาคตของนิสิต และไดเขาใจบทบาทท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาควรจะเปนกับนิสิตในยุค
ปจจุบัน  

3.3-2-1  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-2-2  คูมือนิสติ 

3.3-2-3  ขอบังคับวาดวยการศึกษา
ข้ันปริญญาตรี มก. (พ.ศ.0 2548) 

3.3-2-4  จรรยาบรรณอาจารย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3.3-2-5  การดําเนินงานของ หนวย
ทะเบียนและประเมนิผลการศกึษา 
งานบริการการศึกษา 

3.3-2-6  สรุปโครงการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

  3 มีการประชุม
คณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับ
คณะ เพ่ือหาแนวทางการ
แกปญหาและพัฒนานิสติ 
อยางนอยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประชุม
คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-3-1 , 
3.3-3-2) เพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางการ
แกปญหาและพัฒนานิสติ ภาคการศึกษา 
ละ1 ครั้ง นอกจากน้ียังไดจัดสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-3-3) ข้ึนเพ่ือใหนิสิต 
ไดมโีอกาสพบปะ ปรึกษาหารือปญหาดานการ
เรยีน การลงทะเบียนเรยีน และอ่ืน ๆ อีกดวย  

3.3-3-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-3-2  สรุปโครงการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-3-3  เอกสารสัปดาหนิสติพบ
อาจารยท่ีปรึกษา 

  4 มกีารประเมนิผลระบบการ
ใหคําปรึกษาวิชาการและ
การดําเนินงานของ
อาจารยท่ีปรึกษาทุกป 

    คณะสัตวแพทยศาสตรไดจัดทําแบบ
ประเมินอาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-4-1) เปน
ประจําทุกป และยังไดจัดทําบันทึกการเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษา0 (3.3-4-2) ข้ึน เพ่ือรวบรวม

3.3-4-1  สรปุแบบประเมนิอาจารยท่ี
ปรกึษา 

3.3-4-2  บันทึกการเขาพบอาจารยท่ี
ปรกึษา 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_3/3.3-4-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_3/3.3-4-2.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ขอมูลปญหาท่ีนิสิตแตละคนพบ และแนวทาง
แกไขท่ีอาจารยแตละทานไดใหคาํแนะนํา  

  5 มกีารนําผลการประเมนิมา
ปรบัปรงุระบบการให
คําปรึกษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     คณะสัตวแพทยศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินอาจารยท่ีปรึกษา มาหารอืในการ
ประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือ
นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงระบบการให
คําปรึกษา และระบบอาจารยท่ีปรกึษา0  
(3.3-5-1 , 3.3-5-2) 

3.3-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-5-2  สรุปโครงการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

3 3 3.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
 

 
 

 
 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%203_3/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/3.3-5-2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf�
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องคประกอบที่ 4 การวจิัย 

   
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที ่4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ (สกอ. 3 ตัวบงชี้ 
และ สมศ. 3 ตัวบงชี้) พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.54 ไดคุณภาพระดับ 
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 1.  เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

  
2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ ตามเกณฑ
ท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุม 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของ
สถาบัน และ
ดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

   1.1 คณะสัตวแพทยศาสตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมี  รองคณบดฝีายวิจยั
เปนผูรบัผดิชอบกํากับดแูลการวางแผนงานและดาํเนินการให
สอดคลองกับนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มีระบบการบริหารและสนับสนุนงานวิจัยท่ี
ประกอบดวย คณะกรรมการวิจยัของคณะฯ (4.1-1-1)0 
 ทําหนาท่ีบริหาร และกํากับตดิตามงานวิจัยของคณะฯ โดยมี
การกําหนดกลยุทธในดานการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรใน
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป ซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลยั และของ
ชาติ โดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรสนับสนุนการวิจัย ใน
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสรมิเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการทําวิจัยของ
บุคลากร เพ่ือสรางองคความรูใหมและเปนแหลงวิชาการท่ี
เขมแข็งของประเทศ0 (4.1-1-2)0 มกีารแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย เปน
หนวยงานภายในโดยมภีารกิจหลกัในงานวิจยัและงานบรกิาร
ดานวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย ภารกิจรองเพ่ือสนับสนุนงาน 
ดานการเรียนการสอนของอาจารยและนิสิตคณะฯ รวมท้ัง
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธของ

4.1-1-145  คําสั่งท่ี 072 / 2556 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจยั
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 

4.1-1-2  

 

แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ป คณะสัตวแพทยศาสตร 
(ประจําป 2554) : ยุทธศาสตร
ท่ี 2 สงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือ
สรางองคความรูใหมและเปน
แหลงวิชาการท่ีเขมแข็งของ
ประเทศ 

4.1.1-3  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารศูนยวิจัย

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%83%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf�
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นิสิต ท้ังน้ี การบริหารงาน มีคณะกรรมการ ประกอบดวย รอง
คณบดฝีายวิจยัเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสตัวแพทยโดยตําแหนง ทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน0 (4.1-1-3)0  
ซึ่งโครงสรางของศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการทางสัตวแพทย 
ประกอบดวย 
   1.1.1 งานชันสตูรโรคสตัว กําแพงแสน ประกอบดวย
หองปฏิบัติการตางๆ คือ 
1) หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
2) หองปฏิบัติการคุณภาพนํ้าเช้ือ 
3) หองปฏิบัติการโรคไขหวัดนก 
4) หองปฏิบัติการซีรัม่วิทยา 
5) หองปฏิบัติการไวรสัวิทยา 
6) หองปฏิบัติการคุณภาพนํ้า อาหารและนํ้านม 
7) หองปฏิบัติการสารพิษจากเช้ือราและสารตกคาง
8) หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและโรคตดิตอระหวางสตัวและคน 
9) งานบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ 
   1.1.2 งานชันสตูรโรคสตัว บางเขน ประกอบดวย
หองปฏิบัติการตางๆ คือ หองปฏบัิติการอณูวินิจฉัย
หองปฏิบัติการจลุชีววินิจฉัย หองปฏิบัติการพยาธิ
คลินิก หองปฏิบัติการพยาธิกายวิภาควินิจฉัย หองปฏิบัติการ
วินิจฉัยโรคสัตวสูคน 
   1.1.3  กลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ (Special Research Unit : 
SRU) ซึง่ประกอบดวย หนวยวิจัยวิทยาการสุขภาพเปด 
หนวยระบาดวิทยาและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ทางสตัวแพทย0 หนวยสมุนไพรทางสัตวแพทย0 

   1.2 คณะสัตวแพทยศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยัและงานสรางสรรค โดยพิจารณาผานท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ดังนี ้

หนวยวิจัยเซลล
ตนกําเนิดและมะเร็ง 
   1.1.4  งานบริหารและธุรการชันสูตรโรคสัตว 
เน่ืองดวยคณะผูบริหารดานวิจัย ในป 2556 มีการปรับเปลี่ยน
ผูบริหารดานการวิจัยซึ่งภาระงานท่ีอยูภายใตคําสั่งเดิมน้ันมี
ภาระงานท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดมิซึง่เนนในสวนของการใหทุน
วิจัยเปนหลัก โดยลดบทบาททางดานการบริการทางวิชาการ
ลดลง 

   1.2.1  การสนับสนุนการทําวิจยัของอาจารย นักวิจัย ภายใต
หลกัเกณฑและระเบียบคณะฯ 
1) ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจยัภายในคณะสตัว
แพทยศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 9 กันยายน 2553 (4.1-1-4) 
2) ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน 
ทวพ.) ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 (4.1-1-5) 

และบริการวิชาการทางสตัว
แพทย ลงวันท่ี 30 มีนาคม 
2555 

4.1-1-445 ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร ประกาศ ณ 
วันท่ี 9 กันยายน 2553 

4.1-1-545 ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับพัฒนาบัณฑติศึกษา 
(ทุน ทวพ.) ประกาศ ณ วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2556 

4.1-1-60 ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับพัฒนาบัณฑติศึกษา
บางสวน (ทุน ทวพบ.) 
ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 
2556 

4.1-1-745

 

 ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่อง ปรับปรุง
หลกัเกณฑสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
ของนักวิจัยคณะสตัว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประจําป 2556 ประกาศ ณ 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 

 

 

 
4.1-1-845  ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาทุนโครงการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-1-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9E.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%9A..pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-1-7.pdf�
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3) ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางสวน 
(ทุน ทวพบ.) ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 (4.1-1-6) 
4) ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของนักวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2556 ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 (4.1-1-7) 
5) ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาทุนโครงการวิชาการและงานวิจัยจากกองทุนยอยฮูเว
ฟารมา ประกาศ ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 (4.1-1-8) 
   1.2.2 การสนับสนุนในการตีพิมพผลงานทางวิชาการ ภายใต
หลกัเกณฑและระเบียบคณะฯ 
-  ประกาศคณะกรรมการการบรหิารกองทุนพัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่องหลักเกณฑการจายเงินสนับสนุนแรงจูงใจใน
การทําวิจัยใหบุคลากรและภาควิชา/หนวยงาน พ.ศ.2556 
ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 
   1.2.3 การสนับสนุนการทําวิจยัของอาจารย นักวิจัย ภายใต
หลักเกณฑและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
- ประกาศหลักเกณฑทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม  
สวพ.มก. – สพ. (จัดสรรเงินในอัตราสวน 3 : 1 (75 : 25) ใหกับ
ผูท่ีไดรับทุนวิจัย)  

วิชาการและงานวิจัยจาก
กองทุนยอยฮูเวฟารมา 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 
กรกฎาคม 2555 

  

2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยั
หรืองานสรางสรรค
กับการจดัการเรยีน
การสอน 

   2.1 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
โดยมีนิสิตระดับบัณฑติศึกษาทํางานรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาใน
หัวขอวิทยานิพนธของนิสิตหรือมสีวนรวมในงานวิจัยของ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสงเสริมศักยภาพการวิจัย ซึ่งทางคณะสตัว
แพทยศาสตรมีการสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
(Research Assistantships) ซึ่งปการศึกษา 2556 น้ันมีนิสิต 
ท่ีขอรบัทุนสนับสนุนจาํนวน 9 ทุน จาํแนกเปนระดบัปรญิญา
เอก 1 ทุน และระดับปริญญาโท 8 ทุน0 
   2.2 นิสิตช้ันปท่ี 6 จัดทําปญหาพิเศษ ซึ่งเปนการเปดโอกาส
ใหนิสิตไดมีการเรยีนรูวิธีการวิจัยเบ้ืองตน ดําเนินการรวมกับ
อาจารยเขียนเสนอโครงการวิจยัสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
โครงการวิจัย และไดรับเงินทุนสนับสนุนทําวิจัยจากกองทุน
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร พรอมท้ังมีการจัดงานนําเสนอ
รายงานปญหาพิเศษ ครั้งท่ี 23 ในวันท่ี 7-8 ธันวาคม 
25560

(4.1-2-1) 

 
   2.3 คณะฯ จดัใหมีการแสดงผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาคโปสเตอร ในการประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (4.1-2-3) 

(4.1-2-2) 

   2.4 ภาควิชาในสังกัดคณะสตัวแพทยศาสตรไดเชิญอาจารย
พิเศษเขามามสีวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา0 (4.1-2-4)0 ไดแก  
- ภาควิชาเภสัชวิทยา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสตัวแพทย โดยมี อ.ดร.อรอุมา 

4.1-2-145  รายช่ือผูขอสมัครรับ
ทุนผูชวยวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (Research 
Assistantships) 

4.1-2-20 หนังสือบทคัดยอการ
นําเสนอรายงานปญหาพิเศษ
ของนิสิตช้ันปท่ี 6 ครั้งท่ี 23 
วันท่ี 70 – 8 ธันวาคม 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน 

4.1-2-30 รูปผลงานภาค
โปสเตอรของนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร ในงานประชุม
วิชาการ วิทยาเขตบางเขน 

4.1-2-4 หนังสือเชิญเปน
อาจารยพิเศษ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-2-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-2-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-2-4%20(1).pdf�
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เพียซาย จากคณะเกษตร มก. และ ดร.อมรา ชินภูติ  
จากกรมวิชาการเกษตร เปนอาจารยพิเศษ 
- ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุมกัน ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาจลุชีววิทยาทางสัตวแพทย  
โดยมผีูเช่ียวชาญจากสถาบันสุขภาพสัตว 
- ภาควิชาพยาธิวิทยา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาพยาธิวิทยา โดยม ีผศ.ศุภร ฟุงลัดดา จาก
มหาวิทยาลยัมหิดล  

  

3 มีการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองาน
สรางสรรคและให
ความรูดาน
จรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจาํ 

   3.1 คณะสัตวแพทยศาสตรไดมกีารใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยซึง่ไดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “เสริมสรางความเขมแข็งสัตว
แพทยศาสตรศึกษา (Strengthening Veterinary Education 
Programme) เพ่ือเพ่ิมพุนความรูเก่ียวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว 
(Animal Welfare) และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional 
Ehics) เปนพลวัตรสําคญัในระดับสากล  ซึ่งโครงการดังกลาวได
จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 14 – 16 พฤศจกิายน 2556 ณ หองประชุม 2 
ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาราชินีนาถ โดยมี
อาจารย นายสัตวแพทยเขารวมโครงการ 34 คน (4.1-3-1) 
   3.2 คณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยโดยมีการจดั “โครงการสัมมนาสงเสริมการตีพิมพผลงาน
วิชาการนานาชาต”ิ(4.1-3-2)0 ข้ึน ซึ่งกลุมเปาหมาย คือ อาจารย
รุนใหม และนิสิตปริญญาโท ประมาณ0 25 คน0 

   3.4 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการมอบรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ี

มีผลงานดีเดน เปนประจําทุกป ซึง่ในป 2556 น้ันมีการมอบ

 โครงการน้ีมีการ
บรรยายใน  2 หัวขอ คือ 
       1) เรื่อง “การเตรียมบทคดัยอวิชาการสําหรับ Thesis, 
Conference และ Journal” โดย รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  
รักความสุข ในวันศุกรท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 
15.00 น. ณ หองประชุม 2 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีผูเขารวมโครงการ 71 คน 
(4.1-3-3) 
       2) เรื่อง การเตรียมตนฉบับเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ โดย รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ ในวันศุกร 
ท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ หอง 506 
ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน มีผูเขารวมโครงการ 55 คน (4.1-3-4) 
   3.3  ในการดานการสรางแรงจูงใจ ทางคณะสัตว
แพทยศาสตรมีการจัดสรรจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ 
สนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยและบุคลากรใน
การตีพิมพเผยแพรผลวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศซึ่ง
จํานวนเงินในการสนับสนุนมีจํานวนเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท
ตอ 1 ผลงาน (4.1-3-5) 

4.1-3-1 ขออนุมัติโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
เรื่องเสริมสรางความเขมแข็ง
สัตวแพทยศาสตรเขมแข็ง  

4.1-3-2  ขออนุมัติจัดโครงการ
สัมมนาสงเสริมการตีพิมพ
ผลงานวิชาการนานาชาติ (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/225 
ลว 22 เมษายน 2557) 

4.1-3-30 ขอสงผลการประเมิน
โครงการสัมมนาสงเสริมการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง0 “การเตรียม
บทคัดยอวิชาการสําหรับ
0 Thesis, Conference และ
Journal” (ศธ 0513.11301(
งานแผน)/289 ลว 7 
พฤษภาคม 2557) 

4.1-3-445 ขอสงผลการประเมิน
โครงการสัมมนาสงเสริมการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง0 “การเตรียม
ตนฉบับเพ่ือตีพิมพใน
วารสารวิชาการนานาชาต”ิ 
(ศธ 0513.11301(งานแผน)/
323  ลว 27พฤษภาคม 2557) 

4.1-3-5  ขอสงสรุปการรับเงิน
สนับสนุนแรงจงูใจในการทํา
วิจัยจากเงินกองทุนพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร
ประจําเดือน 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-3-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-3-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-3-3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-3-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-3-5.pdf�
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รางวัลดังกลาวในงานเลี้ยงขอบคณุบุคลากรประจําป 2556 เมื่อ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2556  

  

4 มีการจัดสรร
งบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
วิจัยใหกับคณาจารย นักวิจัย และนิสิต จากเงินกองทุนพัฒนา
ของคณะสตัวแพทยศาสตร ไดแก 
   4.1  ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจยัภายในคณะสตัว
แพทยศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 9 กันยายน 25530 (4.1-4-1) 
   4.2  ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน 
ทวพ.) ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 (4.1-4-2)0 ซึ่งป
การศึกษา 2556 มีผูขอรับทุนดังกลาวฯ จํานวน 24 ทุน 
   4.3  ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางสวน 
(ทุน ทวพบ.) ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 25560 (4.1-4-3)0 ซึ่ง
ปการศึกษา 2556 มีผูขอรับทุนดังกลาวฯ จํานวน 5 ทุน 
   4.4  ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร เรื่อง ปรับปรุง
หลักเกณฑการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของ
นักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 25560 (4.1-4-4) 
ซึ่งปการศึกษา 2556 มีผูขอรับทุนดังกลาวฯ จํานวน 12 ทุน 
   4.5  ประกาศหลักเกณฑทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
สวพ.มก. – สพ. (จัดสรรเงินในอัตราสวน 30 : 1 (75: 25) ใหกับ
ผูท่ีไดรับทุนวิจัย) 
ท้ังน้ี คณะสัตวแพทยศาสตร ไดประกาศรายละเอียดและ
หลักเกณฑ เง่ือนไขการขอทุนแตละประเภทขางตน ผานระบบ
0 e-office ของคณะฯ เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรสามารถเขาดู
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ีโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย หรือรองคณบดีฝายวิจัย จะสงผล
งานใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  เพ่ือขอขอเสนอแนะ/
ปรับปรุงโครงการวิจัยใหเหมาะสม มีโอกาสไดรับทุนวิจยัยิ่งข้ึน 

4.1-4-145  ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตรเรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร ประกาศ ณ 
วันท่ี 9 กันยายน 2553 

4.1-4-245  ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตรเรื่องหลักเกณฑ
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับพัฒนาบัณฑติศึกษา 
(ทุน ทวพ.) ประกาศ ณ วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2556 

4.1-4-3  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตรเรื่องหลักเกณฑ
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับพัฒนาบัณฑติศึกษา
บางสวน (ทุน ทวพบ.) 
ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 
2556 

4.1-4-445  ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตรเรื่องปรับปรุง
หลกัเกณฑสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
ของนักวิจัยคณะสตัว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประจําป 2556 ประกาศ ณ 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 

4.1-4-5  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตรเรื่องหลักเกณฑ
การพิจารณาทุนโครงการ
วิชาการและงานวิจัยจาก
กองทุนยอยฮูเวฟารมา 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 
กรกฎาคม 2555 

  

5 มกีารสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจยัหรือ
งานสรางสรรค

5.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มีหองปฏิบัติการวิจัยฯ คือ 
หองปฏิบัติการกลาง (central lab) ตั้งอยูท่ีช้ัน 6 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร  ซึ่งเปนการสนับสนุน

4.1-5-1  คําสั่งคณะสัตว
แพทยศาสตร 201 / 2556 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-1-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9E.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%9A..pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-1-7.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_1/4.1-5-1.pdf�
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ตามอัตลกัษณของ
สถาบันอยางนอยใน
ประเดน็ตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการ
วิจัยฯ หรือหนวย
วิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ 
- หองสมุดหรือ
แหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจยัฯ 
- สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรอืการ
รักษาความ
ปลอดภยัในการ 
วิจยัฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมงานวิจัยฯ 
เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting 
professor) 

การวิจัยฯ สามารถใชงานรวมกันไดซึ่งหองปฏิบัติการดังกลาวมี
คณะกรรมการควบคุมดูแลเครื่องมือหองปฏิบัติการกลาง0  
(4.1-5-1) และประกาศระเบียบการใชเครื่องมือดังกลาวฯ0  
0

5.2 มีคณะกรรมการหองสมดุของคณะสัตวแพทยศาสตรเพ่ือ
การบริหารและพัฒนาระบบงานของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจัดหาวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับหองสมุด ซึ่งในป
การศึกษา 2556 หองสมุดไดจดัซือ้วารสารตางประเทศ  
จาํนวน 15 รายการ0

(4.1-5-2) 

 

5.3

(4.1-5-3) 

 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการจดัการโครงการบริการจดัการ
ขยะและสารพิษซึ่งพบวาการจัดการขยะสารพิษยังไมมีการ
ดําเนินการไปอยางมรีูปแบบท่ีถูกตองใหเปนระบบตามหลัก
วิชาการทําใหสงผลกระทบตออุปกรณเครื่องใชและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร โครงน้ีไดจดัตอเน่ืองมาเปนปท่ี 2 ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับดีและไดจัดทําคูมือการจัดการของเสียและ
ความปลอดภัย0 

5.4 คณะสัตวแพทยศาสตรไดเขารวมประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 52 
สาขาสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เมื่อวันท่ี 4 – 7 กุมภาพันธ 25570

(4.1-5-4) 

 (4.1-5-5) 

ควบคุมดูแลเครื่องมือ
หองปฏิบัติการกลาง (Central 
lab) ช้ัน 6 อาคารเรียนละ
ปฏิบัติการ คณะสัตว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4.1-5-2  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตรเรื่องระเบียบการ
ใชเครื่องมือ0 Central lab  
0ช้ัน 6 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะสัตว
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4.1-5-3 เอกสารการจัดซื้อ
วารสาร 

4.1-5-40 คูมือการจัดการของ
เสียและความปลอดภัย 

4.1-5-545 รายงานสรุปการ
ประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 52 
สาขาสตัวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

  

6 มีการตดิตามและ
ประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 
และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุก
ประเด็น 

6.1 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการตดิตามผลงานทางวิชาการมี
ระบบรายงานความกาวหนาจากการใหทุนสนับสนุนกับนักวิจัย
ตามประเภททุนตาง ๆและผลงานตีพิมพเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด ทางคณะกรรมการวิจัยจะพิจารณารายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัยเพ่ือทางคณะฯ จะไดอนุมัติเงินงวด
ตอไป (4.1-6-1) 
6.2  คณะสัตวแพทยศาสตรมีการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการกลาง (central 
lab) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนรายเดือน
(4.1-6-2) 
6.3  คณะกรรมการหองสมุดของคณะสัตวแพทยศาสตรมีการ

4.1-6-145 รายงาน
ความกาวหนาของผูรับทุน
ประเภทตาง ๆ 

4.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

4.1-6-345 ผลการประเมนิความ
พึงพอใจของผูใชบรกิาร
หองสมุด ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2556 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ติดตามประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ประจํา
ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 อยูในระดับดี (4.1-6-3) 
6.4  คณะกรรมการจดัการโครงการบริการจัดการขยะและ
สารพิษ มีการประเมินผลโครงการดังกลาว อยูในระดบัด ี
(4.1-6-4) 
6.5  คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการครั้งท่ี 52 สาขา 
สัตวแพทยศาสตร มีการประเมินผลโครงการดังกลาว อยูใน
ระดับด ี(4.1-6-5) 

4.1-6-40 ผลการประเมิน
โครงการบริการจดัการขยะ
และสารพิษ0  ประจาํป
งบประมาณ 2556 

4.1-6-50 ผลการประเมนิการ
จัดการประชุมทางวิชาการ 
ครั้งท่ี 52 สาขาสัตว
แพทยศาสตร 

  

7 มกีารนําผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุ
การสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจยัหรือ
งานสรางสรรคของ
สถาบัน 

คณะสัตวแพทยศาสตรไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง ดังน้ี
1. ดานตํารา ควรใหมีหนังสือเรียนภาษาไทยมากกวาน้ี 
2. การประชุมวิชาการควรมีการบรรยาย / อภปิราย โดย
ผูบรรยายภายนอกใหมากข้ึนและมีหัวขอท่ีนาสนใจ 
3. ควรมีการบรรยายในหัวขอท่ีนอกเหนือจากวิชาการสาขา 
สัตวแพทยบางเล็กนอยเพ่ือเพ่ิมมมุมองดานสังคม เศรษฐกิจ 
ชีวิตความเปนอยู สุขภาพ ฯลฯ โดยจัดเปนชวงประชุมเพ่ือให
เกิดสสีันของการประชุมมากข้ึน 

4.1-7-145 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหองสมดุคณะ
สตัวแพทยศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ครั้งท่ี 1 / 2556  

4.1-7-20 ผลการประเมนิการ
จัดการประชุมทางวิชาการ 
ครั้งท่ี 52 สาขาสัตว
แพทยศาสตร 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 1.  เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

  
2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ 

ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ ตามเกณฑ
ท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุม 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะสตัวแพทยศาสตรมรีะบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยดานการเผยแพรผลงานวิจัยฯ โดยมีรอง
คณบดฝีายวิจยัเปนผูรับผดิชอบกํากับดูแลการ
วางแผนงานและดาํเนินการใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบ
การบริหารและสนับสนุนงานวิจัยท่ีประกอบดวย 
คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ทําหนาท่ีบริหาร และ
กํากับติดตามงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานดานการ
เรียนการสอนของอาจารยและนิสติคณะฯ รวมท้ัง
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํา
วิทยานิพนธของนิสิต 
   1.1 สนับสนุนงบประมาณใหเขารวมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค0 (4.2-1-1) 
   1.2  มีการสงเสริมและสรางแรงจงูใจใหเผยแพร
ผลงานในรูปการใหทุนรางวัลในการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ (4.2-1-2) 
   1.3  เขารวมในการจัดประชุมวิชาการประจําป
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยการมสีวนรวมใน
การพิจารณาและเผยแพรงานวิจัย0 (4.2-1-3) 
   1.4  มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน โดยคณะสตัว
แพทยศาสตร มีการสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทางไปเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุม
ระดับนานาชาติ ปเวนป (ปงบประมาณ) โดย
สนับสนุนเงินตามท่ีจายจริงวงเงินไมเกินรอยละ 70 

4.2-1-145  เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณแก
บุคลากรแตละหนวยงาน
เพ่ือสนับสนุนเขารวม
ประชุมวิชาการฯ 

4.2-1-2  สรุปการรับเงิน
สนับสนุนแรงจูงใจในการ
ทําวิจัยจากเงินกองทุน
พัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร  
(รายงานสรปุการรบัเงิน
ฯ เปนรายเดือน) 

4.2-1-3  รายงานสรุป
โครงการบรรยายพิเศษ
และเสนอผลงานทาง
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ครั้งท่ี 52 
สาขาสตัวแพทยศาสตร 

4.2-1-445 ประกาศคณะ
สัตวแพทยศาสตร เรื่อง
ปรบัปรงุหลกัเกณฑการ
สนับสนุนแรงจูงใจในการ
ทําวิจัยและขอตําแหนง
ทางวิชาการแกบุคลากร
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รวมกับสถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร สวนคณุสมบัติของผูเสนอรับเงิน
เปนไปตามหลกัเกณฑของสถาบันวิจยัและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2-1-4) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 
เมษายน 2554   

  2 มรีะบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือให
เปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

คณะสัตวแพทยศาสตร ไดจดัสมัมนาทางวิชาการใน
งานเกษตรกําแพงแสน เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 
ซึ่งการจัดสัมมนาดังกลาวน้ันเปนการใหความรูและ
ยังสามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัตไิดจริงโดย
ผูเขารวมฟงการสมัมนาครั้งน้ีประกอบดวย 
นักวิชาการ อาจารย เจาของธุรกิจ เจาของฟารม 
ตลอดจนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หัวขอในการจัด
สัมมนาครั้งน้ีประกอบดวย 
   2.1 เรื่อง “ ลดเสี่ยงเปน EMS ตองเลี้ยงกุง
อยางไร” ปท่ี 4 โดย ทีมนักวิชาการสัตวนํ้า ภาควิชา
เวชศาสตรและทรัพยากรผลติสตัว (4.2-2-1) 
   2.2 เรื่อง “ปญหาโรคระบบทางเดินอาหารในไก” 
ปท่ี 4 โดย ทีมนักวิชาการสัตวปก (4.2-2-2) 
   2.3 เรื่อง “ทันโรคทันเหตุการณกับการเลี้ยงสุกร 
หัวขอ พีอีดี มหันตภัยท่ีไมหายไปไหน” ปท่ี 12 โดย 
ทีมวิชาการ หมอหมู เกษตรศาสตร (4.2-2-3) 

4.2-2-1 

 

หนังสือ สัมมนา
วิชาการสัตวนํ้า เรื่อง ลด
เสี่ยงเปน EMS ตองเลี้ยง
กุงอยางไร ปท่ี 4 

4.2-2-2 

 

หนังสือ สัมมนา
วิชาการสัตวปก เรื่อง 
ทันโรคทันเหตุการณ
ปญหาโรคระบบทางเดนิ
อาหารในไกปท่ี 4 

4.2-2-3 หนังสือ สัมมนา
วิชาการทันโรค ทัน
เหตุการณกับการเลีย้ง
สุกร เรื่อง พีอีดี มหันต
ภัยท่ีไมหายไปไหน 

  3 มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

คณะสัตวแพทยศาสตรมีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัยไปยังเจาของ
กิจการเกษตรกรผูเลีย้งสัตวผานวิทยุ โทรทัศน แผน
พับประชาสัมพันธ ปท่ีผานมาทีมวิจัยคณะสัตว
แพทยศาสตร ประสบความสําเร็จครั้งแรกในเอเชีย 
โดยนําสารกลุมโพลีฟนอลมารักษาโรคตายดวนในกุง
ขาว หวังลดความเดอืดรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง 
และสรางความมั่นคงทางดานอาหารของไทย50โดยมี
ผศ.น.สพ.ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน0 หัวหนาภาควิชา
เวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสตัว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
หัวหนาทีมนักวิจัย0 “หมอกุงเกษตร” (4.2-3-1) 

4.2-3-1 เอกสารสมัมนา
วิชาการสัตวนํ้าลดเสี่ยง
เปน EMS ตองเลี้ยงกุง
อยางไร 

  4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมกีารรบัรอง
การใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีดังน้ี 
   1. ผลงานวิจัยเรื่อง หุนจําลองยางพาราเพ่ือการ
เรยีนการสอน โดยม ีศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุ
ประเสริฐ เปนหัวหนาโครงการ ผลงานวิจัยน้ี 
นําไปใชประโยชน คือ หุนจําลองยางพาราอวัยวะ
มนุษย ไดแก ไต ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร 
มดลูก (หุนระบบสบืพันธุเพศหญิง) แบบจาํลอง
อวัยวะสืบพันธุเพศชาย ปอดและหัวใจแสดงการ
แลกเปลีย่นกาซ หุนหัวและคอ แสดงสมอง ไขสัน
หลงั จมกูและปาก ซึง่เปนการนําไปใชประโยชนใน

4.2-4-1 

 

 รายงานสรุปผล
งานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน ผลงานวิจัย 
เรื่อง หุนจําลองยางพารา
เพ่ือการเรยีนการสอน 

4.2-4-2 รายงานสรุปผล
งานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน ผลงานวิจัย 
เรื่อง โครงการสมุนไพร
เพ่ือรักษาสัตว 
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เชิงสาธารณะ และมีการติดตามรายงานผลงาน 
วิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่ง
ประโยชนท่ีไดรับ เชน นักเรียนมีความสนใจและ
เขาใจเรื่องระบบอวัยวะในรางกายมนุษยได ผูสอน
สามารถใชสื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดีและ
สามารถใชในการจัดนิทรรศการใหความรูกับ
นักเรียนทุกระดับช้ัน0 (4.2-4-1) 
   2. ผลงานวิจัยเรื่อง โครงการสมนุไพรเพ่ือรักษา
สตัว โดยม ีรศ.น.สพ.ดร.ณรงค จึงสมานญาติ 
ผูทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร หัวหนา
โครงการ รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี รองคณบดี
ฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร ผูรวมวิจยั 
มีผลงานวิจยั (ผลติภณัฑ) ท่ีใช ไดแก แชมพูกําจัด
เห็บ สเปรยกําจดัเห็บ และมีการตดิตามรายงาน
ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจากผูใชผลิตภัณฑ
ดังกลาว ฯประโยชนท่ีไดรับ คือ เห็บนอยลง แชมพู
สมุนไพรใชแลวขนนุม ผิวหนังดีข้ึน และมี
ขอเสนอแนะ คือ ชวยทําสมุนไพรท่ีกําจัดกลิ่นสุนัข 
เปนยาฉีดนาจะไดผลดีกวา ควรมกีารเผยแพรสตูร
สมุนไพรทางอินเตอรเน็ตหรือสื่อตาง ๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถทําเพ่ือใชเอง0 (4.2-4-2) 

  5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยใน
การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดาํเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีระบบและกลไกเพ่ือชวยให
การคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนและดาํเนินการตามระบบ โดยยดึ
แนวทางและกระบวนการตามหลกัเกณฑของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไมวาจะเปนการเจรจา
ตอรอง การทําขอตกลง หรือขอกฎหมายในการ
เจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนการเจรจารวมเปน
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัย 
เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของนักวิจัย โดยศึกษา
รายละเอียดไดจากเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2-5-1) 
และคณะสัตวแพทยศาสตรขอความชวยเหลือจาก
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
ดวย 

4.2-5-145  เว็ปไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

  6 มีระบบและกลไกสงเสริมการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร 

   6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มีระบบและกลไก
สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและมีการ 
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยคณะกรรมการ 
วิจยัของคณะสตัวแพทยศาสตรมกีระบวนการในการ
ประชาสมัพันธผานระบบ0 e-office ของคณะสตัว
แพทยศาสตร เพ่ือกระตุนใหอาจารย นักวิจัยเขารวม

4.2-6-145

 

  เว็ปไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/�
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

การอบรมใหความรูเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา
ผานเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร0 
   6.2

(4.2-6-1) 
 

     6.2.1 การประดษิฐ “ชุดหุนจําลอง  
กูชีพสุนัขเพ่ือฝกหัดทางการแพทย โดยใชยางพารา
เปนวัตถุดิบหลัก ” 

คณะสัตวแพทยศาสตร ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร โดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ  ยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน ดังน้ี 

     6.3.2 การประดษิฐ  “หุนจําลอง 
ขอตอมา0 carpal jointเพ่ือการฝกหัดทางสัตว
แพทย” ซึ่งท้ัง 2 ผลงานน้ีอยูในระหวางยื่นคําขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตอตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญา0 (4.2-6-2) 

4.2-6-245  บันทึกขอความ
ท่ีศธ 0513.11302 / 
213 ลว. 25 มีนาคม 
2557 เรือ่ง ขอรบั
สิทธิบัตร 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

มีผลการดําเนินงานท่ีนําความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพร
ใหกับกลุมเปาหมาย แตการดําเนินงานยังไมไดแสดงระบบหรือกําหนด
ผูรับผิดชอบ นอกจากน้ียังไมไดแสดงการนําความรูไปเผยแพรในลักษณะท่ี
เปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%204_2/4.2-6-2.pdf�
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ - 

หมายเหตุ 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะทีป่ฏิบัติงาน
จริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณนั้นๆ 
ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยัน 
ของ คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน45 3,363,400.00 3,363,400.00 3,363,400
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 3,363,400.00 3,363,400.00 3,363,400
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน45  31,300,129.00 31,300,129.00 31,300,129  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 31,300,129.00 31,300,129.00 31,300,129
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 115.5 115.5 115.5
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 115.5 115.5 115.5
 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 - - 0.0  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 0.0 0.0 0.0
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ45 22.5 22.5 22.5  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 22.5 22.5 22.5
 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ45  - - 0.0
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 0.0 0.0 0.0
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน = 
34,663,529.00/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=115.50)=300,117.13 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 
บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000) 

 

 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=154�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=158�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=162�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=614�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=618�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

95,000 บาทตอคน (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 16,168,853.00/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา=117.00)=138,195.32 บาทเมื่อเทียบคาคะแนน
เต็ม 5 = 150,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.607)  
 

4.61 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

100,000 บาทตอคน (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 34,663,529.00/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา = 115.50) = 300,117.13 บาทเมื่อเทียบคา
คะแนนเตม็ 5 = 150,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
5.000) 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

100,000 บาทตอคน (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 34,663,529.00/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา = 115.50) = 300,117.13 บาทเมื่อเทียบคา
คะแนนเตม็ 5 = 150,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
5.000) 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยท่ีตพิีมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยู
ในควอไทลท่ี ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยู
ใน ควอไทลท่ี ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลูสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

 
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations)  
มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรไูน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด
แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน
กลุมอาเซยีน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

 กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๐ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๐ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

   

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
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ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวม
จาก

ภาควิชา 

จาํนวน
ยืนยันของ 

คณะ 

จํานวนที่
กรรมการยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 115.5 115.5 115.50
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 115.5 115.5 115.50
 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 - 0.0 0.00  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 0.0 0.0 0.00  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ45 22.5 22.5 22.50
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 22.5 22.5 22.50  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ45  - 0.0 0.00
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 0.0 0.0 0.00
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/ 
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมลู TCI  
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

24 24 17  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 24 24 17  

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

15 15 5
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 15 15 5
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับ 
ในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

9 9 0
 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 9 9 0
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)45 

43 43 68  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ45 43 43 68  
 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ 63.250/
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจาํท้ังหมดเทากับ 138.000) = รอยละ45.833 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=158�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=162�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=614�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=618�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=193�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=193�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=193�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=627�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=194�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=194�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=630�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=195�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=195�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=195�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=200�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=200�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=200�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

55% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ58.750/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ
142.000) = รอยละ 41.373 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000  

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

55% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ63.250/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ
138.000) = รอยละ 45.833 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

55% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ 74.750/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ
138.000) = รอยละ 54.167 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเพ่ิมข้ึน
มากกวาปกอน 
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ - 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยันของ 
คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 115.5 115.5 115.50  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 - 0.0 0.00
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ45 22.5 22.5 22.50
 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ45  - 0.0 0.00  

จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน45 24 25 5
 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน45 - - -  
 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน = 25.000/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสตัวแพทยศาสตร =138.000) = รอยละ 18.116 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จงึมี
คาเทากับ 4.529 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

10.2% (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
=25.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสัตว
แพทยศาสตร = 142.000) = รอยละ 17.606 เมื่อเทียบคารอยละ 20 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 4.402 

4.40 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

10.2% (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน = 
25.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสตัว
แพทยศาสตร = 138.000) = รอยละ 18.116 เมื่อเทียบคารอยละ 20 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 4.529 

4.53 บรรลเุปาหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=207�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=208�


Self Assessment Report : SAR 2556 107 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

10.2% (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
= 5.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสัตว
แพทยศาสตร = 138.000) = รอยละ 3.623 เมื่อเทียบคารอยละ 
20 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 0.906 

0.91 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : -งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
Nesting records of Eastern Grass Owl Tyto (capensis) 
Longimembris in Chiang Rai, north Thailand นําเสนอในการประชุม
ท่ี อบต.จันจวา เมื่อ 2552 ใชจริงเมื่อ 2552-2559 
ชุดตรวจเช้ือแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหาร มีหนังสือสัญญาระหวางบริษัท
และสกว. ใชเมื่อ 2554-2559 
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๗ (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดวย ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 
๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ
๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตาํราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จาํนวน
ยืนยันของ 

คณะ 

จํานวนที่
กรรมการยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 115.5 115.5 115.50
 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)45 - 0.0 0.00
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ45 22.5 22.5 22.50  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ45  - 0.0 0.00
 

บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ45 0 0 0  

บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ45 0 0 0
 

ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
(ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)45  

0 0 5  

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)45  

9 8 4
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 8.000/จํานวนอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจําท้ังหมด = 138.000) = รอยละ 5.797 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 2.899 

 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

4% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 7.750/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด = 142.000) = รอยละ 5.458 เมื่อ
เทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 2.729 

2.73 บรรลเุปาหมาย 

 

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=210�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=211�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=212�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=212�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=213�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=213�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=213�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลุ

เปาหมาย 

4% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 8.000/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด = 138.000) = รอยละ 5.797 
เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 2.899 

2.90 บรรลุ
เปาหมาย 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

4% (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 7.750/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด = 138.000)= รอยละ 
5.616 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 2.808 

2.81 ไมบรรลุ
เปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ. 2         
ตัวบงชี ้และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวาคณะสัตวแพทยศาสตรมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดมีาก รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีระบบและกลไก
การบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 
และดาํเนินการ
ตามระบบท่ี
กําหนด 

     คณะสตัวแพทยศาสตร มรีะบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
โรงพยาบาลสัตวและภาควิชา0 (5.1-1-1)0 

     คณะฯ จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนางานบริการวิชาการ
ของคณะฯ ประกอบดวย0

โดยมี
คณะกรรมการประกอบไปดวย คณบด ีรองคณบด ีผูชวย
คณบดี หัวหนาภาควิชา หนวยงานท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีใน
การกํากับนโยบายการใหบริการวิชาการของหนวยงาน
บริการวิชาการในคณะในภาพรวม บริหารงานหนวยงาน
บริการวิชาการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 8 ตัวช้ีวัด0 9 กลยทุธ (5.1-1-2)0 ได
มีการกําหนดใหหนวยงานบริการวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป0 (5.1-1-3)0 มีการถายทอดตัวบงช้ีตามแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะฯ เพ่ือใหหัวหนาภาควิชา
และหัวหนาหนวยงานดําเนินการ (5.1-1-4)0  และรายงาน
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการให
ผูบริหารระดับคณะฯ0 
     คณะฯ สงเสริมใหหนวยงานและภาควิชาไดมีบทบาทใน
การบรกิารวิชาการโดยจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ ภายใต
ระเบียบโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย0

(5.1-1-5) 

 ในป
การศึกษา0 2556 คณะฯ มโีครงการพัฒนาวิชาการรวม
ท้ังสิ้น 24 โครงการ0 เปนโครงการของโรงพยาบาลสตัว มก. 
10 โครงการ หนวยงานชันสูตรโรคสัตว 3 โครงการ 
ภาควิชา 10 โครงการ และหนวยงานสตัวทดลอง 1 
โครงการ0 

 

 
(5.1-1-6) 

5.1-1-1  แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการของ
โรงพยาบาลสัตวและภาควิชา 
(ประกาศคณะฯ ลว.0 19 ก.ค.0 56) 

5.1-1-2  ขอแจงแผนยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ประจาํป0 2555 – 
2558 (ศธ0513.11301/ว4314 
ลว.19 ก.ย.0 54) 

5.1-1-3  ขอใหดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการของภาควิชา/
หนวยงาน ประจําป0 2556 (ศธ
0513.11301/303 ลว.30 ม.ค.0 56) 

5.1-1-4  ขอพิจารณาลงนามใน
หนังสือคํารับรองปฏบัิติราชการ
ของภาควิชา/หนวยงาน 

5.1-1-5  รายงานผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

5.1-1-6  

 
 
 

โครงการพัฒนาวิชาการ 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-3.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-4.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-5.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-6.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 
     คณะกรรมการบริหารงานบรกิารวิชาการโรงพยาบาล
สัตวและภาควิชาไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดเปาหมายและ
มอบหมายนโยบายดานการดําเนินงานบริการวิชาการของ
คณะฯ รวมท้ังจัดทําแผนดําเนินงานตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ0 
จากการตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนางานบริการ ผานการรายงานงานผลตามคํารบัรองของ
หนวยงาน และนํารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อวันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 25570

(5.1-1-7) 

 (5.1-1-8)0 สรุป
ไดวาจากตัวบงช้ีท่ีใชวัดผลสําเร็จรวมท้ังหมด 14 ตัวบงช้ี 
สามารถดําเนินการใหบรรลตุามบงช้ีตามเปาหมาย 10 ตัว
บงช้ี และยังไมบรรลเุปาหมาย 4 ตัวบงช้ี0 (5.1-1-9)0 ซึ่งทีม
ผูบริหารไดนําผลการประเมินในครั้งน้ีมาใชในการปรับ
เปาหมายและตัวบงช้ีในการประชุมเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
25570 (5.1-1-10) 

5.1-1-7  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงานบริการ
วิชาการของโรงพยาบาลสัตวและ
ภาควิชา ครั้งท่ี0 1/2556 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี0 10ตุลาคม0 2556 

5.1-1-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งท่ี0 5/2557 เมื่อวันศุกรท่ี0 16  
พฤษภาคม2557 

5.1-1-9  PDCA แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร 
มก.0 2556 - 2557 

5.1-1-10 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
ระยะสัน้ ประจาํปงบประมาณ 
2557 

  

2 มีการบูรณาการ
งานบริการทาง
วิชาการแกสังคม
กับการเรยีนการ
สอน 

คณะสัตวแพทยศาสตร ใชโรงพยาบาลสตัว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และหนวยงานชันสูตรโรคสตัว 
เปนสถานท่ีหลักในการเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติของนิสติช้ันปท่ี
0 6 ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (5.1-2-1) 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี0 3 คณะฯ กําหนดกลยุทธ ท่ี0 3.3  
ในการใชหนวยงานบริการวิชาการบูรณาการในการผลติ
บัณฑิตและงานวิจัย0 (5.1-2-2)0 นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรมี
โอกาสฝกงานนอกหลักสตูร สาํหรบันิสิตท่ีสนใจจะสรางสม
ประสบการณดานวิชาชีพตามอัธยาศัย ปการศึกษา 2556  
มีนิสิตเขารวมฝกงาน ณ โรงพยาบาลสตัว มก. รวมท้ังสิ้น 
886 คน คน มีจํานวนวันฝกงานท้ังสิ้น0 3,295 วัน และเฉลี่ย
วันฝกงานนอกหลกัสตูร 3.72 วันตอคน0 (5.1-2-3) 

50หนวยงาน 50จํานวน
นิสิต 

50จํานวน
วัน 

50เฉลี่ย
วัน/คน 

50รพส. มก. บางเขน 239 655 2.74 

50รพส. มก. กําแพงแสน 354 609 1.72 

50รพส. มก. หนองโพ 134 963 7.19 

50รพส. มก. หัวหิน 159 1,068 6.72 

50รวม 50886 503,295 

  

3.72 

นอกจากน้ี วิชาปญหาพิเศษ0 (5.1-2-4)0 ในหลักสตูรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนวิชาท่ีเปดโอกาสใหนิสิตไดจัด
ฝกปฏิบัติทักษะในการพัฒนาโครงงานวิจัย โดยนิสติจะเริ่ม

5.1-2-1  หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต 

5.1-2-2  ขอแจงแผนยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ประจาํป0 2555 – 
2558 (ศธ0513.11301/ว4314 
ลว.19 ก.ย.0 54) 

5.1-2-3  รายงานการประเมนิ
ตนเองประจําปการศึกษา2556 
ของโรงพยาบาลสตัว มก. ท้ัง0 4 
แหง 

5.1-2-4  วิชาปญหาพิเศษ 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-7.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-8.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-9.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-1-10.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-2-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-2-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-2-3.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-2-4.pdf�


112 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

พัฒนางานการเขียนโครงราง การตั้งโจทยวิจัยตั้งแตช้ันปท่ี
0 4 การศึกษาและเก็บตัวอยาง ตลอดจนเขียนบทความ
วิชาการในรูปแบบของงานวิจัยและนําเสนอสูสาธารณะกอน
จบการศึกษาในช้ันปท่ี0 6 

  

3 มีการบูรณาการ
งานบริการทาง
วิชาการแกสังคม
กับการวิจัย 

     การท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร มีการใหบริการวิชาการ
ผานโรงพยาบาลสัตว มก. และหนวยงานชันสูตรโรคสตัว
อยางตอเน่ืองครอบคลมุทุกสาขาทางสัตวแพทย ทําให
บุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะอาจารยและบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการวิจัย สามารถพัฒนาโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับโจทยซึ่งสัมพันธกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  
     คณะฯ ยังใหความสําคัญกับการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย ตามกลยุทธท่ี0 3.3 และกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับความสําเร็จของยุทธศาสตร คือจํานวนโครงการวิจยั
ทางคลินิกและโครงการปญหาพิเศษ ปงบประมาณละ 30  
โครงการ นอกจากน้ีวิชาปญหาพิเศษ ในหลักสูตรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนวิชาท่ีเปดโอกาสใหนิสิตไดจัดฝก
ปฏิบัติทักษะในการพัฒนาโครงงานวิจัย โดยนิสิตจะเริม่
พัฒนางานการเขียนโครงราง การตั้งโจทยวิจัยตั้งแตช้ันปท่ี
0 4 การศึกษาและเก็บตัวอยางตลอดจนเขียนบทความ
วิชาการในรปูแบบของงานวิจยั และนําเสนอสูสาธารณะกอน
จบการศึกษาในช้ันปท่ี0 6 ในปการศึกษาท่ีผานมามี
โครงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทางคลนิิกท่ีใชโรงพยาบาลสตัว 
มก. หรือหนวยงานบริการวิชาการของคณะฯ รวมท้ังสิ้น 48 
โครงการ0 
     นอกจากน้ี โครงการบรกิารวิชาการในรปูแบบโครงการ
พัฒนาวิชาการของภาควิชา/หนวยงาน ยังเปนชองทางในการ
พัฒนาหรือตอยอดงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในคณะฯ 
อาทิเชน โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและวิจัย
การควบคุมโรค0

(5.1-3-1, 5.1-3-2) 

 PRRS และ0 

     โครงการสัมมนานานาชาติเรื่องการวางยาสสลบและการ
แกไขความปวดในสัตวเลี้ยง (Internatinal Seminar on 
Companion Animal Anesthesia and Analgesia) เปน
การเปดโอกาสนําผลงานวิจยัออกเผยแพรตอสังคมเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย0

PED ในฟารมสกุร ของหนวย
ชันสูตรโรคสตัวกําแพงแสน โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง
การพัฒนาและวิจยัการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรม
และสุขภาพสตัวในชางและสตัวปาเพ่ือการอนุรักษ ของ
หนวยชันสูตรโรคสัตวกําแพงแสน รวมกับ หนวยสตัวปา 
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน และภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสตัวใหญและสตัวปา 

 
 

(5.1-3-3) 

 
 
 

5.1-3-1 บทคัดยอการนําเสนอ
รายงานปญหาพิเศษของนิสิตช้ันปท่ี
0 6 ครั้งท่ี0 23 วันท่ี0 7-8 ธันวาคม
2556 

5.1-3-2 ผลงานตีพิมพของบุคลากร
สังกัดหนวยงานบริการวิชาการ 

5.1-3-3 โครงการสมัมนานานาชาติ 
เรื่อง การวางยาสสลบและการ
แกไขความปวดในสัตวเลี้ยง 
(Internatinal Seminar on 
Companion Animal 
Anesthesia and Analgesia) (ศธ
0513.11301(งานแผนฯ)/322 ลว.
7 ส.ค.0 56) 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-3-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-3-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_1/5.1-3-3.pdf�
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4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ
งานบริการทาง
วิชาการแกสังคม
กับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั 

คณะสัตวแพทยศาสตรมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คือ การ
ตั้งเปาหมายจํานวนโครงการวิจัยทางคลินิกและโครงการ
ปญหาพิเศษปงบประมาณละ0 30 โครงการ (5.1-4-1)0 เพ่ือ
แสดงถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการของโรงพยาบาล
สัตวเขากับการเรยีนการสอนและงานวิจัย ผลประเมินสรุปวา
สามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีจํานวน
ปญหาพิเศษของนิสิตท่ีเก่ียวของกับงานบริการวิชาการมี
ท้ังหมด 20 เรื่อง0 (5.1-4-2)  
     ในปการศึกษาท่ีแลวคณะทํางานไดนํารองใหมีการ
นําเสนอวิชาปญหาพิเศษเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลประเมิน
พบวาท้ังอาจารยท่ีปรึกษาและนิสติท่ีเปนผูนําเสนอมีความพึง
พอใจและมทีักษะในการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษได
ในระดับท่ีดีถึงดมีาก ในปการศึกษาน้ีจึงมีการดําเนินการใหมี
การนําเสนอเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด (5.1-4-3)0 และมี
จํานวนงานวิจัยทางคลินิกท่ีบุคลากรของหนวยงานบริการ
วิชาการมีสวนรวมมีท้ังสิ้น28 โครงการ0 (5.1-4-4)0 เมื่อรวมกับ
ผลงานวิชาการการนําเสนอปญหาพิเศษของนิสิตรวม0 48 
เรื่อง สูงกวาเปาหมายตามตัวช้ีวัดในระดับคณะท่ีกําหนดไว
อยูท่ี0 30 เรื่องตอป 

5.1-4-1  ขอแจงแผนยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ประจาํป0 2555 – 
2558 (ศธ0513.11301/ว4314 
ลว.19 ก.ย.0 54) 

5.1-4-2  บทคัดยอการนําเสนอ
รายงานปญหาพิเศษของนิสิตช้ันปท่ี
0 6 ครั้งท่ี0 23 วันท่ี0 7-8 ธันวาคม
2556 

5.1-4-3  ผลการประเมินความพึง
พอใจการนําเสนอรายงานปญหา
พิเศษของนิสิตช้ันปท่ี 6 ครั้งท่ี 23 
วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2556 

5.1-4-4  ผลงานตีพิมพของ
บุคลากรสังกัดหนวยงานบริการ
วิชาการ 

  

5 มกีารนําผลการ
ประเมินไป
ปรบัปรงุการบูร
ณาการงาน
บริการทาง
วิชาการแกสังคม
กับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั 

จากการดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนและการ
ดําเนินการนําเสนอวิชาปญหาพิเศษ พบวานิสิตสามารถ
นําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษอยูในระดับท่ีดีถึง 
ดีมาก คณะกรรมการดําเนินการจงึมีความเห็นใหดาํเนินการ
ในรปูแบบน้ีตอไป และจากการประชุมอาจารยท่ีปรกึษาในป
น้ีมีการนําเสนอประเดน็ในเรือ่งของระเบียบการเบิกจายเงิน
จากกองทุนพัฒนานิสิตท่ีมีขอจํากัดไมเอ้ือใหการเบิกจายใหมี
ความคลองตัวผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กําแพงแสน ไดรับ
เรื่องเพ่ือจะนําเขาไปหารือในคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
นิสิตใหมีการแกไขระเบียบใหมีการเบิกจายเงินท่ีจะชวยให
การทํางานวิจัยปญหาพิเศษมีความคลองตัวมากข้ึน0  
0(5.1-5-1, 5.1-5-2) 
     การประเมินผลสําเร็จตามตัวบงช้ีเรื่องงานวิจัยทางคลินิค 
จากการรายงานผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลสตัว มก. 
ท้ัง 4 แหง มีจํานวนผลงานวิจัยทางคลินิก รวมท่ังสิ้น 48 
เรื่อง ซึ่งมากกวาเปาหมาย และคณะกรรมการตรวจประเมิน
ไดใหขอเสนอเเนะ เพ่ือการพัฒนาในปตอไปโดยลง
รายละเอียดในแตละโรงพยาบาลสตัว0 (5.1-5-3)  

5.1-5-1  รายงานการประชุม
กรรมการบริหารงานคณะสตัว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ครั้งท่ี4/2557 เมื่อวันจันทรท่ี0 21  
เมษายน0 2557 

5.1-5-2  ผลการประเมินความพึง
พอใจการนําเสนอรายงานปญหา
พิเศษของนิสิตช้ันปท่ี0 6 ครั้งท่ี 23  
0วันท่ี0 7-8 ธันวาคม0 2556 

5.1-5-3  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน โรงพยาบาลสัตว 
มก. ท้ัง0 4 แหง 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกดิประโยชนตอสงัคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการสาํรวจความตองการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการ
จดัทําแผนการบรกิารทาง
วิชาการตามจดุเนนของ
สถาบัน 

ในภาวะอุทกภัย 2556 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
คณะสัตวแพทยศาสตรไดออกบริการวิชาการใหแก
ชุมชน ในรปูแบบของโครงการสตัวแพทยอาสาจฬุา
ภรณเพ่ือประชาชนและสตัวท่ีประสบภัยในระยะ
เรงดวนเดือนตุลาคม 2556 สามารถชวยชีวิตสัตวได 
20,642 ราย และระยะฟนฟูในเดอืนมกราคม 2557 
เพ่ือเรงฟนฟูสุขภาพสัตวเลี้ยง เฝาระวังโรคติดตอทาง
นํ้า เพ่ือมุงหวังใหประชาชน สัตวเลี้ยง ดํารงชีวิตใน
สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภยัและคืนสูสภาวะปกติ0  
0(5.2-1-1, 5.2-1-2) 
     คณะสัตวแพทยศาสตร มีท่ีตั้ง ณ วิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน มโีรงพยาบาลสตัว
เพ่ือการเรยีนการสอน0 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลสัตว 
มก. บางเขน เนนการใหบริการทางดานสัตวเลี้ยงใน
พ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมท้ังการรับ
รักษาตอเน่ืองจากสถานพยาบาลสตัวเครือขายหลาย
รอยแหงท่ัวประเทศและระดับภูมภิาค โรงพยาบาล
สตัว มก. กําแพงแสน ตั้งอยูท่ีจังหวัดนครปฐม เนน
การใหบริการท้ังทางดานมา สัตวปา สัตวเลี้ยง และ
โค โรงพยาบาลสตัว มก. หนองโพ ตั้งอยูท่ีจังหวัด
ราชบุรี เนนการใหบริการทางสัตวเคี้ยวเอ้ือง
โดยเฉพาะโคนม เน่ืองจากเปนเขตท่ีมีการเลี้ยงโคนม
หนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ และโรงพยาบาล
สตัว มก. หัวหิน เนนการใหบริการสัตวเลี้ยง และ
ไดรับการวางใหเปน0 asia veterinary educational 
hub นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานชันสูตรโรคสัตว
กําแพงแสน ท่ีมบีทบาทในการบรกิารและวินจิฉัยโรค
ในฟารมปศุสตัว โดยเฉพาะสุกร สัตวปกและสัตวนํ้า 
มีทีมอาจารยและนายสตัวแพทยของคณะฯ ออก
ใหบริการเกษตรกรทางดานปศุสตัว การพิจารณา
จัดตั้ง โรงพยาบาลสตัว มก. แตละแหงของคณะฯ 
เปนไปตามยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 
โดยตองการใหมีแหลงฝกงานทางคลินิกท่ีครอบคลุม
ทุกสาขาท่ีจําเปนทางสตัวแพทย และสวนหน่ึงเปน
การตอบสนองตอความตองการของชุมชนในบรเิวณ
น้ัน ท่ีตองการแหลงวิชาการทางสตัวแพทยไป

5.2-1-1  โครงการสตัวแพทย
อาสาจุฬาภรณชวยประชาชน
และสตัวท่ีประสบอุทกภัย 
จังหวัดปราจีนบุร ี

5.2-1-2  โครงการฟนฟูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสตัวเลีย้ง
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย0  
(ศธ0513.20605/0650  
ลว.25 พ.ย.0 56) 

5.2-1-3  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง0 1 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-1-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-1-2.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ชวยเหลือ พัฒนาประสิทธิภาพการเลีย้ง การจัดการ
ฟารมการตรวจวินิจฉัย รักษาสตัว  
     จากจุดเดนของคณะฯ ท่ีมคีวามเขมแข็งทางดาน
การบริการทางวิชาการทางสัตวแพทยท่ีมีความ
หลากหลาย ครอบคลุมในทุกสาขาทางสัตวแพทย 
สถานท่ีตั้งของคณะฯ และหนวยงานบริการวิชาการ
ของคณะฯกระจายตัวอยูในเขตภาคกลางดาน
ตะวันตก สอดคลองกับท่ีจังหวัดเหลาน้ีเปนเขตท่ีมี
การเลีย้งปศุสัตวอยางหนาแนน ท้ังสุกร สัตวปก โค
เน้ือ โคนม แพะ แกะ มา และสตัวนํ้า มีเขตท่ีเปนท่ี
อาศัยของสัตวปาอยูจํานวนมาก จงัหวัดทางกลุมภาค
กลางฝงตะวันตก มียุทธศาสตรของกลุมจังหวัดใน
เรื่องของการผลติอาหารปลอดภัย0 (5.2-1-3)0 ซึ่งการ
ท่ีคณะฯ ในฐานะเปนสวนหน่ึงของชุมชนจึงมีบทบาท
ท่ีจะนําวิชาการไปบริการสังคมท้ังในระดับชุมชน 
จนถึงระดับชาติและนานาชาต ิ

  2 มีความรวมมือดานบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู
และเสรมิสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรอืภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ไดใหบริการวิชาการทาง
สัตวแพทยผานหนวยงานบริการวิชาการของคณะฯ 
แกผูมีสวนเก่ียวของท้ัง ประชาชนท่ัวไป ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานวิชาชีพ ซึ่งงาน
บริการท่ีคณะฯ ไดจดัทําหรือพัฒนาข้ึน เกือบท้ังหมด
เปนการรเิริ่ม หรือรองขอความรวมมือของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน กรมปศุสตัว กรมสงเสริมสหกรณ ศูนย
รักษสุนัขหัวหิน ภาคเอกชน เชน ชุมนุมสหกรณโค
นมแหงประเทศไทย สหกรณโคนม โรงพยาบาลสตัว 
หรือสถานพยาบาลสัตวเอกชน หนวยงานวิชาชีพ 
เชน สัตวแพทยสภา คณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ในชวงปท่ีผานมาคณะฯ ได
จัดทําโครงการและกิจกรรมใหบรกิารทุกภาคสวน 
(5.2-2-1)0   

5.2-2-1  แบบเก็บขอมลูดบิ 

  3 มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบรกิาร
ทางวิชาการตอสังคม 

โครงการท่ียกตัวอยางขางตน มกีารประเมนิผล
ในแงของประโยชนและผลกระทบของการบรกิาร
วิชาชีพตอสังคมท้ังผลกระทบในระดับของชุมชน
จนถึงระดับวิชาชีพ ระดับชาติ และนานาชาต ิ
(5.2-3-1)0 

  

  

5.2-3-1  แบบเก็บขอมลูดบิ 

  4 มกีารนําผลการประเมนิใน
ขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรอืกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

กิจกรรมการใหบริการวิชาการสวนใหญเปนการ
ใหบริการท่ีดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการ
ประเมนิผลและรบัฟงขอเสนอแนะมาปรบัปรงุ
กิจกรรมการใหบริการวิชาการของคณะฯ อาทิเชน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการบริหาร
จัดการฟารมโคนม ในสหกรณโคนมท่ีเขารวม
โครงการ ขอใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิต

5.2-4-1  

 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชาง
ปาดแตงกีบ 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-2-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-3-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-4-1.pdf�
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ภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ (FTA) เปนโครงการตอเน่ือง ในการ
ดําเนินงานในปท่ี 4 ในปน้ีไดมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยปรับปรุงจากผลการวิเคราะหการ
ดําเนินงานของปท่ีผานมาใหสอดคลองและเปนไป
ตามความตองการของผูใชบริการ มีการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ิมเติมโดยการพาเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการมาแลกเปลี่ยนและศกึษาดูงานของ
เกษตรกรท่ีเปน0 best practice ของแตละสหกรณ 
รวมท้ังการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เจาหนาท่ีสงเสรมิของสหกรณในการเรื่องของการตดั
แตงกีบในโคนมเพ่ือปองกันและรักษาปญหาการเจ็บ
กีบในโคนม0 (5.2-4-1, 5.2-4-2) 
     การดําเนินการโครงการฟนฟูสุขภาพนกลาเหยื่อ
เพ่ือปลอยคืนธรรมชาติ มีการดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ือง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร ธรรมชาตินกลา
เหยื่อในชวงหนาหนาวมีการอพยพจากเมืองหนาวสู
เขตอบอุน เปนธรรมชาติมาชานานแลว มีการนํานก
อพยพเขามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูเนืองๆ ความตองการ
กระแสสังคมในเชิงอนุรักษ รวมกับความหวังของ
สังคม ผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร และผูรวมงาน
ท่ีมีความสนใจจึงไดกอตั้งโครงการฟนฟูนกลาเหยื่อ
ข้ึนเพ่ือตอบรับกระแสสังคม และไดมีการวงกรอบใน
การแกปญหา โดยการใหความรูทางวิชาการ กําหนด
เปนวัฒนธรรมองคกร สรางความมีสวนรวมในการ
เปลีย่นแปลง โดยใชระบบสารสนเทศประสานการ
ติดตออยางตอเน่ือง จากเหตุผลและปจจยัดังกลาว
ทางคณะสตัวแพทยศาสตรจึงมีการริเริ่มโครงการ
ฟนฟูสุขภาพนกลาเหยื่อ เพ่ือปลอยคืนธรรมชาติ
ภายใตการดําเนินงานของคลินิกนกลาเหยื่อ หนวย
ฟนฟูนกลาเหยื่อเพ่ือปลอยคืนธรรมชาติ ท้ังน้ี 
คํานึงถึงผลการปองกันชีวิต การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจสูญสิ้น และหลักการ
เก่ียวของในคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
คุณคาโลกการคาเสรี0 (5.2-4-3) 

5.2-4-2  โครงการแนวทางการ
จัดการปญหากีบและเตานม
อักเสบในฟารมโคนมรายยอย 

5.2-4-3  โครงการฟนฟูนกลา
เหยื่อเพ่ือปลอยคืนธรรมชาต ิ

  5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจาก
การใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

กิจกรรมการบรกิารวิชาการของคณะฯ มีการ
พัฒนาองคความรูจากงานบริการวิชาการและมีการ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสู
สาธารณชน อาทิเชนโครงการลดตนทุน (FTA) มีการ
พัฒนาความรูจากงานบริการและมีการถายทอดสู
บุคลากรภายในคณะฯ และสาธารณชน โดยการ
จัดทําหนังสือคูมือการเลี้ยงโคนมสาํหรับเกษตรกร 
วารสารสาสนโคนมสําหรับเผยแพรใหกับเกษตรกร

5.2-5-1  http://www. 
vetnp.vet.ku.ac.th/ 

5.2-5-2  บทคัดยอการนําเสนอ
รายงานปญหาพิเศษของนิสิตช้ัน
ปท่ี0 6 ครั้งท่ี0 23 วันท่ี0 7 - 8  
ธันวาคม2556 เรื่องการศึกษาผล
ของ0 GnRH analogueในพอมา

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-4-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-4-3.pdf�
http://www.vetnp.vet.ku.ac.th/index.php/2010-06-08-09-39-00.html�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-5-2.pdf�
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ผูเขารวมโครงการและผูท่ีสนใจ นอกจากน้ียัง
นําเสนอในรปูของ0 e-document ผาน
www.vetnp.vet.ku.ac.th มีการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ การปฏิบัติงาน
ในโครงการสมัมนาท่ีปรึกษา นอกจากน้ียังมีการ
ประชาสมัพันธเผยแพรกจิกรรมการดาํเนินการ และ
ฟารมตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดผีานสื่อ
หนังสือพิมพ และสาสนโคนม0 (5.2-5-1) 
     การประกวดมาแหนาคพ้ืนเมอืงในงานเกษตร
แหงชาติเปนกิจกรรมสงเสรมิและเผยแพรวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหประชาชนรับรูในวงกวาง มีการสงเสริมให
มีการผลิตองคความรูผานการทําวิชาปญหาพิเศษโดย
นิสิตช้ันปท่ี6 ในปท่ีผานมามีการศกึษาเก่ียวกับมา
พ้ืนเมือง ไดแก “การศกึษาผลของ0 GnRH 
analogue ในพอมาพันธุผสมพ้ืนเมือง” (5.2-5-2) 
     ในชวงมหาอุทกภัย 2554 คณะสัตว
แพทยศาสตรไดมีการออกหนวยเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนและสัตวเลี้ยงท่ีประสบภัย สามารถ
ชวยเหลือสตัวไดถึง 35,382 ราย และไดจัดทําคูมือ
การดูแลสัตวท่ีประสบภัย0 (5.2-5-3)0 ลงในเว็บไซต
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
(5.2-5-4)0 จากคูมือดังกลาวเปนประโยชนอยางมาก
ในการชวยเหลือประชาชนและสัตวท่ีประสบอุทกภยั
ในเขตตะวันออกของประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม 
2556 ท่ีผานมา ในการออกหนวยชวยเหลือใน
รูปแบบโครงการสตัวแพทยอาสาจฬุาภรณชวย
ประชาชนและสัตวท่ีประสบอุทกภัย จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งการดําเนินงานโครงการมี 2 ระยะ คือ
ระยะเรงดวนและระยะฟนฟู0 (5.2-5-5, 5.2-5-6) 
     ในปที่ผานมาทีม “หมอกุงเกษตร” ไดรวมกัน
ศึกษาวิจัยถึงผลของการใชสารกลุมฟนอลในการ
รักษากุงขาวและมีการแถลงขาวการประสบ
ความสําเร็จในการรักษาโรคตายดวนในกุงขาว 
(Early mortality syndrome, EMS) ในวันอังคาร 
ท่ี 15 ตุลาคม 2556 เพ่ือใหความรูแกบุคลากร 
เกษตรกรผูเลี้ยงกุง0 (5.2-5-7) 
     และในปท่ีผานมาหนวยฟนฟูนกลาเหยื่อเพ่ือ
ปลอยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสตัว มก. 
กําแพงแสน ไดมีการฟนฟูสุขภาพนกลาเหยื่อจน
สามารถปลอยคืนสูธรรมชาติหลายตัว และไดรวมกับ
ภาควิชาพยาธิ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดชุมพร ในการจดัโครงการอบรม
เรื่อง “คายเพาะกลานักดูนก พ.ศ. 2556 (Young 
Birder Camp 2013)” เพ่ือเผยแพรความรูเรื่อง
เหยี่ยวอพยพในฐานะสตัวปาคุมครอง และ

พันธุผสมพ้ืนเมือง 

5.2-5-3  คูมือการดูแลสัตว 

5.2-5-4  www.vet.kps. 
ku.ac.th 

5.2-5-5  โครงการสตัวแพทย
อาสาจุฬาภรณชวยประชาชน
และสตัวท่ีประสบอุทกภัย 
จังหวัดปราจีนบุร ี

5.2-5-6  โครงการฟนฟูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสตัวเลีย้ง
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  
(ศธ0513.20605/0650  
ลว.25 พ.ย.0 56) 

5.2-5-7  ขอเรียนเชิญเขารับฟง
การแถลงขาว0 “คณะสตัวแพทย
ศาตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรประสบความสําเร็จ 
รักษาโรคตายดวนในกุงขาว”  
(ศธ0513.11301/2403  
ลว.14 ต.ค.0 56) 

5.2-5-8  โครงการอบรมเรื่อง0 “
คายเพาะกลานักดนูก พ.ศ.
0 2556 (Young Birder Camp 

http://www.vet.kps.ku.ac.th/HandBook_HelpAnimal_18-1-56/HandBook_HelpAnimal.htm�
http://www.vet.kps.ku.ac.th/�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-5-5.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-5-6.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-5-7.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%205_2/5.2-5-8.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ความสําคญัตอระบบนิเวศ เพ่ือสรางความตระหนัก
ในหมูเยาวชน และสังคมในวงกวาง0 (5.2-5-8) 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนฟารมโคนมฯเปนโครงการตวัอยาง
ท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการท่ีคณะใหบริการวิชาการแกสังคมกอใหเกิด
ประโยชนและผลกระทบเสริมความเขมแข็งใหเกษตรกรไดอยางชัดเจน 
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ตัวบงชี้ท่ี ๕.๘ (สมศ.) ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ ใชบัญญัติยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จํานวนยืนยันของ 
คณะ 

จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ45 46 46 46
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการเรยีนการสอน45 

12 12 12
 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการวิจยั45 

1 1 1
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ัง
การเรยีนการสอนและการวิจยั45 

10 10 10
 

 

ตัวตั้ง = 0.000  ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอนและการวิจยั = 23.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการท้ังหมด = 46.000) = มีคาเทากับ รอยละ 50.000 
เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

 

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

45 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย = 21.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด = 43.000) = มีคาเทากับ รอยละ 
48.837 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิตนเอง 
บรรลเุปาหมาย 

50% (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย = 23.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด = 46.000) = มีคาเทากับ รอยละ 
50.000 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=214�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=215�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=215�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=216�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=216�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=594�
http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=594�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

50% (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย = 23.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด = 46.000) = มีคาเทากับ รอยละ 
50.000 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๕.๙ (สมศ.) การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ สําหรับสถาบันท่ีไดรับการประเมินป ๒๕๕๔ กรณเีปนกิจกรรมใหม  สําหรับเกณฑตอเน่ือง ยั่งยืน และ
เขมแข็ง ใหใช ๑ ปไดโดยอนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมสีวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร 

คณะสัตวแพทยศาสตร โดยโรงพยาบาลสตัว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หนองโพ ไดจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการในรปูแบบของโครงการพัฒนาวิชาการ 
“โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการ
บริหารจดัการฟารมโคนม ในสหกรณโคนมท่ีเขารวม
โครงการขอใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลติภาค
เกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ” (9-1-1) ซึ่งเปนการริเริม่จากความตองการ
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ผานทางสมาคมไทยโฮสไตล
ฟรีเช่ียน และชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย เพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมท่ีไดรับผลกระทบจาก
ขอตกลงการคาเสรไีทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ให
สามารถปรับตัวเพ่ือการแขงขันในอนาคต  
     โดยคณะสัตวแพทยศาสตรรับเปนท่ีปรึกษาใหกับ
สหกรณโคนม 4 แหง ไดแก สหกรณโคนมไทย0 - เดน
มารค หวยสัตวใหญ สหกรณโคนมชะอํา0 - หวยทราย 
สหกรณโคนมทามวง สหกรณโคนมหนองโพ (ในพระ
บรมราชูปถัมถ) ซึ่งเปนชุมชนและกลุมสหกรณท่ี
ประกอบอาชีพการเลีย้งโคนมในเขตภาคตะวันตก 
ครอบคลมุพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยโครงการกําหนด
แผนการดาํเนินงานของโครงการเปนรายป กําหนด
เปาหมายใหสหกรณท้ัง 4 แหงมีกิจกรรมการดําเนินงาน
ตามTOR ของโครงการ0 (9-1-2)0 มีการวิเคราะหผลการ
ดาํเนินงานเพ่ือเสนอแนะและปรบัปรงุการดาํเนินงาน
จากสตัวแพทยผูปฏบิตังิานและคณะกรรมการ
ประเมินผล และมีการติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารโครงการ รวมท้ังประเมินผลความ
พึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ0 (9-1-3)0 มาใช
เปนแนวทางในการวางแผนการดาํเนินงานในปตอไป 

9-1-1  โครงการพัฒนาวิชาการ0  
“โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดตนทุนการบรหิารจัดการ
ฟารมโคนมในสหกรณโคนมท่ี
เขารวมโครงการขอใช
เงินกองทุนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ” 

9-1-2  TOR ของแตละสหกรณ 

9-1-3  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานปท่ี0 4 ของท้ัง0 4 
สหกรณ 

  2 บรรลเุปาหมายตามแผน
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

เปาหมายของโครงการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตดวยวิธีปฏิบัติและเห็นผลไดจริง มีดังน้ี0 
   1) 

(9-2-1) 
 

   2)  จํานวนฟารมท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวา 150 
ฟารม 

ชุมชน/สหกรณท่ีไดรับบริการ จํานวน 4 สหกรณ 

9-2-1  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปท่ี0 4 ของท้ัง0 4
สหกรณ 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-1-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-1-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-1-3.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-2-1.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

จากผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสดุโครงการ สามารถบรรลุ
เปาหมายตามแผนได 100% ดังน้ี 

50สหกรณ 50จํานวนฟารม 

สหกรณโคนมโทย – เดนมารค หวยสัตวใหญ จํากัด 30 

สหกรณโคนมชะอํา – หวยทราย จํากัด 28 

สหกรณโคนมทามวง จํากัด 49 

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม

ราชปูถัมภ) 

44 

50รวม 50151 
 

  3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนํา
หรือสมาชิกท่ีมีการ
เรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

โครงการพัฒนาวิชาการ0 “โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการบรกิารจัดการฟารมโค
นม ในสหกรณโคนมท่ีเขารวมโครงการขอใชเงินกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถการแขงขันของประเทศ” เปนโครงการท่ี
ดําเนินการตอเน่ืองเปนปท่ี 40 (9-3-1) โครงการฯ 
กําหนดใหมีสตัวแพทยเขาไปปฏิบัติงานในฟารมท่ีเขา
รวมโครงการทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือถายทอด
ความรู ดูแลสุขภาพสัตว ชวยจดัทําขอมูลการจดัการ
ฟารม และการจดัทําตนทุน (บัญชีรับ-จาย) ในการ
จัดการฟารม ซึ่งยังคงมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  
     นอกจากน้ียังกําหนดใหมีการนําเสนอแผนงานผาน
ผูนํา คือกรรมการบริหารสหกรณ เพ่ือดําเนินงานให
สอดคลองและเปนไปตามความตองการของผูใชบริการ 
ไดแก โครงการการลดปญหาท่ีเกิดจากการจดัการ
โภชนาการท่ีไมเหมาะสมในฟารมโคนมรายยอย 
โครงการแนวทางการจดัการปญหากีบและเตานม
อักเสบในฟารมโคนมรายยอย โครงการอบรมเกษตรกร
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โครงการอบรม/
ถายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 โครงการลดตนทุนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมฯ ปท่ี 4 ของ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) โครงการอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกร
เพ่ือพรอมรบัการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้านมดิบ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพชางปาดแตงกีบใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนม บุคลากรของสหกรณ เพ่ือเปนการสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพของเจาหนาท่ีสงเสรมิของแตละ
สหกรณ ใหสามารถดูแลสุขภาพกีบโคนมของเกษตรกร
เพ่ือชวยลดความสูญเสียจากปญหาเจ็บกีบซึ่งเปนหน่ึง
ในปญหาหลักในฟารมโคนม0 (9-3-2) 

9-3-1  TOR และเอกสาร
แผนปฏบิตังิานปท่ี0 4 ของ 
แตละสหกรณ 

9-3-2  โครงการบรกิารวิชาการ 

  4 ชุมชนหรือองคกรสราง
กลไกท่ีมกีารพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของ

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รับเปนท่ีปรึกษากับสหกรณโคนม 4 สหกรณ0 (9-4-1) 
ซึ่งเปนชุมชนสหกรณในเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงโคนมและผลติ
นํ้านมดิบแหลงใหญแหงหน่ึงของประเทศ ซึ่งมีอัต
ลักษณ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยง

9-4-1  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปท่ี0 4 ของท้ัง0 

  

4
สหกรณ 

http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-3-1.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-3-2.pdf�
http://cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%209/9-4-1.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ชุมชนหรือองคกร โคนม และการรวมกลุมเปนสหกรณ วัตถุประสงคหลัก
ของโครงการพัฒนาวิชาการ0 “โครงการการเพ่ิม
ประสทิธิภาพและลดตนทุนการบรกิารจัดการฟารมโค
นมในสหกรณโคนมท่ีเขารวมโครงการขอใชเงินกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ” มุงเนนในการ
พัฒนาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยเสริมความเขมแข็ง
ของการเรียนรูในการปรับตัว การรับวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการลดตนทุนการผลิต การจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศในฟารมเพ่ือวิเคราะห
ประสิทธิภาพการผลติ การจัดทําบัญชีรับจายเพ่ือ
รายงานและวิเคราะหตนทุนฟารม เพ่ือใหเกษตรกรผู
เลี้ยงโคนมเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
โดยการดําเนินการผานการทํางานของสัตวแพทยและ
นักวิชาการท่ีปฏิบัติงานในฟารมสม่ําเสมอทุกเดือน ซึ่ง
จะชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรายยอยสามารถปรับตัว
เพ่ือรองรับการแขงขันการคาเสรี เสริมสรางความ
เขมแข็งและดาํรงไวซึ่งอัตลักษณการเปนสหกรณผูเลี้ยง
โคนมท่ีเขมแข็งของประเทศไทย  

  5 มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนสรางคณุคาตอ
สังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

โครงการพัฒนาวิชาการ0 “โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการบรกิารจัดการฟารมโค
นมในสหกรณโคนมท่ีเขารวมโครงการขอใชเงินกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ” มีสวนชวย
เสรมิสรางกระบวนการเรยีนรู และการปรบัตวัของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรายยอยซึ่งเปนสมาชิกของ
สหกรณโคนม0 ท้ัง 4 แหง0 (9-5-1) การถายทอดความรู
เพ่ือการปรับตัวโดยตรงใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ทํา
ใหเกิดการเรียนรูและสามารถรองรับหรือแขงขันเมื่อ
ตองรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรไีทย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซึ่งจะทําใหนมผงจาก
ตางประเทศเขามาแขงขันในประเทศไทยมากข้ึน การท่ี
เกษตรกรสมาชิกสหกรณมีความเขมแข็งและความ 
สามารถในการปรับตัว ทําใหสหกรณโคนมท้ัง 4 แหง 
สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตได 

9-5-1  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปท่ี0 4 ของท้ัง0 4
สหกรณ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

 
  



126 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3          
ตัวบงชี้ (สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้) พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
  
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดาํเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

คณะฯ มีการดําเนินงาน ดังน้ี 
     1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม (6.1-1-1) จัดทําแผนงานทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรม ในรอบปรวม 15 โครงการ 9 กิจกรรม
และไดดําเนินการแลว 13 โครงการ 9 กิจกรรม อีก 2 
โครงการคณะสตัวแพทยศาสตรไดปรบัเปลีย่นแผน 
โดยเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
     1.2 คณะฯ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2556  
จํานวน 2,068,000.00 บาท0 (6.1-1-2) 
     1.3 จัดการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โดยในรอบปการศกึษา 25556 (1 มิถุนายน 2556 – 
31 พฤษภาคม 2557) มีการประชุมรวม 10 ครั้ง0  
(6.1-1-3) 
     1.4 มีการดําเนินการตามแผนคิดเปนรอยละ 100 
ของแผนท่ีมีการดําเนินงาน (6.1-1-4) 
     1.5 มีการประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ พรอมท้ังจัดทําเปนรายงานสรุป  
12 โครงการ กิจกรรมท่ีเหลือเปนกิจกรรมยอยภายใต
โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของ
พระมหากษัตริยและราชวงศ (6.1-1-5) 

6.1-1-145  ประกาศแตงตั้งคณะ 
กรรมการทํานุบํารุงศลิปะ 
วัฒนธรรม คณะสตัวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

6.1-1-245  แผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2556-2557 

6.1-1-3  การประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

6.1-1-4  มีการดําเนินการ 
ตามแผน 15 โครงการ 9 กิจกรรม 

6.1-1-5  มีการประเมินผล
โครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
พรอมท้ังจัดทําเปนรายการ 
สรปุ 12 โครงการ 

  2 มีการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจดัการ
เรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะฯ จัดกิจกรรมบูรณาการการทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน ในรายวิชา
อายุรศาสตรและศลัยศาสตรมา รหัสวิชา 01502421 
ภาคปลายปการศึกษา 2556  มีนิสิตเขารวมจํานวน 
110 คน (6.1-2-1)0  

6.1-2-10  โครงการการบูรณาการ 
จาํนวน 1 โครงการ 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

คณะฯ ดําเนินการ ดังน้ี0  (6.1-3-1) 
     3.1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายส ี
หัวขอ “สัตวแพทยไทยกาวไกลสูอาเซียน” 
     3.2 จัดเตรียมลานอเนกประสงค โถงช้ันลาง
อาคารเรยีนและปฏิบัติการ เพ่ือจดักิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     3.3 จัดบอรดบรเิวณโถงช้ันลางอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ และบอรดประชาสัมพันธท่ีอาคารจักรฯ 
เพ่ือแสดงภาพโปสเตอรกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา/วันสําคญัของพระมหากษัตริยและราชวงศ 

6.1-3-10  รูปภาพสถานท่ีท่ี
เผยแพรกจิกรรม 

  4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรยีนการสอน
และกิจกรรมนักศกึษา 

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จ0 โครงการ
กิจกรรมบูรณาการการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน ในรายวิชาอายรุศาสตรและ
ศัลยศาสตรมา รหสัวิชา 01502421 ภาคปลายป
การศึกษา 2556 นิสิตเขารวมกิจกรรมจาํนวน 110 
คน ผลการประเมนิอยูในระดบัด ี(6.1-4-1)0  

6.1-4-145  รายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2556 

  5 มกีารนําผลการประเมนิไป
ปรบัปรงุการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจดัการ
เรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศกึษา 

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จ0 (6.1-5-1)0 ดังน้ี 
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
จะนําผลการประเมินความสําเร็จในการ  บูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนไป
รบัปรงุแผนในการดาํเนินงานในครัง้ตอไป (ตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557) 

6.1.5.1  แผนปฏิบัติการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2557 

  6 มีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ

- - 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 5 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๐ (สมศ.) การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓  ๔ ๕  

     ปฏิบัติได ๑ ขอ      ปฏิบัติได ๒ ขอ       ปฏิบัติได ๓ ขอ       ปฏิบัติได ๔ ขอ        ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะฯ ดําเนินการดังน้ี0 (10-1-1) 
     1.1 มีแผนดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ท่ี 5 สรางบรรยากาศการ
ทํางานเปนทีมและสํานึกรักองคกรและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและมีแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวม 15 โครงการ  9 กิจกรรม 
     1.2 มแีผนการดาํเนินการตามแผน โดยในป
การศึกษา 2556 มีการดําเนินการ 15 โครงการ และ 9 
กิจกรรม 
     1.3 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะมีการประเมินผล
จากผูเขารวม/สรุปผลประเมิน  
     1.4 นําผลท่ีไดตาม 1.3 ไปพัฒนาและปรบัปรงุการ
ดาํเนินการในปตอไป 

10-1-145   แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิทิน
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรม 

  2 บรรลเุปาหมายตามแผน
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

คณะฯ มีแผนการดําเนินการท้ังสิน้ 15 โครงการ และ 9 
กิจกรรม ดําเนินการไดท้ังสิ้น 15 โครงการ 9 กิจกรรม 
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน 1000 %  (10-2-1) 

10-2-1   มแีผนการ
ดําเนินงานท้ังสิ้น 15 
โครงการ 9 กิจกรรม 

  3 มีการดําเนินงาน
สม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

คณะฯ ดําเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2556  โดยทุก
โครงการท่ีดําเนินงานจะมีการประชุมวางแผนการกอน
ดําเนินงาน ประชุมติดตามงานท่ีมอบหมาย และประชุม
สรปุและประเมนิผลการดาํเนินการ0 (10-3-1) 

10-3-145   รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม/
รายงานการประชุม 

  4 เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชน 

หลายโครงการท่ีดาํเนินงานเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนโดยตรง เชน0 โครงการแบงปนนํ้าใจแก
ผูสูงอายุ โครงการสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพ่ือ
สังคม (10-4-1) 

10-4-145   โครงการแบงปน
แกผูสูงอาย ุและโครงการ
สมัมนาบุคลากรและกิจกรรม
เพ่ือสังคม  

  5 ไดรับการยกยอง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

- - 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2010/10.1.1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2010/10.2.1%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%2023%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2010/10.3.1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2010/10.4.1%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓  ๔ ๕  

     ปฏิบัติได ๑ ขอ      ปฏิบัติได ๒ ขอ       ปฏิบัติได ๓ ขอ       ปฏิบัติได ๔ ขอ        ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ ๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มรีะเบียบ รกัษางาย ใชสะดวก 
๒. สขุลกัษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไรมลภาวะ สขุใจ สบายกาย 
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม ไม
สิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 การมสีวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันท่ี
กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี

จัดใหบุคลากรในคณะสตัวแพทยศาสตรมีสวนรวมใน
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี0 (11-1-1) ไดแก 
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม คณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจําป 2556 ในวันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2556 เวลา 
09.00-15.30 น. ณ บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบคณะสัตว
แพทยศาสตร เพ่ือใหเกิดความสวยงามของบริเวณคณะฯ 

11-1-1   โครงการวันพัฒนา
และปลูกตนไม ประจําป 
2556 

  

2 สิ่งแวดลอมดานความ
ปลอดภภยัของอาคาร
สถานท่ี สะอาดถูก
สขุลกัษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย 

จัดอาคารสถานท่ีใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย0 (11-2-1) โดยทางคณะฯ ไดทําสัญญา
วาจางแมบาน และรักษาความปลอดภัย เพ่ือชวยในการ
ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี และดูแลความปลอดภัย 

11-2-145   รูปภาพอาคาร
สถานท่ี 

  

3 ปรบัแตงและรกัษาภมูิ
ทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

จัดการปรับแตงและรักษาภมูิทัศนใหสวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการทํา
สัญญาวาจางบริษัทใหมาดําเนินการปรับแตงสถานท่ี และ
ทางคณะฯ ยังไดปลูกตนไมยืนตน และมมีาน่ังใหได
พักผอนในบรรยากาศธรรมชาต0ิ (11-3-1) 

11-3-145   รูปภาพสถานท่ี
โดยรอบคณะฯ 

  

4 การจัดใหมีพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
เอ้ือและสงเสรมิให
นักศึกษาและบุคลากรมี
สวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

จัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสรมิ
ใหนิสิตและบุคลากรมสีวนรวมอยางสม่ําเสมอ ไดแก ลาน
อเนกประสงค โถงช้ันลางอาคารเรยีนและปฏิบัติการ
คณะฯ บริเวณช้ัน 6 หนาหองสัมมนาวิทยานิพนธ 1-2 
อาคารเรยีนและปฏิบัติการคณะฯ และลานหนาอนุสาวรีย 
ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงคสงคราม0 (11-4-1) 

11-4-1   โถงช้ันลางอาคาร
เรยีนและปฏบิตักิารคณะฯ 
ลานอเนกประสงค ลานหนา
อนุสาวรีย ศ.ดร.จักร พิชย
รณรงคสงคราม   

  

5 ระดบัความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาท่ี
เก่ียวกับประเดน็ ๑ - ๔ 
ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕ 

ผลประเมินความพึงพอใจในระบบประเมินความคดิเห็น
เก่ียวกับการปฎบัิติงานของมหาวิทยาลัย
(https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/index.php) ป
การศึกษา0 2556 มผีลการประเมนิ ดงัน้ี0 (11-5-1) 

11-5-145  ผลประเมินความพึง
พอใจในระบบประเมนิความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฎบัิติงาน
ของมหาวิทยาลัย 
(https://regis.ku.ac.th/Ass
essKU-V2/index.php) ป
การศึกษา 2556 

 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2011/11.1.1%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2011/11.2.1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2011/11.3.1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%2011/11.4.1%20%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

  



132 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

   
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบงชี้ พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ไดคุณภาพระดับดีมาก ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.90 ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ 
หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม เกณฑของ สมศ. 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนด
ครบถวนและมกีาร
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด
ลวงหนา 

     1.1 คณะกรรมการประจําคณะฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 
กษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 มีการ
ประชุมประจาํเดอืนในรอบปประชุมรวม 12 ครั้ง
0 
     1.2 มีการประเมินตนเองในการปฏิบัตหินาท่ี
ของคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
และผูเขารวมประชุม ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ลวงหนา ประจําปการศึกษา 25560

(7.1-1-1) 

 (7.1-1-2)0  
ผลการประเมินอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ย 3.91  

7.1-1-1  พระราชบัญญตัิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 

7.1-1-2  ขอสงผลการประเมนิ การ
ประเมินตนเองในการปฏบัิติหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รอบป
การศึกษา 2556 (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ)/295 ลว. 8 พ.ค. 57) 

  

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดบั มีความ 
สามารถในการวางแผน
กลยุทธ มีการนําขอมลู
สารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

     1.1 

     1.2 ผูบรหิารมีการถายทอดวิสัยทัศนและ
ทิศทางดําเนินงาน รวมถึงความสาํเร็จ ผานเรื่อง
เลาคณบดีอยูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบุคคลกรเกิด

ผูบรหิารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางจะ
เปนสถาบันสัตวแพทยช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 
มีการถายทอดวิสัยทัศน นโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร ไปยังบุคลากรทุกระดบั จากกิจกรรม 
/โครงการตาง ๆ เชน มีการจัดโครงการคณบดี
พบภาควิชาเพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการสื่อสาร ถายทอดนโยบายตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ และเปดโอกาสให
คณาจารยและบุคลากรมสีวนรวมเสนอความ
คิดเห็น เพ่ือสงเสรมิธรรมาภิบาลในการบริหาร 
งานคณะฯ โดยในปการศึกษา 2556 มีการพบ
บุคลากรภาควิชา/หนวยงานท้ังหมด 6 ครั้ง 
(7.1-2-1) 

7.1-2-1  ขอขยายเวลาในการ
ดําเนินการโครงการผูบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตรพบภาควิชา/หนวยงาน 
(ศธ0 0513.11301/1221  
0ลว.0 3 มิ.ย.0 56) 

7.1-2-2  

     ขอใหพิจารณาลงนามในหนังสือคํา
รบัรองการปฏบัิตริาชการ(ศธ
0

เรื่องเลาจากคณบดี 
(www.vet.ku.ac.th)  

 0513.11301(งานแผนฯ)/576 ลว.0 14
ธ.ค.0 

 
 
 

55) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-2-1.pdf�
http://www.vet.ku.ac.th/�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ความภูมิใจมีขวัญกําลังใจในการทํางานเผยแพร
ทางเวปไซดของคณะฯ (45www.vet.ku.ac.th)

     1.3 มีการประชุมทีมผูบรหิาร คณะสัตว
แพทยศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556 รวม 28 
ครั้งเพ่ือการสื่อสารขอมลูและกําหนดนโยบายการ
บริหารงานรวมกัน0

 
(7.1-2-2) 

 
     1.4 มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง ในรอบปมกีารประชุม 
รวม 12 ครั้ง 

(7.1-2-3) 

     1.5 การกําหนดตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพ
การศึกษาของภาควิชา / หนวยงานใหหัวหนา
ภาควิชา / หนวยงานลงนามและถายทอดตัวบงช้ี
ผานการจดัทําคํารบัรองการปฏบัิติราชการรวมถึง
การถายทอดตัวบงช้ีใหหัวหนาภาควิชา / 
หนวยงานดําเนินการใหบรรลุผลสมัฤทธ์ิตาม
เปาหมายหนวยงานรวมกันไปยังบุคลากรทุก
ระดับ0 
     1.6

(7.1-2-4) 
 คณะฯใชขอมูลสารสนเทศของคณะฯ

และมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนใน
การบริหารงานของผูบริหาร รวมท้ังสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ มีการรายงานขอมูลเพ่ือการ
บรหิารเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เปนประจําทุกเดือน0 (7.1-2-5) 
(45www.vet.ku.ac.th) 

     1.7 มีการรายงานขอมลูการเงินตามบัญชี
เกณฑคงคาง เพ่ือใหผูบริหารทราบผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงินท่ีแทจริง เพ่ือ
ใชเปนขอมูลเพ่ือการบรหิารและตดัสินใจ ท้ังน้ีใน
การจัดทํารายงานดังกลาวมีการทําขอมูลทาง
การเงิน ไดแก งบรายรับ รายจาย งบดุล งบ
กระแสเงินสด ใชประกอบการวางแผนการจาย
คืนเงินกูยืม (7.1-2-6) 

ประกอบดวย ขอมลู
การเงิน ขอมูลจํานวนการบริการของโรงพยาบาล
สตัว มก. และหนวยงานชันสูตรโรคสัตว ขอมูล
บุคลากร เพ่ือใชเปนขอมลูในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานอีกทางหน่ึงดวย 

7.1-2-3  ตารางสรปุจาํนวนการประชุม
ทีมผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี0 4 มิถุนายน0 2556 -  29
พฤษภาคม0 2557  (จํานวน0 28 

     ขอสงบันทึกชวยจําการประชุมทีม
ผูบริหารคณะสตัวแพทยศาสตร  
ครั้งท่ี 16/2556 (ศธ0513.11301 
/1255

ครั้ง)  

 ลว.0 12 มิ.ย.0 

     ขอสงบันทึกชวยจําการประชุมทีม
ผูบริหารคณะสตัวแพทยศาสตร  
ครั้งท่ี0

56) 

 10/2557 (ศธ0513.11301 
/1286 ลว.0 11 มิ.ย.57) 

7.1-2-4  ขอใหลงนามในหนังสือ 
คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ปงบประมาณ 2557 (ศธ0513.11301 
(งานแผนฯ)/504 ลว. 7 พ.ย. 57) 

7.1-2-5  แฟมรายงานขอมลูเพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 

7.1-2-6  งบการเงินคณะสตัว
แพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
เกณฑคงคาง เปรียบเทียบปงบประมาณ
0 2556-2557 

  

3 ผูบริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาํเนินงานของ
สถาบันไปยงับุคลากรใน

     1.1 ผูบรหิารมีการบริหารจดัการและกํากับ
ติดตาม ผลการดาํเนินงานและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร
(Management review) ในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557  
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.6.2 
(7.1-3-1) 

7.1-3-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งท่ี 5/2557 วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2557 วาระท่ี 4.6.2 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-2-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-2-4%20new.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-2-5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-2-7.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-3-1.pdf�
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สถาบัน      1.2 มีการประชุมทีมผูบรหิารประจําสัปดาห
เพ่ือการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังการสื่อสาร ขอมูล 
นโยบายและแผนการดาํเนินงานท้ังกับผูบริหาร
และสูบุคลากรผานระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ

  

4 ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในสถาบันมสีวน
รวมในการบรหิารจดัการ 
ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

     4.1 มีการมอบหมายภาระงานงานใหรอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สัตว หัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง หัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะฯ และหวัหนาภาควิชา
0 (7.1-4-1) 
     4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ
มีสวนรวมในการบริหารจดัการตาม 4 พันธกิจ 
ไดแก คณะกรรมการการศกึษา คณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการ
ของโรงพยาบาลสตัวและภาควิชา คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกรรมการเฉพาะ
กิจอ่ืนๆ0 (7.1-4-2) 
     4.3 มีการจดัโครงการวันสถาปนาคณะฯ 
ครบรอบ 59 ป สัมมนาผูบรหิารพบและขอบคณุ
บุคลากร ประจําป 2556 (7.1-4-3)0 เมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2556 ณ หอง 505 ช้ัน 5 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสตัว
แพทยศาสตร  วิทยาเขตบางเขน และวันท่ี 14 
มกราคม 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 
     4.4 มีการจดัโครงการคณบดพีบภาควิชาเพ่ือ
สื่อสารและสรางความเขาใจยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะ วัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสให
คณาจารยและบุคลากรมสีวนรวมเสนอความ
คิดเห็นตอนโยบายการบริหารคณะฯ (7.1-4-4)  
     4.5 มีระบบสํานักงานอัตโนมตัิ (e-office) 
(45www.vet.ku.ac.th) ท่ีผูปฏิบัติงานทุกระดับ
สามารถเสนอความเห็นตอคณบดไีดโดยตรง 
     4.6 มีการประเมินผลการดําเนินงานผานการ
ประเมินคนเองในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตรเปน
ประจาํทุกป0 (7.1-4-5) 
     4.7 มโีครงการสนับสนุนพัฒนาการงานแผน
เพ่ือการพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางขวัญกําลังใจของผูปฏิบัต ิ
งานในทุกภาคสวนของคณะฯ ในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรท่ีกําหนด
ข้ึน ดวยการจัดสรรงบประมาณใหภาควิชา ท่ีมี
ผลคะแนนพัฒนาการสงูสุด 3 อันดบัแรก และ

7.1-4-145  คําสั่งคณะฯ ท่ี 069/2556 
เรื่องการมอบหมายภาระงานให
ผูบริหารคณะสตัวแพทยศาสตร ลงวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2556 (วาระ 2ป) 

7.1-4-245  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ชุดตางๆ ตาม 4 พันธกิจหลักของคณะฯ 

7.1-4-3  ขออนุมัติดําเนินโครงการวัน
สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 59 ป สมัมนา
ผูบริหารพบและขอบคุณบุคลากร 
ประจําป 2556 (ศธ 0513.11301 
/2684  ลว. 15พ.ย. 56) 

7.1-4-445 ขอขยายเวลาในการดาํเนินการ
โครงการผูบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตรพบภาควิชา / หนวยงาน 
(ศธ 0513.11301/1221  
ลว. 3 มิ.ย. 56) 

7.1-4-455 ขอสงผลการประเมนิ การ
ประเมินตนเองในการปฏบัิติหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รอบป
การศึกษา 2556 (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ)/295 ลว. 8 พ.ค. 57) 

7.1-4-6 ขออนุมัติโครงการสนับสนุน
พัฒนาการงานแผนเพ่ือการพัฒนาคณะ
สตัวแพทยศาสตร  (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ) /402 ลว 13 มิ.ย. 57) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-4-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-4-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-4-5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-4-3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-4-6.pdf�
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หนวยงานท่ีมีคะแนนการพัฒนาการสูงสดุใชเพ่ือ
การบริหารจัดการภาควิชา / หนวยงาน รวม 4 
หนวยงาน คิดเปนเงิน 158,040 บาท0 (7.1-4-6) 

  

5 ผูบริหารถายทอดความรู
และสงเสรมิพัฒนา
ผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

ผูบริหารของคณะฯ ดําเนินการในการเขารวม
กิจกรรม/โครงการตาง 0ๆ ดังน้ี  
     1.1 คณบดีมีการถายทอดความรูและพัฒนา
ทีมผูบริหารจากการประชุมทีมรองคณบด0ี  
0(7.1-5-1) 
     1.2 คณบดีมีการถายทอดความรูใหกับ
บุคลากรทุกระดับ ท้ังจากประสบการณการ
ทํางานในฐานะอาจารย และในฐานะ
นายสัตวแพทย การเขารวมประชุมสัมมนาใน
ประเทศและตางประเทศ การไปศกึษาดูงานคณะ
สัตวแพทยศาสตรตาง ๆ ในตางประเทศ ผานการ
เขียนเรื่องเลาจากคณบดี เผยแพรทางเวปไซด
ของคณะฯ (45www.vet.ku.ac.th)  (7.1-5-2)  
     1.3 ผูบรหิารมีการถายทอดความรู 
ประสบการณ รวมถึงความสําเร็จผานเรื่องเลา
คณบดีอยูอยางสม่ําเสมอและเพ่ือใหบุคลากรเกิด
ความภูมิใจ มีขวัญกําลังใจในการทํางานซึ่ง
เผยแพรทางเวปไซตของคณะฯ 
(45www.vet.ku.ac.th) 
     1.4 คณะฯ มกีารรวบรวมผลงานเดนและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน การจดัทําเปนรายงาน
เปนลายลักษณอักษรพรอมเสนอขอรับรางวัล
แนวทางท่ีดีอยางสม่ําเสมอ 

7.1-5-1  บันทึกชวยจําการประชุมทีม
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

7.1-5-2  เรื่องเลาจากคณบดี 
(www.vet.ku.ac.th)  

  

6 ผูบริหารบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมสีวนได
สวนเสยี 

คณะฯ มีการดําเนินการ ดังน้ี50 
1)  หลักประสิทธิผล0 โดยการ การวางแผน 
ดําเนินการ ติดตามและประเมินผล ตาม 5 แผน
ยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาคณะฯ โดยใช0 PDCA
เปนกลไก ในการขับเคลือ่นแผนงานใหบรรลผุล
สัมฤทธ์ิ ตามเปาหมาย ระยะเวลาและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด และผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสัตว
แพทยศาสตร 
     การจัดสรรงบประมาณใหภาควิชา/
หนวยงาน เพ่ือดําเนินการตาม 4 พันธกิจหลัก 
ไดแกการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ท้ังภารกิจประจํา
และการพัฒนา 
     คณบดีจัดทําคํารบัรองการปฏบัิติราชการให
ไดตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลยัถายทอดตัวช้ีวัด
และถายทอดตัวช้ีวัดสูระดับภาควิชา / หนวยงาน 
เพ่ือการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนใหบรรลผุล

7.1-6-145  ระบบประเมินความพึงพอใจ 
(www.vet.ku.ac.th) 

7.1-6-2  รายงานกองทุนพัฒนาคณะฯ
รายงานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาํป 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_1/7.1-5-1.pdf�
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สัมฤทธ์ิตามเปาหมาย50 
2)  หลักประสิทธภิาพ0 ไดแก โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไดแก 
ระบบ0 I-cash Corporation การใชเครื่องสแกน
น้ิวแทนการลงลายมือช่ือมา-กลับปฏิบัติงาน 
ระบบ0 e-office และการสง0 SMS เพ่ือเชิญ
ประชุม และสือ่สารขอมลู ขาวสาร และระบบ
การลาผานระบบสํานักงานอัตโนมตัิ (E- Office)
เพ่ิมชองทางการสื่อสารเพ่ือการรบัรูขอมูล
ขาวสารท่ีรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผาน
ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน การประชุม
เพ่ือความรวดเร็ว และทันเวลาผานระบบ0 e-
office และ0 SMS เอกสารประชาสมัพันธ 
     ประกาศการสรางเครือขายโรงพยาบาลสตัว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร นโยบายการจําหนาย
ยาและเวชภณัฑของ 4 โรงพยาบาลสตัว 
     หนังสือแจงการปฏิบัติเก่ียวกับการยมืทดรอง
จาย ระบบการจัดซื้อยาและเวชภณัฑ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกคณุภาพยา 
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และ
คณะกรรมการตรวจรับ50 
3)  หลกัการตอบสนอง50 การตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหไดหลักสตูรท่ีทันสมยั 
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
และการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน     
การเปดใหบริการ 4 โรงพยาบาลสัตว 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือประโยชนและเพ่ิมทางเลือกใหผูรับบริการใน
การเขาถึงการรักษาสัตวใหไดรับความพึงพอใจ
เพ่ิม50 
4)  หลักภาระรับผิดชอบ50 คณะกรรมการประจํา
คณะสัตวแพทยศาสตร มีภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีกําหนดโดย พรบ. มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 คณบดีมี
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารคณะฯ ท่ี
กําหนดตาม พรบ.มก. พ.ศ. 2541 มาตรา 31  
รองคณบด/ีผูชวยคณบด/ีหัวหนาภาควิชา/
หนวยงาน กรรมการแตละชุดมภีาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมายบุคลากร 
ทุกคนมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน 
และท่ีคณะมอบหมาย (JD & JA) 
5)  หลกัความโปรงใส50 ผูบริหารบริหารงานในรูป
ของคณะกรรมการและทีมงาน ไดแก 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการ 
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ชุดตาง ๆ เชน กรรมการการศึกษา กรรมการ
บริการวิชาการ กรรมการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม และการหารือทีมผูบริหาร   
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
โครงการและการดําเนินงานตาง ๆ ของคณะฯ 
ผานwebsite คณะ (www.vet.ku.ac.th) 
     การรายงานขอมลูการเงิน ไดแก งบการเงิน 
งบดลุ งบรายรบั-รายจาย ผานท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ การรายงานผลการ
บริหารงาน ในรูปรายงานประจําป เชน รายงาน
ประจําปของคณะฯ รายงานกองทุนพัฒนา
คณะฯ  รายงานกองทุนพัฒนานิสติประจาํป
รายงานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
(7.1-6-1)50 
6)  หลักการมีสวนรวม0 โดยการบริหารงานใน
รูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ การเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
การประเมนิการจดักิจกรรม/โครงการตางๆ ของ
คณะฯ การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผาน
ทางระบบ0 E-Office ประชาชนท่ัวไปหรือผูมาใช
บริการสามารถรวมแสดงความคดิเห็นและให
ขอเสนอแนะไดทางfacebook ของคณะฯ 
(www.vet.ku.ac.th) และทางแบบประเมนิจาก
การใหบริการของโรงพยาบาลสัตว50 
7)  หลักการกระจายอํานาจ0 เปนไปตาม
โครงสรางการบรหิารจดัการ และการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตัว หัวหนาหนวยงาน
สัตวทดลอง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
และหัวหนาภาควิชา50 
8)  หลักนิติธรรม0 มีการบริหารงานโดยยดึ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครดั และยึดประโยชนขององคกรเปนสาํคัญ 
เชน การสรรหาบุคลากร การจัดซือ้จัดจาง การ
เบิกจายเงินตามประกาศกระทรวงการคลงั และ
ระเบียบท่ีกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลยั 
9)  หลกัความเสมอภาค0 โดยการปฏิบัติตอ
ผูบริหารและบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค ท้ัง
ดานสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร
5010)  หลักมุงเนนฉันทามติ0 โดยยดึหลักปฏิบัติ
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการในแตละชุด มีการ
สํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร ซึ่งหากบุคลากรมีความพึงพอใจแลวจะ
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สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน0 (7.1-6-2) 

  

7 สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของ
สถาบันและผูบริหารนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม 

คณะฯ ดําเนินการผานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ กําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
(7.1-7-1) และมกีารรายงานผลตามแผนปฏบิตัิ
งานของผูบริหาร (management review) เปน
วาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ครัง้ท่ี 5/2557 
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 และเสนอรอง
คณบดฝีายแผนและสารสนเทศพิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 25570 ได
นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุ ไดแก การเสนอ
เรื่องเพ่ือบรรจเุปนวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
(7.1-7-2)  โดยมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ คือองค
ประชุมควรประกอบดวยองคประชุมตาม
กฎหมายเทาน้ัน ผูเขารวมประชุมขาดขอมูลเชิง
วิเคราะหเพ่ือประกอบการตัดสินใจ มีวาระ
เรงดวนเขามาในท่ีประชุม ควรยกเลิกการให
คาตอบแทนคณะกรรมการประจําคณะฯ ผลการ
ประชุมยังไปไมถึงบุคลากรท่ีไมไดเขารวมประชุม 

7.1-7-145  หนังสือรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 
2556 

7.1-7-2  บันทึกขอความ เรื่อง การ
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร 

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยาง
นอยครอบคลมุพันธกิจ
ดานการผลติบัณฑติและ
ดานการวิจัย 

คณะสัตวแพทยไดกําหนดใหการจดัการความรู
ในยุทธศาสตรท่ี 5 กลยุทธท่ี 5.6 ดานมีระบบ
การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยดําเนินการ 2 โครงการ ไดแก โครงการการ
จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู
ระดับคณะสัตวแพทยศาสตร และโครงการ
จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู
ระดับภาควิชาหนวยงาน โดยรองคณบดฝีาย
แผนและสารสนเทศเปนประธานและแตงตัง้
คณะทํางานเพ่ือผลักดันและดําเนินการสงเสริม
การจัดการความรูของคณะสัตวแพทยศาสตรข้ึน
0 (7.2-1-1)0 ในป 2556 ดําเนินการท้ังสิ้น0 7 
โครงการ ไดแก โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร บางเขน ไดจดัโครงการการ
จัดการความรูใหกับนายสัตวแพทย ผูชวย
นายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตร ซึ่งท้ัง 3 
โครงการกําหนดกรอบการดําเนินการไวระหวาง
เดือนตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556  
(7.2-1-2)0 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนดาน
คลินิกปฏิบัติของนิสิตช้ันปท่ี 60 ภาควิชาเวช
ศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา จัดโครงการ
จัดการความรูเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนได
ดําเนินการไปเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน (7.2-1-3)0 ภาควิชา
พยาธิวิทยาจัดโครงการเรื่อง ถาม-ตอบ สารพัน
ปญหางานตรวจเลือด (7.2-1-4)0 ภาควิชาเภสัช
วิทยาจัดโครงการเรื่อง Environmental 
Contaminant : What Bioindicator fit ใน
วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และโครงการ
การจัดการขยะสารพิษ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 25570 (7.2-1-5) ภาควิชาเวชศาสตรและ
ทรัพยากรการผลิตสตัว จัดโครงการเรื่อง การ
รายงานความคืบหนางานวิจัยในการศึกษาตอ
ของบุคลากร เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
วิทยาเขตกําแพงแสน0 (7.2-1-6) 

7.2-1-1  คําสั่งคณะ0 108/2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานจดัการความรูภายใน
หนวยงานคณะสัตวแพทยศาสตร 

7.2-1-2  ขออนุมตัโิครงการจัดการ
ความรู (KM) นายสตัวแพทย, 
นักวิทยาศาสตร, ผูชวยสัตวแพทย  
(ศธ0513.11308/568,566,567  
0ลว.0 25 ก.ค.56) 

7.2-1-3  ขออนุมัติจัดโครงการช่ัวโมง
0 KM วาดวยเรื่อง การวิจยั 
ในช้ันเรียน (ศธ0 0513.20603/476  
ลว.0 6 ส.ค.56) 

7.2-1-4  ขออนุมัติจัดโครงการจัดการ
ความรู (KM) เรื่อง ถาม-ตอบ : สารพัน
ปญหางานตรวจเลือด  
(ศธ0513.11305/131 ลว.0 11 เม.ย.57) 

7.2-1-5 ขออนุมัติจัดโครงการจัดการ
ความรู (KM) ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
ชุมชนนักปฏบิตั ิ(Cop) ในหวัขอ การ
จดัการขยะสารพิษและขออนุมตัจิดั
โครงการการจดัความรู ภาควิชาเภสัช
วิทยา ในหัวขอ0 Environmental 
Contaminant: What Bioindicator 
fit (ศธ0513.11306/123 ลว.0 26 เม.ย.
56), (ศธ0513.11306/171 ลว.0 28 เม.ย.
57) 

7.2-1-6 ขออนุมัติจัดโครงการจัดการ
ความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
ประจาํป0 2556 เรื่อง การรายงานความ
คืบหนางานวิจัยในการศึกษาตอของ
บุคลากร ภาควิชาเวชศาสตรและ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-1-6.pdf�


140 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ทรัพยากรการผลิตสตัว0 Graduate 
Research Progress Symposium  
ครั้งท่ี0 2 (ศธ0513.20604/0499  
0ลว.19 ธ.ค.56) 

  

2 กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาความรูและทักษะ
ดานการผลติบัณฑติและ
ดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

เน่ืองจากในแตละโครงการมีกําหนดกลุม 
เปาหมายท่ีชัดเจน ท้ังอาจารย บุคลากรใน
หนวยตางๆไดแก นายสัตวแพทย ท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน ผูชวยนายสตัวแพทย นักวิทยาศาสตร 
นิสิต และบุคลากรท่ัวไป ซึ่งรายละเอียดก็ระบุไว
ในตัวโครงการแตละโครงการท้ังหมดแลว  
(7.2-2-1)  

(7.2-2-1) โครงการตางๆ ดังน้ี 
โครงการจดัการความรู (KM) 
นายสตัวแพทย, นักวิทยาศาสตร,ผูชวย
สตัวแพทย โครงการช่ัวโมง0 KM วาดวย
เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน โครงการจดัการ
ความรู (KM) เรือ่ง ถาม-ตอบ0 : สารพัน
ปญหางานตรวจเลือด โครงการจัดการ
ความรู (KM) ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในหัวขอ การ
จดัการขยะสารพิษและขออนุมตัจิดั
โครงการการจัดความรู ภาควิชาเภสัช
วิทยา ในหัวขอ0 Environmental 
Contaminant: What Bioindicator fit  
โครงการจดัการความรูเพ่ือมุงสูองคกร
แหงการเรียนรูประจําป 2556 เรื่อง การ
รายงานความคืบหนางานวิจัยใน
การศึกษาตอของบุคลากร ภาควิชาเวช
ศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
Graduate Research Progress 
Symposium ครั้งท่ี 2  

  

3 มกีารแบงปนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนด
ในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

ประเด็นองคความรูท่ีกําหนด ไดมกีารเตรียม
เปนหัวขอ PowerPoint เพ่ือนําเสนอให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดยการเชิญผูมี
ประสบการณตรงมาถายทอดความรูในกิจกรรม
แตละโครงการ ซึ่งกําหนดการในการจัด
โครงการไดกําหนดตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม
และจํานวนผูเขารวมอบรมก็เปนตวัช้ีวัดท่ีไดจาก
แบบรายงานผลการประเมนิโครงการจดัการ
ความรู ภายหลังผูเขาอบรมประเมนิ0 (7.2-3-1) 

(7.2-3-1) รายงานผลการประเมิน
โครงการจดัการความรูภาควิชา/
หนวยงาน 
- สรุปผลการประเมินโครงการช่ัวโมง
0 KM 
- ผลการประเมินโครงการจัดการความรู 
เรือ่ง ถาม-ตอบ สารพันปญหางานตรวจ
เลอืด 

วาดวยเรื่อง การวิจยัในช้ันเรยีน 

- ผลการประเมินโครงการจัดการความรู 
(KM) สูชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในหวัขอ 
การจดัการขยะสารพิษ และ
Environmental Contaminant: What 
Bioindicator fit 

-  ผลโครงการจัดการความรูเพ่ือมุง
องคกรแหงการเรยีนรูประจําป 2556 
เรื่อง การรายงานความคืบหนางานวิจัย
ในการศึกษาตอของบุคลากร ภาควิชาเวช
ศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

(ศธ 0513.11306/194 
ลว 14 พ.ค.57) , (ศธ 0513.11306/165 
ลว.30 พ.ค.56) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-2-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-3-1.pdf�
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Graduate Research Progress 
Symposiumครั้งท่ี 2 (ศธ 0513. 
20604/022 ลว.13 ม.ค.57) 

  

4 มีการรวบรวมความรู
ตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมี
อยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลกัษณ
อักษร (explicit 
knowledge) 

ผูเช่ียวชาญในแตละองคความรูในแตละ
หนวยงานจะเปนผูวิเคราะห สังเคราะหองค
ความรู และนําองคความรูเหลาน้ีมารวบรวมเปน
หมวดหมูเพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายเขาถึงได
งาย โดยจัดเก็บองคความรูตามประเด็นในขอ 1 
ในเอกสารเผยแพรแบบ0 digital file ผานเวป
ไซดของคณะสตัวแพทยศาสตร หวัขอ  
องคความรูขององคกร (KM) ท่ี
0 www.vet.ku.ac.th/E:Office (7.2-4-1) 

(7.2-4-1)  www.vet.ku.ac.th 
/E:office หัวขอ45 องคความรูขององคกร 
(KM) 

  

5 มีการนําความรูท่ีไดจาก
การจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

แนวปฏิบัติท่ีดีและองคความรูท่ีไดจากการ
ดําเนินการในรอบปการศึกษาน้ี  โดยเฉพาะใน
กลุมของนายสตัวแพทย ผูชวยนายสัตวแพทย
และนักวิทยาศาสตรน้ัน ปจจุบันไดมีการจดัทํา
เปนตัวอยางโดยเฉพาะในกลุมของอาจารยและ
นายสัตวแพทย เพ่ือใหการรักษาสตัว ข้ันตอน
และแนวทางการรกัษาใหไปในมาตรฐาน
เดยีวกันและสามารถนําไปใชกบัโรงพยาบาล
สตัว มก.ท้ัง 4 แหง สําหรับคูมือการปฏิบัติงาน
ของนักวิทยาศาสตรก็มีใหเห็นเปนรูปธรรมและ
ใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรมท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติใหกับนักวิทยาศาสตรท่ีมาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลไดอยางเหมาะสมตอไป นอกจากน้ี
ในสวนของคูมือการจัดการขยะมพิีษน้ันก็สรุป
เปนข้ันตอนและการจัดการเปนรูปเลมและ
เผยแพรตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่ง
หนวยงานตางๆสามารถนําไปปฏบัิติเพ่ือการ
จัดการขยะพิษไดอยางมปีระสิทธิภาพและ
ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน โดยบัณฑิตท่ีมาทําวิจัย
และปฏิบัติงานก็สามารถเขาใจและทําใหการ
จัดการขยะพิษท่ีเกิดจากการปฏิบัติในทางคลินิก 
สามารถดําเนินการกําจัดไดอยางเหมาะสมตอไป
(7.2-5-1) 

(7.2-5-1)  คูมือการจัดการของเสยีและ
ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

http://158.108.83.9:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login�
http://www.vet.ku.ac.th/E:office หัวข้อ�
http://www.vet.ku.ac.th/E:office หัวข้อ�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_2/7.2-5-1.pdf�
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เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
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ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนระบบ
สารสนเทศ 
(Information 
System Plan) 

คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและประกันคุณภาพ ไวในกลยุทธท่ี 5.2 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การประกันคณุภาพ0 (7.3-1-1)0 และกําหนดใหจดัทํา     
     1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางไกล โดยการจดัหาโปรแกรมสาํหรับงานบริการ
วิชาการ จัดหาเครื่องถายทอดสญัญาณสําหรับการประชุม
ทางไกล 
     2) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการเงิน โดยมี
ระบบสารสนเทศในแตละแผนกยอยท่ีสามารถประกอบการ
ตัดสินใจ เชน รายรับ คาใชจาย ตนทุน จุดคุมทุน ระบบการ
ควบคุมสินคาคงคลัง โดยกําหนดผลลัพธระดับยุทธศาสตรวา
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกันคณุภาพ 
     3) มีแผนระบบสารสนเทศ เรือ่งรายงานขอมูลการเงิน
ตามเกณฑคงคาง 

7.3-1-1  แผนยุทธศาสตรการ
บริหารและพัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร ป0 2555 - 2558 
(แผนยุทธศาสตรท่ี0 5 กลยุทธท่ี
0 5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการประกัน
คุณภาพ) 

  2 มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
และการตดัสนิใจ
ตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยาง
นอยตอง
ครอบคลมุการ
จดัการเรยีนการ
สอน การวิจยั การ
บริหารจดัการ 
และการเงิน และ
สามารถนําไปใชใน
การดําเนินงาน
ประกันคณุภาพ 

คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตดัสินใจและ
การประกันคณุภาพการศึกษาดังน้ี 
     2.1 ระบบการจัดการสาํนักงานอัตโนมัติ (E-Office) 
(7.3-2-1)0 วัตถุประสงคเพ่ือสื่อสารขอมูลขาวสารใหแก
ภาควิชา หนวยงานบุคลากรทุกคนดวยความรวดเร็วทุก
หนวยงาน บุคลากรสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดรวดเร็วใน
เวลาเดยีวกัน ลดข้ันตอนและประหยดังบประมาณ 
     2.2 ระบบการลาผานระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
(E-Office) เพ่ือลดข้ันตอนการปฏบัิติงาน ลดภาระงานของ
บุคลากรท่ีเก่ียวของและประหยดังบประมาณ โดยระบบการ
ลาดังกลาวเปนระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคลไดและเก็บเปนขอมูลเก่ียวกับการลาเปน
หลกัฐานราชการได0 (7.3-2-2) 
     2.3 ระบบการชําระเงินผานระบบ0 electronic (i– cash) 
เพ่ือชําระเงินโดยวีธีการจายเงินคาสินคาและบริการให
เจาหนาท่ี ผูมสีิทธิและบุคลากรเขาบัญชีธนาคารตามท่ีแจง
แทนการจายเงินโดยวิธีการจายเช็คเปนการลดข้ันตอนและ
ประหยดังบประมาณ0 (7.3-2-3) 
     2.4 ระบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร มก. (7.3-2-4) 
     2.5 ระบบ0 electronic การประเมินผูบรหิาร คณะสัตว

7.3-2-1  คูมือระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (E-Office) 

7.3-2-2  คูมือระบบฐานขอมลู
วันลาสําหรับใชงานรวมกับระบบ
สํานักงานอัตโนมตัิ (E-Office) 

7.3-2-3  คูมือระบบการชําระ
เงินเงินผาน I – cash 
Corporation                 

7.3-2-4  คูมือระบบประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะสตัว
แพทยศาสตร มก. 

7.3-2-5  คูมือระบบประเมิน
ผูบริหาร คณะสตัวแพทยศาสตร 
มก. 
 

7.3-2-6  คูมือระบบการประเมิน

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-1-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-4.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-2-5.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

แพทยศาสตร มก.0 (7.3-2-5) 
     2.6 ระบบ0 electronic การประเมนิความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการและความตองการใหบริการ สาํนักงาน
เลขานุการ คณะสตัวแพทยศาสตร มก.0 (7.3-2-6) 
     2.7 ระบบ0 electronic การประเมนิตนเองในการปฏบิตัิ
หนาท่ีของคณะกรรมการประจาํคณะสัตวแพทยศาสตร มก. 
รอบปการศึกษา 2555 
     2.8 ระบบการบันทึกเวลามา-กลับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผานเครื่องสแกนน้ิว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดภาระ
งานดานการตรวจเช็ควัน – เวลามาปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํางบ
เดือนวันลาและท่ีสาํคัญ คือ มีขอมูลการมาสาย ขาด ลา 
ประกอบพิจารณาความดีความชอบท่ีเปนปจจุบันและ
ประหยดังบประมาณดานการจางบุคลากรเพ่ิม 
     2.9 มีเครื่องถายทอดสญัญาณสําหรับการประชุมทางไกล
และมรีะบบถายทอด ผาน0 uninet เพ่ือการประชุม และ 
Case Conference ระหวาง บางเขน กําแพงแสน หัวหิน 
     2.10 มีระบบการจดัการขอมลูเพ่ือการใหบริการทาง
วิชาการและการควบคุมสินคาคงคลังของ 4 โรงพยาบาลสัตว 
มก. โดย โรงพยาบาลสัตว มก.บางเขน ใชระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนเอง โรงพยาบาลสตัว มก.กําแพงแสน ใชระบบ
โปรแกรม0 Vet I Do โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ ใชระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเอง โรงพยาบาลสตัว มก.หัวหิน ใช
ระบบโปรแกรม0 Vet I Do 
     2.11 มีระบบสารสนเทศการรายงานขอมูลการเงินตาม
บัญชีเกณฑคงคาง (โดยดาํเนินการจากโปรแกรม0 Excel) 
เพ่ือใหผูบริหารทราบสถานะทางการเงินทางแทจริงท้ังงบ
รายรับ รายจาย (งบแสดงผลการดาํเนินการ) และงบดลุ (งบ
แสดงฐานะการเงิน) และใชเปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจ
วางแผนการบรหิารงานไดสอดคลองกับพันธกิจของคณะ 

ความพึงพอในคุณภาพการ
ใหบริการและความตองการ
ใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการ คณะสัตว
แพทยศาสตร มก. 

  3 มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ
สารสนเทศ 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีการทําการประเมิน “ระบบ
สารสนเทศ คณะสตัวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2557” ในการประเมนิระบบสารสนเทศ มกีารประเมนิ 4 
ระบบ ดงัน้ี 
     1. ระบบการจดัการสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) 
     2. ระบบสารสนเทศประกันคณุภาพการศกึษาและการ
บริหารงาน (FIS) 
     3. ระบบ0 I – cash Corporation 
     4. ระบบการลาอิเล็กทรอนิคส 
ผลการประเมนิพบวา มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 3.620 (7.3-3-1) 

 7.3-3-1  ขอสงผลการประเมิน
ระบบสารสนเทศ ประจาํป
งบประมาณ0 2557 (ศธ
0 0513.11301(งานแผนฯ)/
288.1 ลว. 7 พ.ค. 57) 

  4 มกีารนําผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
     1. วิเคราะหผูใชงานในระบบ0 e – office  ไดดาํเนินการ
แกไขและสามารถเขาตรวจสอบผลการใชงานของบุคลากรใน

7.3-4.1  ขอสงบันทึกชวยจําการ
ประชุมหนวยสารบรรณ (ศธ
0 0513.11301/1991 ลว. 6 กัน
ยายน 2556) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-3-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-3-1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_3/7.3-4-1.pdf�
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มาปรบัปรงุระบบ
สารสนเทศ 

สังกัดไดแลว 
     2. ไดมีการประชุมหนวยสารบรรณเพ่ือวางแผน / 
ตรวจสอบ การจัดการเอกสารในระบบใหมีความถูกตองแลว
(7.3-4-1) 
     3. หนวยการเจาหนาท่ีไดจดัทําแบบฟอรม เพ่ือแจงการ
เพ่ิม/ลดบุคลากรท่ีรบัเขา ลาออก หรือการตั้งคณะกรรมการ
เพ่ิมเตมิแจงหนวยสารบรรณใหดําเนินการในระบบ0 e-office 
     4. ภาควิชาไดแจงขอใชระบบการลาผานระบบ0 e – 
office เพ่ิมไดแกภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสตัวเลีย้ง และเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

  5 มีการสงขอมลูผาน
ระบบเครือขาย
ของหนวยงาน
ภายนอกท่ี
เก่ียวของตามท่ี
กําหนด 

คณะฯ ดําเนินการ ดังน้ี 
     1.1 การนําขอมลูชําระเงินผานระบบ0 electronic (I – 
cash Corporation) แจงผาน0 website คณะสัตว
แพทยศาสตร  (http://www.vet.ku.ac.th/vetthai/) สู
ธนาคารท่ีเก่ียวของ0 (7.3-5-1) 
     1.2 สงขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
คณะฯ ผานระบบฐานขอมลูประกันคณุภาพการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) (7.3-5-2) 
     1.3 ระบบการเงินการนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ 
(ERP) สูการปฏิบัติงานดานการเงินและ บัญชีของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (Go live KU-ERP)0 (7.3-5-3) 
     1.4 ระบบพัสดุ0 e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement 
System : e-GP) โดยผาน0 website  
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_E
GP (7.3-5-4) 
     1.5 มีการรายงานขอมลูการเงินตามบัญชีเกณฑคงคาง 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ประจาํเดือน 

7.3-5-1  ขอมูลผานระบบ
เครือขาย http://www.vet.ku.
ac.th/vetthai/ 

7.3-5-2  ขอมูลผานระบบ
เครือขาย http://www.cheqa
3.ku.ac.th 

7.3-5-3  ขอมูลผานระบบ
เครือขาย Microsoft Dynamics 
AX – Kasetsart University 

7.3-5-4  ขอมูลผานระบบ
เครือขาย  http://www.gproc
urement.go.th/wps/portal/i 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
  

  

http://www.vet.ku.ac.th/vetthai/�
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP�
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP�
javascript:void(0);/*1405599818634*/�
http://www.cheqa3.ku.ac.th/�
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสีย่ง 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

หมายเหตุ      คะแนนการประเมนิจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบป การ
ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง 
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ 
ควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี 
ชัดเจน

 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ ประเมนิ
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวขางตน 
การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสีย่งเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ ลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดาํเนินการตามแผน  
2. เปนเหตุสดุวิสยั อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคมุหรือการปองกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได กําหนดไว
ลวงหนา 

  
     ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
1. มีการเสยีชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรภายใน
สถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ได แตไมพบ
แผนการจดัการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว  
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมภีาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย ตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง 
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสตูรหรือไม สามารถปฏบัิติ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรยีนอยูอยางรุนแรง 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

มีการมอบหมายภาระหนาท่ีดานการบริหาร
ความเสีย่งใหอยูในอํานาจการบรหิารจัดการโดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งประกอบดวย
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา
ภาควิชา/หนวยงาน0 (7.4-1-1) และมอบหมาย
ใหรองคณบดฝีายแผนและสารสนเทศ เปน
ประธานคณะทํางานวิเคราะหเสี่ยงคณะสตัว
แพทยศาสตร0 (7.4-1-2) โดยคณะทํางาน
วิเคราะหความเสี่ยงคณะสตัวแพทยศาสตร
ประกอบดวยผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานรวม
เปนคณะทํางานฯ0 (7.4-1-3) 

7.4-1-1

 

  การรวบรวมการปฏบิตัิ
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ใหอยูในอํานาจการบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร (ศธ 0513.11301/ 
4358 ลว. 8 ส.ค. 54) 

7.4-1-2  คําสั่งคณะสัตว
แพทยศาสตรท่ี 109/2556 ลงวันท่ี 
22สิงหาคม 2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_4/7.4-1-2%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
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7.4-1-3  ขอใหเสนอช่ือผูแทนเปน
คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร (ศธ
0513.11301(งานแผน)/290 ลว. 
29 ก.ค. 56) 

  2 มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเสีย่งอยางนอย 3 ดาน 
ตามบรบิทของสถาบัน 
ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง
ของกระบวนการบรหิาร
หลักสตูร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสีย่งดานธรรมาภบิาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบรบิทของ
สถาบัน 

คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงคณะฯ ไดทํา
การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงโดยไดเชิญ
ผูเช่ียวชาญดานการจดัการความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลยัมาใหความรูและแนวทางการ
ดําเนินการกอนท่ีจะทําการวิเคราะหและระบุ
ความเสีย่งของคณะสตัวแพทยศาสตรเอง0  
(7.4-2-1) ซึ่งในการวิเคราะหความเสี่ยงครั้งน้ีได
ดําเนินการครอบคลุมทุกดานท้ังดานทรัพยากร 
ดานยุทธศาสตรและกลยุทธคณะ ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานบุคลากรและธรรมาภิบาล และ
ความเสีย่งจากการเหตุการณภายนอก0  
(7.4-2-2) 

7.4-2-1  ขอเชิญเขารวมโครงการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา
กระบวนการบรหิารและการประกัน
คุณภาพ (ศธ0513.11301 
(งานแผนฯ)/442 ลว. 18 ต.ค. 56) 
 
7.4-2-2  ขอสงรายงานผลการ
บริหารการบริหารความเสีย่ง แผน
บริหารความสีย่ง และรายงานผล
การประเมนิองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/ 
2721 ลว.21พ.ย. 56) 

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและการจดัลําดับความเสีย่งจากการ
วิเคราะหของคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยง
คณะฯ0 ไดกําหนดประเด็นความเสีย่งดังน้ี0  

     1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร เรื่อง การ
บริหารครุภณัฑมลูคาสูง 

(7.4-3-1) 

     2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
โรงพยาบาลสัตว 
     3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
เปดสอนและรบันิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

7.4-3-1  ขอสงรายงานผลการ
บริหารการบริหารความเสีย่ง แผน
บริหารความสีย่ง และรายงานผล
การประเมนิองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/ 
2721ลว.21พ.ย. 56) 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

บัณฑิตข้ันสูง (โครงการตอเน่ือง) 
     4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
เรยีนการสอน 
     5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล
ดานจรรยาบรรณอาจารย 
     6) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเรื่องความ
เสี่ยงการปฏิบัติงานทางคลินิกของ 
โรงพยาบาลสัตว 
     7) ความเสี่ยงจากการเหตุการณภายนอก
เรื่อง0 แผนความตอเน่ืองคณะสตัวแพทยศาสตร 

  4 มีการจัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน 

คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงคณะฯ0 ไดมีการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง
สูง และสูงมากออกมาท้ังสิ้น0 4 เรือ่งเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลยัและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด
0 
     1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร เรื่อง การ
บริหารครุภณัฑมลูคาสูง 

(7.4-4-1) ตามท่ีมีการวิเคราะห ไดแก 

     2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโรงพยาบาล
สตัว 
     3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
เปดสอนและรบันิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตข้ันสูง(โครงการตอเน่ือง) 
     4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
เรยีนการสอน 
     สําหรับความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิ
บาลดานจรรยาบรรณอาจารยไดดาํเนินการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงผานคณะกรรมการ
สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมนิผลและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร0 
     ความเสีย่งดานการปฏิบัติงานเรื่องความ
เสี่ยงการปฏิบัติงานทางคลินิก ของโรงพยาบาล
สัตว ดําเนินการจดัทําแผนบริหารความเสีย่ง
ผานคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลสัตว0

(7.4-4-2) 

 
     ความเสีย่งจากการเหตุการณภายนอกเรื่อง0

(7.4-4-3) 
 

แผนความตอเน่ืองคณะสัตวแพทยศาสตร
(Business Continuity Plan:BCP) (7.4-4-4) 

7.4-4-1 ขอสงรายงานผลการ
บริหารการบริหารความเสีย่ง แผน
บริหารความสีย่ง และรายงานผล
การประเมนิองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/ 
2721ลว.21พ.ย. 56) 
 
7.4-4-2  ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสรมิ สนับสนุน 
ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร  
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
 
7.4-4-3  คําสั่งคณะสัตว
แพทยศาสตรท่ี 121/2556 ลงวันท่ี 
28 สิงหาคม 2556 เรื่อง แตงตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลสตัว 
 
7.4-4-4  ขออนุมตัแิผนความ
ตอเน่ืองคณะสัตวแพทยศาสตร (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/352 
ลว. 28 ส.ค. 56) 

  5 มีการตดิตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 

มีการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ0 2556
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่ง
ประกอบดวยหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน 

7.4-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี0 9/2556 เมื่อ
วันท่ี 20 กันยายน 2556 วาระ 5.8 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ครั้ง ซึ่งเปนคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย
ตําแหนงเพ่ือทราบสรุปแผนการดาํเนินงาน
บริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2556 
     1) เสนอคณะกรรมการประจาํคณะสัตว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี9/2556 เมื่อวันท่ี 20 
กันยายน 2556วาระท่ี 5.8เรื่อง0 แผนความ
ตอเน่ืองคณะสัตวแพทยศาสตร0 
     2) เสนอคณะกรรมการประจาํคณะสัตว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี11/2556 เมื่อวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 4.3.2 เรื่อง0

(7.4-5-1) 

 รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยง 
และรายงานผลการประเมนิตามองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน0 (7.4-5-2) 

7.4.5-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี0 11/2556 เมือ่
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  
วาระท่ี 4.3.2 

  6 มกีารนําผลการประเมนิ และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใชในการปรบัแผนหรอื
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบป
ถัดไป 

     จากผลการดําเนินงานบริหารความเสีย่งใน
ปงบประมาณ2556แผนงานการเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงใหทันภายในป 
2557 ไมสามารถดําเนินการไดทันตามแผนงาน
ท่ีกําหนดจําเปนตองเลื่อนไปเปดหลักสูตรในป
การศึกษา 2558 เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรจะตองแลวเสรจ็
ตามกําหนดในปการศึกษาหนา ดังน้ันตองเรง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในโครงการน้ีตอไป 
     ตามท่ีคณะสตัวแพทยศาสตร ไดการ
มอบหมายภาระหนาท่ีดานการบรหิารความ
เสี่ยงใหอยูในอํานาจการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ และมอบหมายให
รองคณบดฝีายแผนและสารสนเทศ เปน
ประธานคณะทํางานและกํากับการวิเคราะห
ความเสีย่งคณะสัตวแพทยศาสตรซึ่งไดมีการ
ประชุมคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงคณะฯ 
เมื่อวันท่ี0 22 ตุลาคม 2556 (7.4-6-1) โดยมีการ
นํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ประจําปงบประมาณ 2556 มา
ประกอบการจดัทําแผนการบรหิารความเสีย่ง 
ประจาํปงบประมาณ 2557 (7.4-6-2) รวมถึง
การมีการรายงานการบริหารครภุณัฑมลูคาสูง
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใหทราบถึง
การบริหารจัดครุภณัฑ เปนประจาํทุกเดือน
0 (7.4-6-3) และไดมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ 
เพ่ือใหการรายงานเกิดการนําไปใชประโยชน
สูงสุด0 (7.4-6-4) 

7.4-6-1  ขอเชิญประชุม (ศธ 
0513.11301(งานแผนฯ)/434  
ลว.17ต.ค. 56) 
 
7.4-6-2  ขอสงรายงานการประชุม
คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/ 503.2  
ลว. 6 พ.ย. 56) 
 
7.4-6-3  ขอใหรายงานการใช
ครุภณัฑมลูคาตั้งแต 1,000,000 
บาทข้ึนไป (ศธ 0513.11301/321 
ลว. 10 ก.พ. 57) 
 
7.4-6-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 5/2557  
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557  
วาระท่ี 3.3 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%207_4/7.4-6-4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205-2557%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.3.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผูบริหารหมายถึง คณบด ี

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวนยืนยัน

ของ คณะ 
จาํนวนท่ีกรรมการ

ยืนยัน 

คะแนนการประเมินผลผูบริหาร (คณบดี)โดยคณะกรรมการท่ีสภา
สถาบันแตงตั้ง (คะแนนเตม็ ๕)45 

4.50 4.50 4.50  
 

ตัวตั้ง= 4.500  ตัวหาร =1.000  ผลลัพธ = 4.500 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

4.25 4.250 4.25 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

คะแนน 4.5 4.500 4.50 บรรลเุปาหมาย 
 

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

คะแนน 4.5 4.500 4.50 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=586�
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

   
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ซ่ึง
เปนตัวบงชี้ สกอ. พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

หมายเหตุ      แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยทุธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงาน
ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมลูคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะ เปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดาํเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะ
กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน 
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน 
เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมกีารระดมทุนดวยวิธกีาร อ่ืนๆ อีก
เพ่ิมเตมิ เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมลูคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย 
เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะ
เทากับระยะเวลาของแผนกลยทุธของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธทาง
การเงินท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยทุธของ
สถาบัน 

     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2554 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2554 
กําหนดใหมีแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ 2554-2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและใชเปน
แนวทางปฏบิตัดิานการเงินสําหรบัภาควิชา หนวยงาน 
และคณะฯ ในภาพรวม โดยเปนแผนท่ีแสดงใหเห็น
แหลงท่ีมาของเงินรายได (การจดัหา) แหลงใชไปของ
เงิน (การจัดสรร) การใชจายเงิน การรายงานขอมลู
ดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหสถานการณ
ของการเงิน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม 
ตรวจสอบ การใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ และเปาหมายรวมถึงประสิทธิภาพและการ
บริหารจดัการ และตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือการ
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มก. ป 2555-2558  ได

8.1-1-1  ศธ 0513.11301/4677 
ลวท.14 กันยายน 2554  
แผนกลยุทธทางการเงินคณะ 
สัตวแพทยศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2554-2557  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-1-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

กําหนดผลลัพธระดับยุทธศาสตรวาคณะฯ มีรายได
เพียงพอในการดําเนินงานตามพันธกิจ และกําหนด
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร จํานวนเงินรายไดท่ีไดรับและ
กําไรของ รายไดสุทธิ (ไมรวมงบลงทุน)0 (8.1-1-1) 

  2 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดาน
การเงิน หลักเกณฑ
การจดัสรร และการ
วางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

50แนวทางการจดัหาทรัพยากรทางการเงิน50  
1. จากการขอรบัจดัสรรงบประมาณแผนดนิ 
     1.1  การจัดทําคาํของบประมาณแผนดินประจําป 
ประกอบดวย ผลงานการใหบริการและผูสาํเร็จ
การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ (8.1-2-1) 
     1.2  เสนอโครงการบริการวิชาการทางดานการ 
สัตวแพทย ซึ่งเปนโครงการใหมท่ีประสงคจะขอรับ
งบประมาณตอเนื่อง0 (8.1-2-2) 
2. ขอรับจัดสรรเงินรายไดสวนกลางมหาวิทยาลัย0  
(8.1-2-3)  

50รายไดสวนกลาง มก. 50ไดรับจดัสรร 
มก. ใหเพ่ือสนับสนุนแกหนวยงานที่สราง
ผลงานโดดเดนและเปนที่ประจกัษแก
สังคม   

1,000,000.00 

โครงการเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ(เสนอ
ผลงานทางวชิาการ) 

170,100.00 

การปฏิบัติงานในหนวยสัตวแพทยอาสา
จฬุาภรณ รวมกับหนวยแพทยมูลนิธอิาสา
สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว) 

283,371.00 

50รวมท้ังสิ้น 501,453,471.00 

3. จากเงินนอกงบประมาณ  
     3.1 จากการใหบริการวิชาการของ 4 โรงพยาบาล
สัตว , หนวยชันสูตรและภาควิชา0 (8.1-2-4) 
          จากการจดัการเรยีนการสอนท้ังระดบัปรญิญา
ตรี และบัณฑติศึกษา 
          จากการบริหารสินทรัพย ไดแก คาธรรมเนียม
การใหเชาหองพัก คาเชาพ้ืนท่ี และคาเชาสถานท่ี 
     3.2 จากการดาํเนินการโครงการพัฒนา
วิชาการ  (8.1-2-5) 
     3.3 จากความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ัง
ในและตางประเทศ เชนโครงการสัตวแพทยอาสา
อาเซียนจากภาคเอกชน0 (8.1-2-6) 
4. จากเงินกองทุน0 

 

(8.1-2-7) 
     4.1 กองทุนพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร 
     4.2 กองทุนยอยพัฒนานิสิต มก. 
     4.3 กองทุนอ่ืน ๆ 

8.1-2-145  ขอแจงงบประมาณแผนดนิ 
ประจาํปงบประมาณ 2556  
(ศธ 0513.10107/ว 1171 ลวท. 25 
กันยายน 2555)  

8.1-2-2  โครงการบรกิารวิทยากร
ทางดานสัตวแพทย 

8.1-2-3  ขอรับจัดสรรรายได 
สวนกลางมหาวิทยาลัย 
-  ท่ี ศธ 0513.10107/152 ลวท. 11 
กุมภาพันธ 2556 มก.ใหเพ่ือสนับสนุน
แกหนวยงานท่ีสรางผลงานโดดเดน 
และเปนท่ีประจักษแกสังคม 
-  ท่ี ศธ 0513.10107/ว035 ลวท. 10 
มกราคม 2556 โครงการเสรมิสราง
ศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ
สูความเปนเลิศ 
-  เพ่ือการปฏิบัติงานในหนวยสตัว
แพทยอาสาจุฬาภรณ รวมกับหนวย
แพทยมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนคร
นิทราบรมราชชนนี (พอ.สว) 

8.1-2-40  งบประมาณเงินรายได 
ประจาํปงบประมาณ 2556 (บันทึกท่ี 
ศธ 0513.10107/ว 1230 ลวท. 2 
ตุลาคม 2555)  

8.1-2-545  การดําเนินโครงการพัฒนา
วิชาการ 
-  บันทึกท่ี ศธ 0513.11301/
การเงิน/1552 ลวท. 5 ตุลาคม 2555 
-  บันทึกท่ี ศธ 0513.20606/1404 
ลวท. 28 กันยายน 2555 
-  บันทึกท่ี ศธ 0513.20607/1509 
ลวท. 28 กันยายน 2555 
-  บันทึกท่ี ศธ 0513.11309/
การเงิน/1232 ลวท. 26 กันยายน 
2555 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

50หลกัเกณฑการจดัสรร50 
1. จดัสรรเงินงบประมาณแผนดนิ (งบดําเนินงาน) เพ่ือ
ภารกิจ การเรียนการสอน0 : บริการวิชาการ0 : บริหาร
จัดการ  (75:15:10)  (8.1-2-8) 
     1.1 การจดัสรรคาวัสดุ ภาควิชาละ 200,000.00 
บาท/ป และ งบพัฒนาบุคลากรคนละ 7,000.00 บาท/
ป หากใชไมหมดสามารถตดัฝากและแลกเปลีย่นกับ
เงินรายไดคณะฯ 
     1.2 หากไมเสนอเรื่องแลกเปลีย่นภายใน 31 
กรกฎาคม ของป คณะฯจะรวบรวมเพ่ือเปนคาใชจาย
สวนกลาง  
2. การจัดสรรเงินรายได 
     2.1 จัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติ 
ศึกษาท้ังหมดใหภาควิชาท่ีรับผิดชอบดูแล0 (8.1-2-9) 
     2.2 จัดสรรเงินเงินรายไดสวนกลางใหภาควิชา/
หนวยงานเปนคาใชสอย คาดําเนินการโครงการตาม
แผนงาน โดยภาควิชา/หนวยงานจะตองเสนอ
คณะฯ  โครงการตามแผนงาน เพ่ือเสนอคณบดี
พิจารณากอนจึงจะดําเนินตอไปได0 (8.1-2-10) 
     2.3  จัดสรรเงินสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา0 Research Assistantships) ประจาํป
การศึกษา 2555-25570 (8.1-2-11) 
     หลกัสตูรปกต ิ(ปริญญาโท 8 ทุน ปรญิญาเอก 4 
ทุน รวม 12 ทุน) 
     หลักสูตรนานาชาติ (ปรญิญาโท 2 ทุน ปรญิญา
เอก 4 ทุน รวม 6 ทุน) 
     2.4 จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร ดังน้ี0 (8.1-2-12) 
         2.4.1 ทุนพัฒนาบุคลากร โดยการให
ทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคณุวุฒิแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษา
ตอท้ังในประเทศและตางประเทศ ปละไมเกิน 
10,000,000.00 บาท 
         2.4.2 เงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยปละ 
1,500,000 บาท 
         2.4.3 เงินสนับสนุนทุนวิจยัสําหรับพัฒนา
บัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) ปละ 30 ทุน0 ปละไมเกิน 
2,000,000 บาท 
            -  นิสิตปรญิญาโท ไดรบัอุดหนุนวิจัย ไมเกิน
ทุนละ 150,000 บาท 
            -  นิสิตปรญิญาเอก ไดรบัอุดหนุนวิจัย ไม
เกินทุนละ 300,000 บาท 
         2.4.4  เงินสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพในการ
ทําวิจัยของนักวิจัยคณะฯ ปละ 16 ทุน ทุนละ 
100,000 บาท รวม 1,600,000 บาท 

8.1-2-645  ความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
(บันทึกท่ีศธ 0513.11301/211 ลวท. 
18 มกราคม 2556) 

8.1-2-7  ขออนุมัติดําเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ (คาอํานวยการ 10% 
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 

8.1-2-845  การจดัสรรเงินงบประมาณ
แผนดนิ (บันทึกท่ี ศธ 0513.11301/
การเงิน/1717 ลวท. 23 ธันวาคม 
2556) 

8.1-2-9  การจัดสรรคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- บันทึกท่ี ศธ 0513.11301/การเงิน/
1652 ลวท.31 ตุลาคม 2555 
- บันทึกท่ี ศธ 0513.11301/การเงิน/
0350 ลวท.31 มีนาคม 2556 

8.1-2-1045  การจัดสรรเงินรายได
สวนกลางใหภาควิชาหนวยงานเปน
คาใชสอย (บันทึกท่ี ศธ 0513.11301 
/การเงิน/1717 ลวท. 23 ธันวาคม 
2556) 

8.1-2-11  ประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร เรื่องหลักเกณฑการ
สนับสนุนทุนผูชวยวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาResearch 
Assistantships ประจําปการศึกษา 
2555-2557 (ฉบับแกไข) 

8.1-2-12 การจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 3/2556 (ครั้งท่ี 
2 ของคณะกรรมการชุดน้ี) เมื่อ 28 
พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 2.7 ขอ 1 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 
1 ของคณะกรรมการชุดน้ี) เมื่อ 20 
กันยายน 2556 วาระท่ี 1.1 
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         2.4.5  เงินสนับสนุนทุนวิจยัสําหรับพัฒนา
บัณฑิตศึกษาบางสวน (ทุน ทวพบ.) ปละ 30 ทุน 
            - นิสิตปริญญาโท ไดรับอุดหนุนวิจัย ไมเกิน
ทุนละ0 80,000 บาท 
            - นิสิตปริญญาเอก ไดรบัอุดหนุนวิจัย ไมเกิน
ทุนละ0 100,000 บาท 
3. เกณฑการจัดสรรเงินโครงการพัฒนาวิชาการ  
(8.1-2-13) 
      คาอํานวยการ 10% 

50

ตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั  (คาอํานวยการสวนกลาง 2%   
คาอํานวยการหนวยงาน 8%) 
      คาสาธารณูปโภค สนับสนุนคณะฯ  15% 

การวางแผนการใชเงินอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได50  (8.1-2-14) 
1.  การใชจายเงินงบประมาณแผนดนิ และเงินรายได
สวนกลาง มก. เปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับ
อนุมัต ิ
2.  การใชจายเงินรายได/เงินโครงการพัฒนาวิชาการ 
ดังน้ี 
    2.1 งบบุคลากรจากรายไดปกติไมควรเกิน 35%  
จากโครงการพัฒนาวิชาการไมควรเกิน 35% 
    2.2 งบดําเนินการจากรายไดปกติไมควรเกิน 40% 
จากโครงการพัฒนาวิชาการไมควรเกิน 40% 
    2.3 งบลงทุนจากรายไดปกตไิมควรเกิน 10% จาก
โครงการพัฒนาวิชาการไมควรเกิน 5% 
    2.4 งบอุดหนุนและคาใชจายอ่ืนๆ จากรายไดปกติไม
ควรเกิน 5% จากโครงการพัฒนาวิชาการไมควรเกิน 
15% (คาสาธารณูปโภค) 
    2.5 คาอํานวยการจากโครงการพัฒนาวิชาการ 10% 
    2.6 กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุนจากรายไดปกต ิ10%   

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 
6 ของคณะกรรมการชุดน้ี) เมื่อ 17 
พฤษภาคม 2556 วาระท่ี 2.3 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาคณะสตัว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 3/2556 (ครั้งท่ี 
2 ของคณะกรรมการชุดน้ี) เมื่อ 28 
พฤศจิกายน วาระท่ี 2.5 

8.1-2-13  ขออนุมัติโครงการพัฒนา
วิชาการ (คาอํานวยการ 10% ตาม
นโยบายมหาวิทยาลยั) 

8.1-2-1445  การวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได  (บันทึกท่ี ศธ 
0513.11301/การเงิน/1717 ลวท. 
23 ธันวาคม 2556 ขอ 4 แผน 
กลยุทธทางการเงิน ขอยอย 3) 

  3 มีงบประมาณ
ประจําปท่ีสอดคลอง
กับแผนปฏบิตักิารใน
แตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีงบประมาณประจําป ดังน้ี
3.1 เงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือดาํเนินการตามพันธ
กิจดานการเรยีนการสอน0 : บริการวิชาการ0 : การ
บริหารจดัการ ในสดัสวน0 30 : 11 : 57 (8.1-3-1) 
3.2  เงินนอกงบประมาณ0 (8.1-3-2) 
      3.2.1  มผีลการดาํเนินงาน (เกณฑคงคาง) ดังน้ี 
- รายรับรวม : รายจาย0 : คงเหลือ จํานวนเงิน 
246.390 : 206.690 : 39.69 (ลานบาท) 
- รายรบัปกต0ิ : รายรับโครงการพัฒนาวิชาการ  
จํานวนเงิน  139.630 : 246.39 (ลานบาท) 
- รายจายเงินรายได งบบุคลากร0 : งบดําเนินงาน : 
งบอุดหนุน  จํานวนเงิน  30.370 : 162.29 : 13.50 
      3.2.2  จากการดาํเนินการโครงการพัฒนา
วิชาการ เพ่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

8.1-3-145 งบประมาณแผนดนิ 
ประจําป 2556 

8.1-3-245 งบการเงินคณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
เกณฑคงคาง เปรียบเทียบ
ปงบประมาณ 2556-2557 (นับถึง 
30 เมษายน 2557) 

8.1-3-30 รายงานการรับ-รายจายเงิน
โครงการพัฒนาวิชาการคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํเดอืนกันยายน 
2556 (ศธ 0513.11301/การเงิน/
1395 ลวท 21 พฤศจิกายน 2556) 
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กําหนดเปนคาตอบแทน วัสดุ คาสาธารณูปโภค คา
ครุภณัฑ คาอํานวยการ คิดเปนสัดสวน0 45 : 25 : 10 : 
2 : 8 : 10 (8.1-3-3) 
      3.2.3  จากการเรยีนการสอนและการบรหิาร
สินทรัพย เพ่ือดําเนินการดานการบริหารจดัการงาน
ตามแผนงาน/โครงการของคณะฯ และการดําเนินงาน
ตามแผนดานทํานุบํารุงศลิป วัฒนธรรม และ
ดาํเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการใน 5 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย (8.1-3-4) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพดานงานวิจัย
ของคณะ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมศยักภาพงานบริการ
วิชาการสูชุมชน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงสูการเปนองคกรท่ีพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง  
ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม
และสาํนึกรักองคกรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3  จากเงินกองทุนยอยพัฒนานิสิต เพ่ือดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดประจําป โดยใน
ปงบประมาณ 2556 มีจํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต 
16 โครงการ เปนจํานวนเงิน0 1,010,596.61 บาท0  
0(8.1-3-5) 

8.1-3-445  ขอสงรายละเอียดเปาหมาย
ตัวช้ีวัดโครงการและงบประมาณเพ่ือ
บรรจไุวในแผนปฏบิตัริาชการ 4 ป 
(พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (บันทึกท่ี ศธ 
0513.11301/2119 ลวท. 4 ตุลาคม 
2555) 

8.1-3-50 รายงานผลการดาํเนินงาน
กองทุนยอยพัฒนานิสิตคณะสตัว
แพทยศาสตร ประจาํป 22556 

  4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงาน
ตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

คณะฯ ไดจดัทําขอมูลรายงานทางการเงิน ประกอบ 
ดวยงบดุล งบรายรับ-รายจาย เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ประจํา
ทุกเดือน โดยอยูในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบ 4.1 การรายงานขอมูลเพ่ือการบริหารดังน้ี0  
0(8.1-4-1) 
1.  งบดุลเงินรายไดคณะสัตวแพทยศาสตร / เงิน
โครงการพัฒนาวิชาการ0 / กองทุนพัฒนาคณะฯ 
2.  งบรายรบั – รายจาย เงินรายไดคณะฯ / เงิน
รายไดโครงการพัฒนาวิชาการ 
3.  งบรายรบั – รายจายหนวยงานบริการวิชาการ 
ไดแก โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
บางเขน/กําแพงแสน/หนองโพ/หวัหิน และหนวยงาน
ชันสูตรโรคสตัวบางเขน/กําแพงแสน 
4.  งบดุลเงินกองทุนพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร 
(รวม 1 กองทุน และ 16 กองทุนยอย) 
เพ่ือใหทราบสถานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
เงินรายรับ และคาใชจายท่ีจายไปแตละหมวดรายจาย 
รวมถึงการรายงานขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเสนอผูบรหิาร ไดแก
5.  ขอมูลทางการเงิน 
     5.1 รายงานขอมลูการเงินและการวิเคราะห

8.1-4-145  มติ / สาระสําคัญ / ผลการ
ประชุมรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํป 2556 ตาม
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบ 4.1 การรายงานขอมูลเพ่ือการ
บริหาร (ครั้งท่ี 1/2556 - ครั้งท่ี 
12/2556) 

8.1-4-245  รายงานขอมูลทางการเงิน
และการวิเคราะหประจําป 2556 

8.1-4-345  รายงานผลการดาํเนินงาน
กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจาํป0 2550-2556 

8.1-4-4  รายงานผลการดําเนินงาน
กองทุนยอยพัฒนานิสิตคณะสตัว
แพทยศาสตร ประจาํป0 2556 

8.1-4-5  รายงานขอมลูทางการเงิน
และการวิเคราะหประจําป 2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-3-4%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-3-5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-3%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-4-5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ประจําป 25560 (8.1-4-2) 
     5.2 รายงานกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจาํปงบประมาณ 2556 (8.1-4-3) 
     5.3 รายงานกองทุนพัฒนานิสติคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํปงบประมาณ 25560 (8.1-4-4) 
6. การรายงานขอมูลดานการเงินและบัญชีและการ
วิเคราะหสถานการณทางการเงิน0 (8.1-4-5) 
     6.1 เปรยีบเทียบกับเปาหมายป 2555 มีรายรับ 
334.21 ลานบาท ป 2556 มีรายรบั 428.06 เพ่ิมข้ึน 
28.08 
     6.2 วิเคราะหสดัสวนรายรับ0 : รายจาย0 : คงเหลือ
สุทธิ เทากับ0 100 : 97.360 : 2.64 
     6.3 วิเคราะหสดัสวนรายรับ0 : คาใชจายลงทุน 
เทากับ 1000 : 29 
     6.4 วิเคราะหสดัสวนคาใชจายคงท่ี0 : คาใชจายผัน
แปร0 : คาใชจายลงทุน เทากับ0 24 : 46 : 30 

  5 มีการนําขอมลูทาง
การเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบัน
อยางตอเน่ือง 

5.1  มีการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการใชจายเงิน 
-  รายงานขอมลูการเงินคณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจาํปงบประมาณ 2556 และการวิเคราะหสรุป
0 (8.1-5-1) 
-  งบการเงินโดยบริษัท เบทาโกร จํากัด  (8.1-5-2) 
5.2  มีการวิเคราะหเปรยีบเทียบ รายรับ รายจาย 
จํานวนการใหบริการวิชาการและจํานวนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลสัตว มก.บางเขน
โรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน โรงพยาบาลสตัว มก.
หนองโพ และโรงพยาบาลสัตว มก.หัวหิน0 (8.1-5-3) 

8.1-5-1  รายงานขอมลูทางการเงิน
และการวิเคราะหประจําป 2556 

8.1-5-2  งบการเงินโดยบรษัิท  
เบทาโกร จาํกัด 

8.1-5-3  การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
รายรับ รายจาย จาํนวนการใหบรกิาร
วิชาการและจํานวนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 4 แหง 

  6 มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 
ทําหนาท่ีตรวจ 
ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ี
สถาบันกําหนด 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีผูตรวจสอบภายในคณะสตัว
แพทยศาสตร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ทําหนาท่ีตรวจสอบและตดิตามการใช
จายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรกําหนด โดยในรอบ
งบประมาณ 2555 ไดมีการตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวนของการบัญชี ดังน้ี (8.1-6-1) 

50

คร้ัง 
ท่ี 

50วันท่ีรับ
การตรวจ 

50หนวยท่ีตรวจสอบ 50ตรวจดาน 

50วิทยาเขตบางเขน 

1 7-10 
มิ.ย.56 

สาํนกังานตรวจสอบ
ภายในคณะฯ 

การใชจาย
เงินกองทุน 

2 19-20 
ก.ย.56 

คณะกรรมการ
ผูตรวจสอบภายใน
ประจําคณะฯ 

การใชจายเงิน
รายไดในระบบERP 

50วิทยาเขตกําแพงแสน 

1 5 ก.ย.56 

  

คณะกรรมการ
ผูตรวจสอบภายใน
ประจําคณะฯ 

การใชจายเงิน
รายไดในระบบERP 

8.1-6-1  รายงานการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงิน  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-5-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-5-2%20%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%9A.%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-5-3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-6-1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 

50

คร้ัง 
ท่ี 

50วันท่ีรับ
การตรวจ 

50หนวยท่ีตรวจสอบ 50ตรวจดาน 

2 20มิ.ย.
56 

สาํนกังานตรวจสอบ
ภายในคณะฯ 

การใชจาย
เงินกองทุน 

  7 ผูบริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ผูบริหารคณะสตัวแพทยศาสตร มกีารติดตามผลการใช
จายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ดงัน้ี 
1. การติดตามผลการใชจายเงินผานท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร0 (8.1-7-
1) 
     -  โครงการสรางศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ 
หัวหิน 
     -  การจัดทําทางเช่ือม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา บรมราชินีนาถกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบ พระชนมพรรษา 
     -  การกูยืมและแผนการชําระคืน ปงบประมาณ 
2556-2573 รวม 696.33 ลานบาท 
     -  สรุปขอมูลครุภณัฑทางการแพทย โครงการ
เงินกูเพ่ือผื้นฟูเศราฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
0 (DPL) 
2. การติดตามผานท่ีประชุมทีมผูบริหารถึงการ
ดําเนินการและใชจายเงินใหเปนไปตามระยะเวลาและ
เปาหมาย (8.1-7-2) 
     -  สรุปขอมูลการผูกพันงบประมาณจากเงินกูยืม
และแผนชําระคนื 
     -  สรุปเจาหน้ีเงินยืม/การผูกพัน คณะสตัว
แพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

8.1-7-1  การตดิตามผลการใช
จายเงินท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
-  โครงการสรางศูนยประชุม
นานาชาติจุฬาภรณ หัวหิน (ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 
2556 วาระท่ี 1.16) 
-  การจัดทําทางเช่ือมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินี
นาถ (ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 
14  มิถุนายน  2556 วาระท่ี 1.7)  
-  การกูยืมและแผนการชําระคืนเงิน 
/ ขอมูลครภุณัฑทางการแพทย   
(ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ วาระพิเศษครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
2.1)  

8.1-7-245  การติดตามผลการใช
จายเงินท่ีประชุมทีมผูบรหิารคณะ
สตัวแพทยศาสตร 
-  สรุปเจาหน้ีเงินยืม/การผกูพัน
คณะฯ  (ท่ีประชุมทีมผูบริหารคณะฯ 
ครั้งท่ี 30/2556 เมื่อวันท่ี 13 
ธันวาคม 2556 วาระท่ี 3.3)  
-  สรปุขอมลูการผกูพันงบประมาณ
และแผนการชําระคืนเงิน  (ท่ีประชุม
ทีมผูบริหารคณะฯ ครั้งท่ี 33/2556 
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
5 ขอ 1.2)   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-7-1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%208_1/8.1-7-2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

   
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) พบวา คณะสัตวแพทยศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได
คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ  
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  
9 ขอ 

 

หมายเหตุ - 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

1 มรีะบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา 
และดาํเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

     1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร0 (9.1-1-1) 
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี โดยมี
หนาท่ีกํากับการบริหารงานประกันคุณภาพเชิงนโยบาย
ของคณะสตัวแพทยศาสตร และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร0 (9.1-1-2)0 ประกอบดวยตวัแทนจากทุก
ภาควิชาและหนวยงาน ทําหนาท่ีดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในคณะฯ และประสานงานเปนเครือขาย
ภายในเพ่ือสรางความเขาใจในระบบประกันคณุภาพ
ใหกับบุคลากรภายในภาควิชาและหนวยงาน0 โดยมีการ
กําหนดแผนดําเนินงานประกันคุณภาพประจาํป
การศึกษา 25560 และมีการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 
16 สิงหาคม 25560 (9.1-1-3)0 และประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 
29 สิงหาคม 25560 
     1.2 มีงานแผนและประกันคณุภาพ เปนหนวยงาน
ยอยภายใตสํานักงานเลขานุการคณะฯโดยมีหนาท่ี
รวบรวมขอมลูเพ่ือการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) จัดเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายในท้ัง
ระดับภาควิชาและหนวยงาน และระดับคณะ 
ประสานงานกับภาควิชาและหนวยงาน ประสานงานกับ
สํานักงานประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(9.1-1-5) 

(9.1-1-4) 

 

9.1-1-1  

 

คําสั่งคณะสัตว
แพทยศาสตร ท่ี 064/2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร (ลว. 19 ก.ค. 
56) 

9.1-1-2 

 

 คําสั่งคณะสัตว
แพทยศาสตร ท่ี 095/2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาคณะสตัว
แพทยศาสตร (ลว. 7 ส.ค. 56) 

9.1-1-3  

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร วาระ 2.1 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/369 ลว. 
10 ก.ย. 56) 

9.1-1-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร วาระ 1.2 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/396 ลว. 
26 ก.ย. 56) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-1-3%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-1-3%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-1-4%20%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%201.2.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

     1.3 มีการสรางกระบวนการมสีวนรวมจากผูบรหิาร 
คณาจารย และบุคลากรทุกคน โดยจัดโครงการสัมมนา
เรื่องการสรางความเขาใจในตัวบงช้ีในการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและหนวยงานและ
ดําเนินการตอเน่ืองเปนประจําทุกป0  เพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีตรงกันและพัฒนาการประกันคุณภาพให
เหมาะสมกับภาควิชาและหนวยงาน0 โดยในปการศึกษา 
2556 ไดจัดโครงการสัมมนา เรื่องการสรางความเขาใจใน
ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาและ
หนวยงานในวันท่ี 10 กันยายน 2556 และมกีารสรปุผล
การจัดประชุมดวย0 (9.1-1-6)  นอกจากน้ียังมีการ
บรรยายสรางความเขาใจและสงเสริมการกระบวนการ
ประกันคณุภาพกับกิจกรรมพัฒนานิสติใหกบันิสติเพ่ือ
การมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ0 โดยมีการบรรยาย
ใหกับนิสิตช้ันปท่ี 1 ในรายวิชาสัตวแพทยศาสตรข้ันนํา 
(01501151) (9.1-1-7) ตารางการบรรยายวิชาสตัว
แพทยศาสตรข้ันนํา0 

เกษตรศาสตร โดยรับการตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2557

(9.1-1-8) เอกสารบรรยายประกัน
คณุภาพกับนิสติ และ แบบทดสอบความรู นอกจากน้ัน 
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ยังไดรวมในการตรวจ
ประเมินคุณภาพสโมสรนิสติท่ีจัดโดยกองกิจการนิสติ
รวมกับสํานักงานประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยั  

 (9.1-1-9) 
     1.4 คณะฯ กําหนดใหทุกภาควิชาและหนวยงาน
สนับสนุน รับการตรวจประเมินคณุภาพภายในเปน
ประจาํทุกรอบปการศกึษา สอดคลองกับระบบการ
ประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0  
(9.1-1-10) 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานประจําป เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอคณบดกีอนการประเมนิ 1 สปัดาห 

โดยทุกภาควิชาและหนวยงาน 

- จดัทําแผนพัฒนาและปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ (สปค.01)เสนอคณบดี
ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป 
     1.5 การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและ
หนวยงาน มรีปูแบบการประเมินท่ีคณะฯ กําหนด โดย
แบงกลุมการตรวจประเมนิฯ เปน 5 กลุม เพ่ือการตรวจ
ประเมินภาควิชาและหนวยงานสนับสนุน รวมท้ังหมด 18 
หนวยงานรวมถึงสํานักงานเลขานุการจะตองไดรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 (9.1-1-11) 

9.1-1-5 

 

 รายงานการประเมนิ
ตนเอง ปการศึกษา 2556 ของ
สํานักงานเลขานุการ คณะสตัว
แพทยศาสตร หนา 12, 13, 15 

9.1-1-6 

 

 ขอสงสรุปผลโครงการ
สัมมนา เรื่องการสรางความเขาใจ
ในตัวบงช้ีในการประเมินคณุภาพ
ภายใน ระดับภาควิชาและ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2556 (ศธ 0513.11301(งานแผน)/
416 ลว. 9 ต.ค. 56) 

9.1-1-7 

 

 ตารางการบรรยายวิชา
สัตวแพทยศาสตรข้ันนํา 
(01501151) 

9.1-1-8 

 

 เอกสารประกอบการการ
บรรยายวิชาสัตวแพทยศาสตรข้ัน
นํา (01501151) 

9.1-1-9  แจงรายละเอียด และ
กําหนดการการตรวจประเมนิระบบ
ประกันคณุภาพองคกรกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยเขตบางเขน ประจําป
การศึกษา0 2556 (ศธ0513.10104/
ว0 
 

302 ลว. 20 ม.ค.57) 

9.1-1-10 

 

 คูมือประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร 
มก. ประจําปการศึกษา 2556 

9.1-1-11  ขอสงรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสํานักงาน
เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2556 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/349 ลว. 
29 พ.ค. 57) 

  

2 มีการกําหนด
นโยบายและให
ความสําคญัเรื่องการ

     1.1 คณะกรรมการบริหารงานประกันคณุภาพ
การศึกษาคณะฯ0 ประชุมเพ่ือกําหนดแผนดําเนินงาน
ประกันคณุภาพปการศึกษา 2556 และ ตัวบงช้ีท่ีจะใชใน

9.1-2-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตว

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-1-5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B212,13,15.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-1-7%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9E.%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3-2556-7-11-56.pdf�
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

การประเมินภาควิชาและหนวยงานคณะ ปการศึกษา 
2556 รวมท้ังพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ
ในปการศึกษา 2555 เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ใน
วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 ในสวนคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ0 ประชุมเพ่ือ
วางแผนการดาํเนินงานประกันคณุภาพคณะฯ และ
โครงการตางๆ ประจําปการศึกษา0 2556 ในวันท่ี 29 
สิงหาคม 2556 (9.1-2-1) 
     1.2 ในปการศึกษา 2556 คณะกรรมการดาํเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาคณะฯดาํเนินการทบทวนตัว
บงช้ีท่ีไดจากการพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับภาควิชา/
หนวยงาน ในปการศึกษา 2555 (จากการนําตัวบงช้ีท่ีใช
เทียบเคยีงกับสถาบันสตัวแพทยอ่ืนๆ ในระดบัประเทศ
และระดับเอเชีย (ranking) กพร.สกอ.สมศ. มก. และตวั
บงช้ีของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ มาวิเคราะห
เพ่ือใหเหมาะสมกับพันธกิจของภาควิชา/หนวยงาน)ตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการบรหิารงานประกันคณุภาพได
กําหนดมา0 (9.1-2-2) 
     1.3 มีนโยบายใหหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน 
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2557 โดยใชตัวบงช้ีท่ีคณะฯ ถายทอดใหดําเนินการ 
(9.1-2-3) 
     1.4 สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร และสงเสรมิการนํากระบวนการ
ประกันคณุภาพมาใชใหเกิดเปนวัฒนธรรมของหนวยงาน 
โดยจดัโครงการสมัมนาเรื่องการสรางความเขาใจในตัว
บงช้ีในการประเมินคณุภาพภายใน ระดับภาควิชาและ
หนวยงาน0 มาอยางตอเน่ือง0 ปการศึกษา0 2556 
ดําเนินการเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2556 (9.1-2-4)  
(9.1-2-5) 
     1.5 มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของหนวยงาน และยกยองภาควิชาและ
หนวยงานภายในคณะฯ ท่ีสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพไดเปนอยางดี โดยจัดโครงการรางวัลผล
ดําเนินงานประกันคุณภาพประจําปสูงสุดระดับภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร0 มาอยางตอเน่ือง0 ป
การศึกษา0 2556 ดําเนินการและมอบรางวัลในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 
2557 (9.1-2-6) 

แพทยศาสตร วาระ 1.2 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/396 ลว. 
26 ก.ย. 56) 
 
9.1-2-2 

 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร วาระ 1.3 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/396 ลว. 
26 ก.ย. 56) 

9.1-2-3 

 

 ขอใหพิจารณาลงนามใน
หนังสือคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ประจาํปงบประมาณ 2557 (ศธ 
0513.11301(งานแผนฯ)/504 ลว. 
7 พ.ย. 56) 

9.1-2-4  

 

ขออนุมัติจัดโครงการ
สัมมนา เรื่องการสรางความเขาใจ
ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน 
คณะสัตวแพทยศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2556 (ศธ 
0513.11301(งานแผน)/360 ลว. 2 
ก.ย. 56) 

9.1-2-5 

 

 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชา/
หนวยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร 
มก. ประจําปการศึกษา 2556 

9.1-2-6  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง ผลการตดัสิน
รางวัลผลดําเนินงานประกัน
คุณภาพประจําปสูงสดุระดับ
ภาควิชา/หนวยงานคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 
2556 (ลว. 6 มิ.ย. 57) 

  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ี
เพ่ิมเตมิตามอัต
ลกัษณของสถาบัน 

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงช้ีจํานวน 2 ตัวบงช้ี0 (9.1-3-1) 
    ตัวบงช้ี0 

   

1.7 รอยละของมาตรฐานขบวนการท่ีผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก (KU-AHA) 
    ตัวบงช้ี0 1.8 รอยละของมาตรฐานโครงสรางท่ีผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก (KU-AHA) 

9.1-3-1  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงพยาบาลสตัว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มก. 
ประจําปการศึกษา 2556 หนาท่ี 
18 - 21 
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  

4 มีการดําเนินงานดาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ี
ครบถวน 
ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการ
ดาํเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภา
สถาบันและ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ี
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน 
CHE QA Online 
และ 3) การนําผล
การประเมินคณุภาพ
ไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

        1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามวงจร0 PDCA จากท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาคณะฯ ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน
ประจําป การกํากับติดตาม และการสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปเพ่ือนํามาวางแผนดาํเนินงานในป
ตอไป0 (9.1-4-1) 
     1.2 ในระดับภาควิชาและหนวยงาน0 

       

(9.1-4-2)  
(9.1-4-3) (9.1-4-4) 

 กําหนดใหสงรายงานการประเมินตนเอง0 

       

(SAR) 
แบบฟอรมเก็บขอมลู และรายงานประจําป เพ่ือรบัการ
ประเมินคุณภาพภายตามรอบปการศึกษา 2556 ภายใน
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

 

       

ตรวจประเมินคุณภาพฯ ระหวางวันท่ี 19 – 30 
พฤษภาคม 2557 

 จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน (สปค.01) ภายในวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2557 
     1.3 ในระดับคณะฯ เขารับการประเมินคณุภาพ
ภายในจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลยั สง
รายงานการประเมนิตนเอง0 (SAR) เสนอคณะกรรมการ
ประเมินฯ กอนการประเมิน 1 สัปดาห โดยจัดทํารายงาน
ขอมลูใน CHE QA Online และไดเสนอ (ราง) รายงาน
การประเมินตนเองตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เปน
วาระเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เมื่อวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2557 (9.1-4-5) หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประเมิน คณะฯ จัดทํารายงานการประเมินคณุภาพ และ
แผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน (สปค.01) เสนอมหาวิทยาลัย1.3 

9.1-4-1 

 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร (ศธ 0513.11301 
(งานแผน)/396ลว. 26 ก.ย. 56) 

9.1-4-2 

 

 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2556 (โรงพยาบาลสัตว มก.  
ท้ัง 4 แหง) (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ)/371-374 ลว. 4 มิ.ย. 
57) 

9.1-4-3 

 

 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2556 (10 ภาควิชา) (ศธ 
0513.11301(งานแผนฯ)/354 ลว. 
2 มิ.ย. 57) (ศธ 0513.11301(งาน
แผนฯ)/360-362 ลว. 3 มิ.ย. 57) 
(ศธ 0513.11301(งานแผนฯ)/364
ลว. 3 มิ.ย. 57) (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ)/366-370 ลว. 3 มิ.ย. 
57) 

9.1-4-4 

 

 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2556 (4 หนวยงานสนับสนุน)  
(ศธ 0513.11301(งานแผนฯ)/375-
378 ลว. 4 มิ.ย. 57) 

9.1-4-5  ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
7/2557 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 
25570 วาระท่ี 4.4.1 

  

5 มกีารนําผลการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว

     คณบดี และผูบริหารคณะฯ ใหความสําคัญในการนํา
ผลการประกันคุณภาพฯ มาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือ
ใหผลการดําเนินงานมีพัฒนาการข้ึน โดยนําขอมลูไป
พิจารณาดําเนินการในหลายสวน ดังน้ี 

        1.1 นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ 
ประจําปการศึกษา 2555 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน0 (9.1-5-1) 

9.1-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
7/2556 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2556 วาระท่ี 3.5.1 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-4-4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556%20(4%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99).pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-4-5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207-2557%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2018%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202557%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204.4.1.pdf�
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บงช้ีของแผนกลยทุธ
ทุกตัวบงช้ี 

     1.2 ทีมผูบริหารรวมกันพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน (สปค.01) 
กอนเสนอมหาวิทยาลัย (9.1-5-2) 
     1.3 จดัทําแผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน (สปค.01) เสนอ
มหาวิทยาลยั (9.1-5-3) 
     1.4 คณะกรรมการประจําคณะฯ วิเคราะหแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาคณะฯ (9.1-5-4) โดยมผีลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556 ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
ทัง้หมด 

บรรลุ
เปาหมาย 

ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ/
ดําเนินการป

ถัดไป 

ยุทธศาสตรที่0 1 9 2 5 2 

ยุทธศาสตรที่0 2 9 5 4 0 

ยุทธศาสตรที่0 3 15 10 5 0 

ยุทธศาสตรที่0 4 7 6 0 1 

ยุทธศาสตรที่0 5 13 8 4 1 

รวม 53 31 18 4 
 

9.1-5-2 

 

 ขอสงบันทึกชวยจําการ
ประชุมทีมผูบริหารคณะสตัว
แพทยศาสตร ครั้งท่ี 29/2556 (ศธ 
0513.11301/2653 ลว. 13 พ.ย. 
56) วาระท่ี 3.1 

9.1-5-3 

 

 ขอสงแผนพัฒนาปรบัปรงุ
ตามขอเสนอแนะจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 
2555 คณะสัตวแพทยศาสตร (ศธ 
0513.11301(งานแผนฯ)/476ลว. 
31ต.ค. 55) 

9.1-5-4  ขอสงรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร 
ปงบประมาณ 2556 – 2557 (ศธ 
0513.11301(งานแผนฯ)/299ลว. 
15 พ.ค. 57) 

  

6 มีระบบสารสนเทศท่ี
ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีระบบสาํนักงานอัตโนมตั ิ
(Vet.Ku.e-office) (9.1-6-1) รับผดิชอบการดําเนินงาน
โดยสาํนักงานเลขานุการซึง่เปนหนวยงานกลาง โปรแกรม
ดังกลาวเปน0 jobbase 

   1)

สามารถโตตอบ แจงเวียน เสนอ
ความเห็นและมลีักษณะการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน
กับบุคลากรและหนวยงานมากรวมถึงสามารถเก็บ
หลกัฐาน โดยการสแกนเอกสาร/หนังสือเพ่ือใชอางอิงได 
และใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เชน 

 ขอมูลจํานวนนิสติwww.registrar.ku.ac.th 
   2) จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาwww.planning.ku.ac.th 
   3) ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติwww.planning.ku.ac.th 
   4) จาํนวนคอมพิวเตอร0 smart.ku.ac.th 
   5) จํานวนหลักสตูร0 phpweb.cpc.ku.ac.th 
   6) จํานวนบุคลากร0 www.cpc.ku.ac.th 
   7) งานวิจยัและงบประมาณwww.rdi.ku.ac.th 
   8) ระบบประเมนิการเรยีนการสอน0 eassess.ku.ac.th 
   9) ระบบภาระงานสอนของอาจารย0 ku-
work.ku.ac.th 

9.1-6-1  ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ
(Vet.Ku.e-office) 
(www.vet.ku.ac.th) 

  

7 มสีวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียใน
การประกันคณุภาพ

คณะสัตวแพทยศาสตรมีการเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการของโรงพยาบาลสตัว0 (9.1-7-1) เพ่ือเขารับการ

9.1-7-1  ขอใหแจงช่ือคณาจารย 
บุคลากร นิสิต ศิษยเกา และ
ผูใชบริการภายนอก ท่ีจะเขารับการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-5-2%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2029-2556%20%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-5-4%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202556-2557.pdf�
http://www.registrar.ku.ac.th/�
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การศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

สัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับ
คณะฯ  เปนประจําทุกปเพ่ือใหคณะฯ นําขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็นตาง ๆ ไปใชเพ่ือการพัฒนาตอไป 

สัมภาษณจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 
2555 (ศธ 0513.11301 
(งานแผนฯ)/252 ลว. 26 ม.ิย. 56) 

  

8 มีเครือขายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยสํานักประกัน
คุณภาพ ไดจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 
2557 กรณีศึกษา0 : มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือศึกษาดูงาน
หนวยงานท่ีมีความโดดเดนดานการสงเสริมและสนับสนุน
ดานการประกันคณุภาพ การจัดอันดับ QS Ranking , UI 
green รวมท้ังเปนการสรางเครือขายการดําเนินงานดาน
การประกันคณุภาพ เมื่อวันท่ี 1พฤษภาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยคณะฯ มผีูแทนคณบดีเขารวม
โครงการ ฯ ไดแก รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ และ
บุคลากรหนวยประกันคุณภาพฯ0 
    

(9.1-8-1) 
 คณะสัตวแพทยศาสตร 6 สถาบัน ไดมีการทําบันทึก

ความรวมมือในระหวางสถาบัน ซึง่รวมถึงความรวมมือใน
ดานการประกันคณุภาพ0 (9.1-8-2) โดยมีการเชิญตัวแทน
จากคณะสัตวแพทยศาสตร เพ่ือเปนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยในปการศึกษา 2556 คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเชิญ คณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไป
เปนกรรมการตรวจประเมนิ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
(9.1-8-3) และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยั 
เชียงใหมไดเชิญ รองคณบดีฝายประกันคณุภาพจาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไป
เปนกรรมการตรวจประเมนิ วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2557 
(9.1-8-4) 

9.1-8-1  

 

ขอเชิญเขารวมโครงการ
เยี่ยมบานคณุภาพ ประจําป 2557 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศธ0513.10118/0287ลว. 9 เม.ย. 
57) 

9.1-8-2 

 

 บันทึกความเขาใจ คณะ
สัตวแพทยศาสตร 6 สถาบันใน
ประเทศไทย 

9.1-8-3 

 

 อนุญาตใหบุคลากรเปน
ประธานกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2556 (ศธ0513.10102/ 
7481 ลว. 4 มิ.ย. 57) 

9.1-8-4  ขอความอนุเคราะหให
บุคลากรในสงักัดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกันคณุภาพภายใน (ศธ 
6394(4)/ว255 ลว. 15 พ.ค. 57) 

  

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดหีรือ
งานวิจัยดานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใชประโยชน 

     1.1 คณะฯ ไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โครงการรางวัลคณุภาพ มก. ครั้งท่ี0 7 
ประเภทผลงานท่ีนําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร (9.1-9-1) 
รางวัลชนะเลิศ0 ช่ือผลงาน “ระบบการจายเงินเดอืนและ
คาตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับการบันทึกเวลาผานเครื่อง
สแกนน้ิว(e-payroll)” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่ือผลงาน “การบริการชําระ
เงินผานระบบ0 
     1.2 มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของหนวยงาน ยกยองภาควิชา/หนวยงานภายใน
คณะฯ ท่ีสามารถดําเนินการประกันคุณภาพไดเปนอยาง
ดี โดยจดัโครงการรางวัลผลดําเนินงานประกันคุณภาพ
ประจําปสูงสุดระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะสตัว
แพทยศาสตรมาอยางตอเน่ือง ปการศึกษา0

Business Net” 

 2556 
ดําเนินการและมอบรางวัลในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 (9.1-9-2) 

9.1-9-1 

 

 ประกาศมก. เรื่อง
ประกาศเกียรตคิุณหนวยงานท่ี
ไดรับรางวัลคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
ครั้งท่ี 7 ประจําป 2556 ลงวันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2556 

9.1-9-2  ประกาศคณะสตัว
แพทยศาสตร เรื่อง ผลการตดัสิน
รางวัลผลดําเนินงานประกัน
คุณภาพประจําปสูงสดุระดับ
ภาควิชา/หนวยงานคณะสัตว
แพทยศาสตร ประจาํปการศึกษา 
2556 (ลว. 6 มิ.ย. 57) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-8-1%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-8-1%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-8-2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%206%20%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00112/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%209_1/9.1-8-2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%206%20%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf�
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

9 8 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 8 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 8 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : - 
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ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑๕ (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตนสงักดั 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลติ 

เกณฑการประเมนิ ใชคะแนนผลการประเมนิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน โดยตนสงักัด 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคณุภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวท่ีกําหนดใน
ระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีน้ันมาใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากภาควิชา จาํนวนยืนยันของ คณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
 

ตัวตั้ง= 0.000  ตัวหาร =0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมคะแนนประเมนิประกันคณุภาพการศกึษาภายในโดยตนสงักัด = 4.722/
จาํนวนป =1 ป) = 4.722 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

4.50 คะแนน (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด = 4.766/จาํนวนป =1 ป) = 
4.766 

4.77 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

4.50 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด = 4.722/จาํนวนป = 1 ป) = 
4.722 

4.72 บรรลเุปาหมาย 

 

 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

4.50 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด = 4.505/จาํนวนป =1 ป) 
=4.505 

4.51 บรรลเุปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต :  - 
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในจากการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 
มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ
ดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชื้สกอ. 23 ตัวบงชี ้และตัวบงชี ้สมศ. 13 ตัวบงชี้ 
รวมทั้งหมด 36 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชีเ้ปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม
ครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียง
บรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.1.1 การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1  

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคณุภาพ (ป.2) 
องคประกอบคุณภาพ ปจจัย

นําเขา 
กระบวน

การ 
ผลผลิต คะแนนการประเมนิเฉล่ีย 

2556 
ระดบัคุณภาพ 

สกอ. สกอ. สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

- 5 - - - 5 - 5 ดีมาก - ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 4.20 4.75 4 4.53 4.33 4.45 4.53 4.48 ดี ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต - 5 - - - 5 - 5 ดีมาก - ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวจิัย 5.00 5 - 4.14 4.14 5 4.14 4.57 ดีมาก ดี ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แกสังคม  

- 5 - 5 5 5 5 5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5 - 4.50 4.50 5 4.50 4.67 ดีมาก ดี ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ - 5 - 4.50 4.50 5 4.50 4.90 ดีมาก ดี ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

- 5 - - - 5 - 5 ดีมาก - ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4 - - - 4 4.77 4 ดี ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.89 4 4.49 4.45 4.77 4.49 4.67 
   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ด ี ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทัง้ 4 ดาน สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดี 
โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.20 อยูในระดับดี ดานกระบวนการจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมิน 4.75 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.33 อยูในระดับดี 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลีย่ 4.57 อยูในระดับดีมาก โดย
ดานปจจัยนําเขาจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.14 อยูในระดับดี 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 5.00 
อยูในระดับดีมาก โดยดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิต
จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 
4.67 อยูในระดับดีมาก โดยดานกระบวนการจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิต
จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.50 อยูในระดับดี 

 
3.1.2 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทีเ่กี่ยวของกับคณะวิชา ทัง้ 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลีย่ 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมิน รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  

ตารางที่ 3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน ปจจัย 

นําเขา 
กระบวน 

การ 
ผลผลิต คะแนนการประเมนิเฉล่ีย 

2556 
ระดบัคุณภาพ 

สกอ. สกอ. สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต  

- - 4 4.72 4.58 4 4.72 4.58 ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 ดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.40 4.88 - 4.55 4.55 4.78 4.55 4.73 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 - 4.50 4.50 4.86 4.50 4.81 ดีมาก ดี ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.40 4.89 - 4.56 4.56 4.74 4.56 4.69 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู  

- 5 - 4.14 4.14 5 4.14 4.49 ดีมาก ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.40 4.89 4 4.51 4.47 4.77 4.51 4.67    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ดีมาก ด ี ดีมาก ดมีาก ดีมาก    

 

คณะสัตวแพทยศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน 
แตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี ่ย 4.58 อยูในระดับดีมาก โดย ดาน
ผลผลิตจํานวน 5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก 



Self Assessment Report : SAR 2556 171 
 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.73 อยูในระดับดี
มาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.40 อยูในระดับดี ดานกระบวนการจํานวน 16 ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมิน 4.88 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 6 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.55 อยูในระดับดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ผลการดําเนินงานมี
คาเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับดี โดยดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดาน
ผลผลิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.14 อยูในระดับดี 
 
3.3.3 การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลีย่ 4.67 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3  

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

มมุมองดานการบริหารจัดการ 

ปจจัย 
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต 
คะแนนการประเมนิเฉล่ีย 

2556 
ระดบัคุณภาพ 

สกอ. สกอ. สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวน 
ไดสวนเสีย 

- 5 4 4.81 4.70 4.86 4.81 4.84 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการ
ภายใน 

5 4.78 - 4.50 4.50 4.80 4.50 4.73 ดีมาก ดี ดีมาก 

3. ดานการเงิน 5 5 - - - 5 - 5 ดีมาก - ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

3.80 5 - 4.05 4.05 4.40 4.05 4.23 ดี ดี ดี 

เฉล่ียภาพรวม 4.40 4.89 4 4.51 4.47 4.77 4.51 4.67    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก    

  
 คณะสัตวแพทยศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.84 อยูในระดับดีมาก โดย ดาน
กระบวนการจํานวน 6 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 7 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.70 อยูในระดับดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.73 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา
จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการจํานวน 9 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 
4.78 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.50 อยูในระดับดี 

3. ดานการเงิน พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 1 
ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก  

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับดี โดย
ดานปจจัยนําเขาจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.80 อยูในระดับดี ดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.05 อยูในระดับดี 
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3.3.4 การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองดาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน 
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4 

ตารางที่ 3.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ. สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศกึษา 

4.20 4.80 - 4.15 4.15 4.66 4.15 4.59 

1) ดานกายภาพ 5 - - - - 5 - 5 

2) ดานวิชาการ 3.80 4.67 - 3.79 3.79 4.32 3.79 4.23 

3) ดานการเงิน - 5 - - - 5 - 5 

4) ดานการบรหิารจดัการ - 4.83 - 4.50 4.50 4.83 4.50 4.79 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5 5 4 4.57 4.53 4.90 4.57 4.73 

1) ดานการผลิตบัณฑติ - 5 4 4.72 4.58 4.75 4.72 4.73 

2) ดานการวิจัย 5 5 - 4.14 4.14 5 4.14 4.57 

3) ดานการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม - 5 - 5 5 5 5 5 

4) ดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5 - 4.50 4.50 5 4.50 4.67 

เฉล่ียภาพรวม 4.40 4.89 4.00 4.51 4.47 4.77 4.51 4.67 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 คณะสัตวแพทยศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
- ดานกายภาพ พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยเปนดานปจจัยนําเขา

จํานวน 1 ตัวบงชี้  
- ดานวิชาการ พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลีย่ 4.23 อยูในระดับดี โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 2 

ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.80 อยูในระดับดี ดานกระบวนการจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.67 อยูในระดับดี
มาก ดานผลผลิตจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.79 อยูในระดับดี 

- ดานการเงิน พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.73 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 
1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการจํานวน 9 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.78 อยูใน
ระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.50 อยูในระดับดี 

- ดานการบริหารจัดการ พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี ่ย 4.79 อยูในระดับดีมาก โดยดาน
กระบวนการจํานวน 6 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.83 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.50 อยูในระดับดี 
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2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี ่ย 4.73 อยู ในระดับดีมาก โดยดาน

กระบวนการจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 5 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก 

- ดานการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.57 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 
1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.14 อยูในระดับดี 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก 
โดยดานกระบวนการจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย 4.67 อยูในระดับดีมาก 
โดยดานกระบวนการจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานผลผลิตจํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมิน 4.50 อยูในระดับดี 
 

3.2 ผลการวเิคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควร
พัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนการเปนสถาบันสัตวแพทยชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเซีย สูบุคลากรทุกกลุมอยางชัดเจน 
2. บุคลากรรับรู เขาใจในยุทธศาสตร และรวมแรงรวมใจพรอมปฏิบัติงาน 
3. ผูบริหารกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร โดยใหคณะกรรมการการศึกษา กิจการนิสิต วิจัย 

บริหารงานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบ และมีระบบในการติดตามผล   
แนวทางเสรมิ 

1. ทบทวนแผนฯ ปรับปรุงตัวชี้วัดความสําเร็จใหเหมาะสม  
2. ควรกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
ขอเสนอแนะ 
 -  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
บุคลากรของคณะฯ ทุกฝายและทุกระดับมีความรวมมือและความพยายามมากในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรเชิงบูรณาการ ที่มีความโดดเดนและนาจะตอบสนองความตองการ
ของผูใชบัณฑิตไดอยางแทจริง 

แนวทางเสรมิ 
คณะฯ ควรกําหนดแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดระยะเวลา และผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
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จุดควรพัฒนา 
1. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน แตไมพบการ

ปรับปรุงท่ีเกิดจากผลการประเมินแตอยางใด 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่หาคุณภาพของการใหบริการดานหองสมุด การรักษาพยาบาล อุปกรณตางๆ ฯลฯ 

ยังเปนเพียงการสํารวจ มิใชการประเมินเพราะไมพบวามีเกณฑเพ่ือการตัดสิน 
3. การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทีมี่ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยยังไม

เปนระบบ ทําใหยากตอการตรวจสอบและการพิจารณานําขอเสนอแนะไปสูการปรับปรุง 
4. การประเมินผลโครงการสงเสริมคุณธรรมของนิสิตไมเปนไปตามเกณฑที ่กําหนด การกําหนดตัวบงชี ้ไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และการประเมินผลก็ยังดําเนินการไมถูกตองตามหลักของการ
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับคณาจารย เพือ่ความเขาใจทีถู่กตองเกีย่วกับการเขียนวิธีการทวนสอบ 

และกํากับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตอยางจริงจัง 
2. คณะฯ ควรนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อการปรับแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนในปตอๆ ไป 
3. ควรมีการทําความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ หรือโครงการอ่ืนๆ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
4. ควรมีตารางสรุปการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

โดยแสดงคาคะแนนการประเมิน ขอเสนอแนะของนิสิต (ถามี) และผลการดําเนินการปรับปรุงจากขอเสนอแนะ
ของนิสิต 

5. คณะฯ ควรมีการประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝายที่มีความเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
โครงการ เพ่ือจะไดดําเนินการไดอยางถูกตอง 

6. งานวิจัยในชัน้เรียนควรมีการดําเนินการจัดทําอยางนอย 1 เรื่องในทุกภาควิชา บางเรือ่งทีน่ําเสนอก็ไมเขาขาย
ของการวิจัยในชั้นเรียน/ การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะฯ ยังอาจจัดเวทีการสัมมนา ซึง่
เปนการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
1. คณะและสโมสรนิสิตมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพ ใหกับนิสิตท้ัง

ในและตางประเทศ 
2. ศิษยเกามีความผูกพันที่ดีกับคณะ มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของคณะ ทั้งการสนับสนุนแหลงทุน และมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูแกนิสิต และศิษยเกา รวมท้ังการบริการวิชาการแกประชาชน 
3. มีการชองทางสื่อสารที่หลากหลาย และรวดเร็วกับนิสิตปจจุบันและศิษยเกา เพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม

ตางๆ 
แนวทางเสรมิ 
 -  
จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมมีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
นอกจากการประเมินความพึงพอใจอาจารยที่ปรึกษาจากนิสิตแลว คณะฯ ควรมีการดําเนินงานประเมินผล
ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาโดยอาจารยและนิสิต เพือ่ใหไดขอมูล
มาปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาตอไป 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
กิจกรรมนิสิตดําเนินการโดยนิสิต มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ และนําวงจร PDCA มาใชกับกิจกรรม  และ
ทําใหไดรับรางวัล สรางชื่อเสียงใหกับคณะ และสามารถเปนตนแบบใหกับคณะอ่ืนๆ 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแข็ง 

คณะฯ มีปจจัยที่มีความพรอมในการวิจัยหลายดานอยางมาก ไดแก คณาจารยจํานวนมากที่มีศักยภาพรอบ
ดานในการวิจัยระดับนานาชาติ มีระบบการจัดการเรียนการสอน/นักศึกษาที่เกื้อหนุนงานวิจัย หนวยงาน
บริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยท่ีพรอมดวยทัง้คุณภาพและปริมาณ มีเครือขายวิชาชีพวิชาการ
ดานการวิจัยท้ังในประเทศ/ตางประเทศ มีเงินทุนสนับสนุน มีนโยบายจากคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 

แนวทางเสรมิ 
1. สรางบรรยากาศงานวิจัยท่ีเขมขนอยางตอเนื่อง 
2. เตรียมความพรอมของระบบขับเคลื่อนงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และพัฒนาใหมีขีดความสามารถ

รองรับงานท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว  
3. ใหความสําคัญกับกลุมวิจัยเฉพาะดาน เพ่ือเสริมศักยภาพในการขอทุนจากภายนอก 
4. คนหาจุดเดนของผลงานวิจัยของคณะ เพ่ือนําสูการขยายผลในทิศทางนั้น ใหโดดเดนมากยิ่งข้ึน  
5. หาขอมูลคูเทียบ (benchmarking) มาวัดความกาวหนาพันธกิจงานวิจัยของคณะ 
6. นําระบบ SciVal มาเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณะฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การติดตาม ประเมินผลการสงเสริม สนับสนุน พันธกิจงานวิจัยยังมีนอย 
2. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย 
3. ผลงานวิชาการท่ีไดการรับรองคุณภาพมีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดทีมงานท่ีหม่ันสํารวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการสงเสริม สนับสนุน

พันธกิจงานวิจัย ท้ังในระดับปฏิบัติการและการปรับแผนกลยุทธ 
2. ทําความเขาใจกับนักวิจัยถึงวิธีการรายงานงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตามขอกําหนดของ สมศ. 
3. ดําเนินการสนับสนุนอาจารยใหเขียนผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน และควรไดรับการรับรองจากผุทรงคุณวุฒิในทุก

ผลงาน 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ระบบสื่อสารขอมูลสําคัญถึงตัวผูวิจัยโดยตรงดวยระบบ SMS 
 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
มีหนวยงาน โรงพยาบาลสัตวท่ีเกาแกมีชื่อเสียง มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง มีความทันสมัย มีขีด
ความสามารถในการใหบริการท่ีโดดเดน 
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แนวทางเสรมิ 
ควรใชเครื่องมือดานคุณภาพ คนหาจุดออนของระบบงานบริการ มาปรับปรุงงานท้ังในระดับงานปฏิบัติการ
ประจําวัน และระดับนโยบายบริหาร ท่ีมุงตอบสนองความตองการของลูกคาและลดขอผิดพลาด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การประเมินประโยชน และผลกระทบตอสังคมของพันธกิจบริการวิชาการมีปรากฎในบางกิจกรรม แตขาดการ
ประเมินระบบและกลไกในการบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรติดตาม ผลการดําเนินของระบบและกลไกการบริการวิชาการของคณะฯ ท่ีสําคัณคือโรงพยาบาลสัตว 

ท้ัง 4 แหง ใหครอบคลุมถึงการประเมินประโยชนและผลกระทบตอสังคม อยางนอยควรมีประเด็นสําคัญๆ 
เปนตัวอยาง 

2. ควรมีการจัดการความรูจากการบริการ และงานวิจัยสูประชาชนท่ัวไปผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต สื่อ
สงัคมออนไลน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
เริ่มมีกรอบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสัตวอยางเปนรูปธรรม 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. มีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงานท่ีเขมแข็งในการดําเนินงานจัดกิจกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหท้ังบุคลากรและนิสิต มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม 
2. ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสรมิ 
ควรกําหนดวัฒนธรรมท่ีเปนแนวทางใหบุคลากรและนิสิตของคณะยึดถือ เพ่ือกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี เชน การ
ออนนอมถอมตน ความกตัญู ใหเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันขององคกร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
นิสิตและคณาจารยยังขาดความม่ันใจในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหความม่ันใจในความปลอดภัยแกนิสิต และคณาจารย ไดแก การเพ่ิม
ไฟฟาแสงสวางในจุดอับ ยามรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพ การจัดสัดสวนของพ้ืนท่ีบริการแยกกับพ้ืนท่ี
พักอาศัยของนิสิต 

2. ควรมีการดําเนินงานประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นิสิตใหชัดเจน เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ สรางความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

2. คณาจารยมีความสามารถสูง สรางชื่อเสียงใหกับคณะ ใหความรวมมือในการขับเคลื่อนสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
3. บุคลากรสวนใหญเปนคนรุนใหม มีความคิดสรางสรรค ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สูงาน และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 
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4. มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ทําใหการ
ทํางานมีความรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงกันระหวาง หนวยงานตามพ้ืนท่ีตางๆ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร การจัดเก็บขอมูล ลดข้ันตอน ลดภาระงาน และประหยัดงบประมาณ 

แนวทางเสรมิ 
1. ขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บอยูในระบบ ควรนํามาวิเคราะห เพ่ือใชในการประเมินความสําเร็จในพันธกิจตางๆ 

หรือการปรับปรุงและพัฒนางาน 
2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ ควรนําผลไปปรับปรุงและมีการแจงใหผูใช

ทราบดวย   
3. ควรมีผูรับผิดชอบเฉพาะสําหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการบริหารงานในโรงพยาบาลสัตวท้ัง 4 แหง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ผลการประเมินคิดรวมท้ังผูเขารวมประชุมดวย 
2. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู คณะฯ มอบหมายใหภาควิชาและหนวยงานเปน

ผูกําหนด 
ขอเสนอแนะ 

1. การประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะฯ ควรแยกวิเคราะหผลระหวางกรรมการตัวจริง กับผูเขารวม
ประชุม 

2. คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการจัดการความรู ควรศึกษาเปาประสงคท่ีสําคัญในประเด็นยุทธศาสตร นํามา
วิเคราะหวาความรูใด 

3. มีความจําเปนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร บุคลากรตองรู ก็นํามากําหนดเปนประเด็นการจัดการความรูใน
แผนจัดการความรูของคณะฯ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) 

 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. มีศักยภาพในการหารายไดจากภายนอก สวนใหญมาจากการบริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตว 4 แหง 
และหนวยชันสูตรโรคสัตว 

2. มีการลงทุนดานโครงสรางท้ังอาคารและครุภัณฑราคาสูงจํานวนมาก 
3. มีสารสนเทศทางการเงินท่ีเปนปจจุบัน และสามารถจัดทําบัญชีการเงินเกณฑคงคางท่ีสะทอนสถานะทาง

การเงินแทจริง เปนประโยชนตอผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรติดตามประเมินแผนกลยุทธทางการเงิน นําผลไปปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารดานการเงิน 
และใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินดวย 

2. ควรสื่อสารกับบุคลากรเก่ียวกับสถานะทางการเงิน และแผนการใชคืนเงินยืม เพ่ือลดความกังวลของ
บคุลากร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
บัญชีการเงินเกณฑคงคาง 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ใหความสําคัญและบุคลากรใหความรวมมือในการ
รวมกันสรางระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ท่ีเขมแข็ง 

2. มีการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีสามารถสะทอนการดําเนินงานในระดับหนวยงานยอย ไดแก ภาควิชา โรงพยาบาล
สัตว และศูนย ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีสรางคุณภาพใหเกิดกับคณะฯ 

3. มีการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถเปนตนแบบแกหนวยงานอ่ืนได 

แนวทางเสรมิ 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานยัง
ไมครบทุกตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ 

2. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชีประเมินคุณภาพภายในยังไมครอบคลุมผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ของคณะฯ 

3. การดําเนินงานในหลายระบบ ยังไมครบถวนตามวงจร PDCA 
ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรจะมีการวิเคราะหการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันหาแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถปรับปรุง
การดําเนินงาน เพ่ือสงผลใหมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนของแผนกลยุทธครบทุกตัวบงชี้ 

2. คณะฯ ควรมีการทวนสอบการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้ เพ่ือใหสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวน 
ถูกตอง ท้ังนี้โดยอาจใชกลไกท่ีเปนคณะทํางานตามภารกิจท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือชวยในการรวบรวมและรายงาน
ขอมูล 

3. ควรทบทวนความเขาใจในตัวบงชี้ตางๆ ท้ังระดับหนวยงานยอยและระดับคณะฯ ใหบุคลากรทราบอยาง
ท่ัวถึง 

4. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงใหครบทุกภารกิจหลัก 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 
  

การดําเนินงานโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2556 คณะ
สัตวแพทยศาสตร จัดขึน้เม่ือวันท่ี 19 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุม 1, 2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน และหองบรรยาย 4-301, 4-302 และหองสมุด 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ของภาควิชา/หนวยงาน สงเสริม
สนับสนุนใหคณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพ อันเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก และเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมัน่ใจวา คณะสัตวแพทยศาสตรสามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 ปการศึกษา 2556 คณะสัตวแพทยศาสตรนําตัวบงชีต้ามคูมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัวบงชี้ของ          
สมศ. ตัวบงชี้ของ กพร. และตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะฯ มาพิจารณาในภารกิจที่เกีย่วของกับ
ภาควิชาและหนวยงาน และกําหนดใหเปนตัวบงชี้ของภาควิชาและหนวยงาน ดังนี้ 

 

ดาน ตัวบงช้ี ภาควชิา/หนวยงาน 

ภาควชิา โรงพยาบาลสัตว หนวยงานชันสตูร
โรคสัตว กพส. 

หนวยงาน 
สตัวทดลอง กพส. 

สลก./ 
งานธุรการ 

กพส. 

1 ดานการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 17 
    

2 ดานการวิจัย 14 
    

3 ดานการบริการวิชาการ 4 21 17 1 
 

4 ดานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 4 3 3 2 2 

5 ดานการบริหารจัดการ 10 7 6 7 12 

รวมตัวบงชี ้ 49 31 26 10 14 
 

การแปลความหมายผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
คะแนน 1 - 1.80 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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1. กลุมภาควิชา 
1.1 ผลการประเมินภาพรวมในรอบปการศึกษา 2556 ของ 10 ภาควิชา  (5 ดาน รวม 49 ตัวบงช้ี) 

 

 
 

ภาควิชาที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ สูงสุด ไดแก ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน มี
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.0615 อยูในระดับดี 

 

1.2 คะแนนเฉล่ียจําแนกเปนรายดานของแตละภาควิชา 
ภาควิชาท่ีมีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ สูงสุด ในแตละดาน ไดแก 

• ดานการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ไดแก ภาควิชาเภสัชวิทยา คะแนนเฉลี่ย 3.440 (ดี)  
• ดานการวิจัย ไดแก ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา คะแนนเฉลี่ย 3.8995 (ดี)  
• ดานการบริการวิชาการ ไดแก ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

และภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร คะแนนเฉลี่ย 5.0000 (ดีมาก)  
• ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ภาควิชากายวิภาคศาสตร คะแนนเฉลี่ย 4.8618 (ดีมาก)  
• ดานการบริหารจัดการ ไดแก ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ คะแนนเฉลี่ย 4.9000 (ดีมาก) 

  

ดาน จุล
ชีววิทยาฯ 

เภสัช
วิทยา 

คลนิกิ 
สัตวใหญ 

ปรสิต
วิทยา 

พยาธิ
วิทยา 

คลนิกิ 
สัตวเลี้ยง 

สัตวแพทย 
สาธารณสุข 

ทรัพยากร
การผลติ

สัตว 

กายวภิาค สรีรวิทยา 

1. การเรียน 
การสอนและ
การพฒันา
นิสิต 
 

3.3709 3.4440 3.3959 3.2821 3.2605 3.1248 2.9470 2.5956 2.7322 0.0000* 

(พอใช) (ดี) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (ตอง
ปรับปรุง) 

(พอใช) (วิกฤต) 

2. ดานการ
วิจัย 

3.8810 3.2507 3.8995 3.0226 2.5344 3.3171 2.8013 2.9173 1.6471 2.3590 

(ดี) (พอใช) (ดี) (พอใช) (ตอง
ปรับปรุง) 

(พอใช) (พอใช) (พอใช) (ตอง
ปรับปรุง) 

(ตอง
ปรับปรุง) 

3. ดานการ 
บริการ 
วิชาการ 
 

5.0000 4.5882 4.9412 2.7500 5.0000 4.3333 5.0000 4.4550 3.7500 5.0000 

(ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (พอใช) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) 

4.0615 3.8343 3.8081 
3.4898 3.3784 3.3763 3.2350 3.0829 3.0714 

2.0050 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

จุล เภสัช สัตวใหญ ปรสิต พยาธ ิ สัตวเลี้ยง สพ.สธ ผลิตสัตว กาย สรีร 

คาเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

(ดี) 
(ดี) (ดี) 

(ดี) (พอใช) (พอใช) 
(พอใช) (พอใช) (พอใช) 

(ตองปรับปรุง) 
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ดาน จุล
ชีววิทยาฯ 

เภสัช
วิทยา 

คลนิกิ 
สัตวใหญ 

ปรสิต
วิทยา 

พยาธิ
วิทยา 

คลนิกิ 
สัตวเลี้ยง 

สัตวแพทย 
สาธารณสุข 

ทรัพยากร
การผลติ

สัตว 

กายวภิาค สรีรวิทยา 

4. ดานทํานุ
บํารุงศิลป 
วฒันธรรม 

4.5938 4.2500 3.2500 4.5833 3.2500 3.9273 2.5000 2.7500 3.7500 4.8618 

(ดีมาก) (ดีมาก) (พอใช) (ดีมาก) (พอใช) (ดี) (ตอง
ปรับปรุง) 

(พอใช) (ดีมาก) (ดี) 

5. ดานการ 
บริหาร 
การ 

4.9000 4.8471 4.1509 4.3556 4.1632 3.2835 3.9200 3.7273 4.1545 3.5220 

(ดีมาก) (ดีมาก) (ดี) (ดีมาก) (ดี) (พอใช) (ดี) (ดี) (ดี) (ดี) 

คาเฉลี่ย
ภาพรวม 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

4.0615 3.8343 3.8081 3.4898 3.3784 3.3763 3.2350 3.0829 3.0714 2.0050 
(ดี) (ดี) (ดี) (ดี) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (พอใช) (ตอง

ปรับปรุง) 

หมายเหตุ * พบวาขาดการจัดทํา มคอ. 3 และ 5 ของรายวิชาบัณฑิตศึกษา จึงมีผลใหคะแนนดานการเรียนการสอนฯ เปน 0 (ศูนย)  
   เปนไปตามเง่ือนไขในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร 

 

 

2. กลุมโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.1  ผลการประเมินภาพรวมในรอบปการศึกษา 2556 ของ 4 โรงพยาบาลสัตว  (3 ดาน รวม 31 ตัวบงช้ี) 
 

 
 

โรงพยาบาลสัตว มก. ที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ สูงสุด ไดแก โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน        
มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.8373 (ดี) 
 

2.2 คะแนนเฉล่ียจําแนกเปนรายดานของแตละโรงพยาบาลสัตว มก. 
 โรงพยาบาลสัตว มก. ท่ีมีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ สูงสุด ไดแก 

• ดานการบริการวิชาการ ไดแก โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน คะแนนเฉลีย่ 3.7598 (ดี)  
• ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน และหนองโพ คะแนนเฉลี่ย 

5.0000 (ดีมาก)  
• ดานการบริหารจัดการ ไดแก โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ คะแนนเฉลี่ย 4.1057 (ดี) 

 
 
 
 

3.8373 3.7168 

3.1196 3.0798 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

รพส.มก. 
กําแพงแสน 

รพส.มก. 
หนองโพ 

รพส.มก. 
หัวหิน 

รพส.มก. 
บางเขน 

คาเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

(ดี) (ดี) 

(พอใช) (พอใช) 
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ดาน โรงพยาบาลสัตว 
มก. กําแพงแสน 

โรงพยาบาลสัตว 
มก. หนองโพ 

โรงพยาบาลสัตว 
มก. หัวหิน 

โรงพยาบาลสัตว 
มก. บางเขน 

1. ดานการบริการวิชาการ 3.4039 3.7598 3.2768 3.4336 

 
(ดี) (พอใช) (พอใช) (ดี) 

2. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.0000 2.2143 5.0000 2.1250 

 
(ดีมาก) (ดีมาก) (ตองปรับปรุง) (ตองปรับปรุง) 

3. ดานการบริหารจัดการ 3.5714 3.0357 4.1057 2.4275 

 
(ดี) (ดี) (พอใช) (ตองปรับปรุง) 

คาเฉลี่ยภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 5) 

3.8373 3.7168 3.1196 3.0798 

(ดี) (ดี) (พอใช) (พอใช) 
 

 

3. กลุมหนวยงานสนับสนุน 
3.1 ผลการประเมินภาพรวมในรอบปการศึกษา 2556 ของหนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน 

หนวยงานสนับสนุนที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ สูงสุด ไดแก สํานักงานเลขานุการ มีคะแนนเฉลีย่
ภาพรวม 4.66 อยูในระดับดีมาก 
 

 

หมายเหตุ  แตละหนวยงานมีจํานวนตัวบงช้ีไมเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.66 

4.29 4.36 

2.90 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

สํานักงาน 
เลขานุการ 

งานธุรการ 
กําแพงแสน 

หนวยงานสัตวทดลอง 
กําแพงแสน 

หนวยงานชนัสตูร 
กําแพงแสน 

(ดีมาก) 

(ดีมาก) (ดีมาก) 

(พอใช) 
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3.2 คะแนนเฉล่ียจําแนกเปนรายดานของแตละหนวยงาน 
 

ดาน/หนวยงาน สํานักงานเลขานุการ 
 

งานธุรการกําแพงแสน 
 

หนวยงานสัตวทดลอง 
กําแพงแสน 

 

หนวยงานชันสูตรโรค
สัตว 

 
 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

1. ดานการบริการวิชาการ - - - - 1 4.43 17 2.63 

    (ดีมาก)  (พอใช) 

2. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 5.00 2 5.00 2 5.00 3 3.00 

(ดีมาก)  (ดีมาก)  (ดีมาก)  (พอใช) 

3. ดานการบริหารจัดการ 12 4.60 12 4.17 7 4.17 6 3.47 

(ดีมาก)  (ดี)  (ดี)  (ดี) 

เฉลี่ยภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 5) 

14 4.66 14 4.29 10 4.36 26 2.90 

(ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก) (พอใช) 

หมายเหตุ  หนวยงานชันสูตรโรคสัตว บางเขน กําหนดใหเขารับการประเมินคุณภาพฯ ในปการศึกษา 2557 
 

4. ขอเสนอแนะระดับคณะ 
1. คณะฯ ควรติดตามนโยบายการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือดูผลอยางตอเนื่อง 
2. ควรเรงผลการดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษาใหเพ่ิมข้ึน ท้ังการรับนิสิต และการตีพิมพ 
3. คณะกรรมการการศึกษาของคณะ ควรสรางความเขาใจเรื่องการทําวิจัยชั้นเรียน และผูรับผิดชอบหลักของการ

ทําวิจัยชั้นเรียนควรมอบหมายใหอาจารยเปนผูดําเนินการ 
4. คณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ ควรเปนผูกํากับติดตามภาควิชา เพือ่ใหการจัดทํามคอ. ใหครบถวนและ 

เปนไปตามกําหนดเวลา และแลวเสร็จกอนการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา/หนวยงาน 
5. ผลดําเนินงานดานการวิจัยของภาควิชาสวนใหญอยูในระดับดี แตเนือ่งจากตัวบงชี้บางตัว (2.1 จํานวนรางวัล

ระดับชาติและนานาชาติ ดานวิจัย ของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.8 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที ่        
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2.13 จํานวนครัง้ในการจัดประชุมวิชาการในสาขาเฉพาะดานวิจัยทัง้ระดับชาติ
และนานาชาติ) เปนตัวบงชี้ซ่ึงภาควิชาไมสามารถดําเนินการได จึงมีผลทําใหคะแนนประเมินดานการวิจัยของ
ภาควิชาในภาพรวม อยูในระดับพอใชเปนสวนใหญ จึงควรพิจารณาปรับปรุงตัวบงชี้ท่ีเปนปญหาเหลานี้  

6. สํานักงานเลขานุการตองดําเนินการประกันคุณภาพและไดรับการตรวจประเมินคุณภาพถึง 2 แนวทาง ไดแก 
6.1 ตามแนวทางท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดโดยคณะกรรมการท่ีเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้ง ดําเนินการ 12 ตัวบงชี้ 
6.2 ตามแนวทางที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนดโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่คณะฯ 

แตงตั้ง ดําเนินการ 14 ตัวบงชี้ ทําใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดทํา SAR  
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพควรมีการปรับตัวบงชี ้ใหสอดคลองกับตัวบงชี ้ของทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือลดความซํ้าซอนของการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 



184 Faculty of Veterinary Medicine : KU 
 

5. เปรยีบเทียบผลประเมินคณุภาพของภาควิชา/หนวยงาน ปการศึกษา 2555 และ 2556 
5.1 กลุมภาควิชา 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 และ 2556 พบวา  

• ภาควิชามีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 7 ภาควิชา (70%)  
• ปการศึกษา 2555 ท้ัง 10 ภาควิชา (100%) มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับพอใช (คะแนน 2.61-

3.40) แตในปการศึกษา 2556 ภาควิชามีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับดี (คะแนน 3.41-3.420) 4 
ภาควิชา อยูในระดับพอใช 5 ภาควิชา และตองปรับปรุง 1 ภาควิชา 
 

 
 
 

5.2 กลุมโรงพยาบาลสัตว 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 และ 2556 พบวา  

• โรงพยาบาลสัตว มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 2 แหง (50%)  
• ปการศึกษา 2555 มีโรงพยาบาลสัตว 1 แหง ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับพอใช (คะแนน 2.61-

3.40) แตในปการศึกษา 2556 มีโรงพยาบาลสัตว 2 แหง อยูในระดับพอใช  
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5.3 กลุมหนวยงานสนับสนุน 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 และ 2556 พบวา หนวยงานมีผลการดําเนินงานทีด่ีขึ้น 
จํานวน 3 หนวยงาน  

 

 
 
 
 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตัวบงช้ีจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2556 
6.1 คณะกรรมการประเมินฯ กลุมภาควิชา ดานท่ี 1 การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 

 

ตัวบงชี้ เกณฑ ขอเสนอแนะ 

1.1 สัดสวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ตอ
อาจารยประจํา 

5 คะแนน 
FTES = 8 

คา FTES ของวิชาในหลักสูตรรวมระหวางภาควิชาควรใหนํามารวมกับ 
FTESของหลักสูตร สพ.บ.ของภาควิชาน้ัน โดยคิดตามสดัสวนช่ัวโมงสอน
ของอาจารยสังกัดภาควิชาน้ัน 

1.2 จํานวนนิสิตรับใหม ระดับ 
ปริญญาโท 

6 คน = 5 
คะแนน 

ควรเปลีย่นเปนจาํนวนนิสติ ป.โท คงอยูในชวงปการศึกษาน้ัน และเพ่ิม
ตบช.รอยละของนิสิตท่ีจบตามเวลาของหลักสูตร และกําหนดเกณฑ
แตกตางระหวางภาควิชาทางพรีคลินิกกับคลินิก ควรคํานึงถึงการรับนิสิต 
สหวิทยาการวาควรเปนตบช.ของคณะหรอืไม  

1.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

55% = 5 
คะแนน 

ควรปรบัเกณฑเปน 60% = 5 คะแนน ตาม สกอ. 

1.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีลา
ศึกษาตอ ตอจํานวนอาจารย
ประจําท่ีมีคณุสมบัต ิ

22% = 5 
คะแนน 

ควรปรบัเกณฑเปน 50% = 5 คะแนน 

1.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ระดับ รศ. 
ข้ึนไป 

35% = 5 
คะแนน 

ควรปรบัเกณฑเปน 30% = 5 คะแนน ตาม สกอ. 

1.6 รอยละของอาจารยประจําท่ียื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (กพ. 03) ตอ
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติ 

20% = 5 
คะแนน 

คงเดิม 
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ตัวบงชี้ เกณฑ ขอเสนอแนะ 

1.7 มกีระบวนการในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค
จากผูใชบัณฑติ 

5 ขอ = 5 
คะแนน 

ปรับปรุงเกณฑขอ 1 โดยใหภาควิชาท่ีมีหลักสตูรบัณฑิตตองมีการสาํรวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.8 รอยละของรายวิชาท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ตอการเรยีนการสอนมากกวา 
3.51 

100% = 
5 คะแนน 

ตบช. 2.6ของสกอ.ระบุใหทุกรายวิชาท่ีสอน(ยกเวนรายวิชาท่ีไมมีการเรยีน
การสอนในช้ันเรยีน) ดังน้ันไมควรเปนคารอยละ 

1.9 รอยละของนิสติระดับปริญญาตร ี
ท่ีไดงานทําภายใน 1 ป 

100% = 
5 คะแนน 

ควรตัดออกเพราะเปนผลดําเนินงานคณะ ทุกภาควิชาไดคะแนนเทากันจึง
ไมสะทอนการดําเนินงานของภาควิชา 

1.10 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตร ีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(5 ดาน) 

คาเฉลี่ย 
4.5 = 5 
คะแนน 

ควรตัดออกเพราะเปนผลดําเนินงานคณะ ทุกภาควิชาไดคะแนนเทากันจึง
ไมสะทอนการดําเนินงานของภาควิชา 

1.11 จํานวนนิสิตท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1 ผลงาน 
= 5

คะแนน 

ควรเปนการรายงานขอมลูโดยไมคดิคะแนน หากตองการใหภาควิชาสง
นิสิตบัณฑิตศึกษาไปประกวดผลงานเพ่ือไดรางวัลควรสรางตัวบงช้ีใหเชิง
กระบวนการสงเสริมนิสิตใหเขาประกวดแขงขันใหไดรางวัล 

1.12 รอยละผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพและเผยแพรตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท้ังหมด 

25% = 5 
คะแนน 

เปนตบชใสมศ.ท่ีรวมผลรอบ5ป หากวัดปตอปอาจไมเห็นผลดําเนินงาน
เพราะนิสิตจบกับผลงานตีพิมพไมตรงกัน  ควรแยกเปนจาํนวนนิสติท่ีจบ 
กับจํานวนการตีพิมพในปน้ันๆ 

1.13 ระบบและกลไกการจดัการเรยีน
การสอน 

6 ขอ = 5 
คะแนน 

อาจแยกเกณฑการจดัทํา มคอ. ออกมาเปนตบช.ใหมแลวใหตบช.เดมิเหลือ
เพียงเกณฑระบบกลไกการสอนเทาน้ัน หรือใชเกณฑบังคับดานคุณภาพ 
(5ขอ) ตาม มคอ.2 มาเปนตบช.ใหม 

1.14 ผลงานวิจัยช้ันเรียน 3 ผลงาน 
= 5

คะแนน 

ควรมีคณะทํางานดูแลเรื่องวิจัยในช้ันรียนแลวกําหนดใหแตละภาควิชาเลือก 
ปท่ีจะทําวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังสรางความเขาใจการทําวิจัยช้ันเรยีนท่ี 
ถูกตองใหกับอาจารย ผูรับผิดชอบหลักดานวิจยัในช้ันเรียนความเปนอจ. 
ในรายวิชาน้ันๆ 

1.15 จํานวนรางวัลดานการสอน
ระดับชาตหิรือนานาชาติของ
อาจารยประจํา 

1 รางวัล 
= 5

คะแนน 

ควรเปนการรายงานขอมลู 

1.16 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขา
รวมกิจกรรมนิสติ 

60% = 5 
คะแนน 

คงเดิม 

1.17 รอยละของรายวิชาภาคปฏิบัติท่ี
รายงานตนทุนตอหนวย (เฉพาะ
ระดับปริญญาตรี) ตอรายวิชา
ภาคปฏิบัติท้ังหมดท่ีภาควิชา
รับผิดชอบ 

100% = 
5 คะแนน 

ควรหารูปแบบการคิดตนทุนตอหนวยท่ีเหมาะสมถูกตองเพ่ือใหไดขอมูลจริง 
แลวกําหนดเกณฑประเมินความสามารถในการลดตนทุนตอหนวยในวิชา
น้ันๆ สัมพันธกับความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
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6.2 คณะกรรมการประเมินฯ กลุมภาควิชา ดานท่ี 2 การวิจัยและการบริการวิชาการ 
 

ลาํดับ ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

ดานวิจยั 

2.1 จํานวนรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ดาน
วิจัย ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ควรเก็บขอมูลจากภาควิชาแตไมนํามาประเมินในการตรวจระดบัภาควิชา 

2.2 รอยละของบทความวิจยัท่ีตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล 
ตอจํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด 

ตัดตัวบงช้ีน้ีออกเน่ืองจากซ้ําซอนกับตัวบงช้ีท่ี 2.5 

2.3 รอยละของบทความวิจยัในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ันอยูใน
อันดับควอไทลท่ี 1 ตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

คาเพ่ิมคาเปาหมายจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 เน่ืองจากภาควิชาสวนใหญ
มีผลดําเนินการท่ีสูงกวาคาเปาหมาย 

2.4 จํานวนหนังสือ ตํารา ท่ีผานการตรวจสอบ
จากผูทรงคณุวุฒิภายนอก และตพิีมพโดย
สํานักพิมพ 

ตัดตัวบงช้ีน้ีออกเน่ืองจากซ้ําซอนกับตัวบงช้ีท่ี 2.7 

2.5 รอยละของบทความวิจยัตีพิมพระดับชาติ
หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 

คาเพ่ิมคาเปาหมายจากรอยละ 20 เปนรอยละ 30 เน่ืองจากภาควิชาสวน
ใหญมีผลดําเนินการท่ีสูงกวาคาเปาหมาย 

2.6 รอยละของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ตอ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

เพ่ิมประเภทการใชประโยชนจากงานวิจัยเชิงวิชาการ เชนผลงานวิจยัท่ี
นําไปใชประโยชนตอการเรยีนการสอน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชตอยอดงานวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีนําไปสรางแนวทางปฏิบัติใหมๆ  ผลงานวิจยัท่ีนําไปใชในการ
พัฒนาเทคนิคหรือวิธีวิจัย 

2.7 รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดการรับรอง
คุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

- 

2.8 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

ควรเก็บขอมูลจากภาควิชาแตไมนํามาประเมินในการตรวจระดบัภาควิชา 

2.9 จํานวนโครงการวิจยัท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายในและภายนอกตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด 

- 

2.10 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายใน
และภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 
 

- 

2.11 จํานวนโครงการวิจยัท่ีไดรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนโดยตรง 

- 

2.12 จํานวนโครงการวิจยัท่ีเปนความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

เพ่ิมขอมูลท่ีตองการ 
1. จดหมายหรือ  e mail หรือขอตกลง แสดงการรวมมือดานการวิจัย
ระหวางหนวยงาน  
2. แบบแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธของนิสิตบัณฑติศกึษา 
3. เอกสารท่ีแสดงการรับทุนวิจยัจากแหลงทุนในตางประเทศ 

2.13 จํานวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการท้ัง
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ควรเปลีย่นเปนการจดัอบรม สมัมนา หรอืการอบรมเชิงปฏบิตักิารแก
บุคคลภายนอก 
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ลาํดับ ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

2.14 รอยละของอาจารยประจําท่ีเปนสมาชิก
คณะบรรณาธิการของวารสารท่ีอยูใน
ฐานขอมูลสากล หรือรอยละของอาจารย
ประจําท่ีเปนผูทรงคณุวุฒิในการพิจารณา
ผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล
สากล ตอจาํนวนอาจารย 

แกไขตัวบงช้ีรอยละของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคณุวุฒิดานการวิจัยตอ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดนิยามผูทรงคณุวุฒิดานการวิจัย หมายถึง 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยัท่ีตีพิมพในประมวลเรื่องของการประชุม
วิชาการระดับชาติ ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยของแหลงทุนระดับชาต ิ
ผูประสานงานโครงการวิจัยท่ีไดรบัทุนจากแหลงทุนระดับชาติ ท่ีปรกึษา
โครงการวิจัยของหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล สมาชิกคณะ
บรรณาธิการของวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  ผูเขียนรับเชิญในหนังสือ
หรือตําราภาษาตางประเทศหรือวารสารระดับนานาชาต ิผูทรงคุณวุฒิท่ี
พิจารณาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในประมวลเรื่องของการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ วิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการท่ีจดัโดยสมาคม
วิชาชีพระดับนานาชาต ิ

ดานบริการวิชาการ 

3.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษากับหนวยงาน
ภายนอก ระดับชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

แกไขตัวบงช้ีเปนรอยละของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกระดับชาติ ตอจาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด 
1 ควรเพ่ิมนิยามของกรรมการวิชาการ ใหเปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ-ของนิสิตบัณฑิตศึกษาของหลักสตูรท่ีเปด
สอนโดยสถาบันการศึกษาอ่ืน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานท่ีใชกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความวิจัยท่ีตีพิมพในประมวลเรือ่งของ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจยัของแหลง
ทุนระดับชาต ิ
2. ควรตัดนิยามของกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยออก 
เน่ืองจากรวมไวในกรรมการวิชาการแลว 

3.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษากับหนวยงาน
ภายนอก ระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด 

แกไขตัวบงช้ีเปนรอยละของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการกบั
หนวยงานภายนอกระดับนานาชาติ ตอจาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด 
ควรเพ่ิมนิยามของกรรมการวิชาการ ใหเปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธของนิสิตบัณฑติศึกษาของหลักสตูร
นานาชาติท่ีเปดสอนโดยสถาบันอ่ืน ผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความวิจัยท่ี
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยัท่ีตีพิมพ
ในประมวลเรื่องของการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิผูเขียนรับเชิญใน
หนังสือหรือตําราภาษาตางประเทศหรือวารสารระดับนานาชาติ อาจารย
พิเศษของสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
หรือการวิจัย 

เพ่ิมขอมูลท่ีตองการ 
1. การจัดการความรู(KM) ท่ีไดจากการบริการวิชาการใหแกนิสติ 
2. เอกสารท่ีแสดงวามีการรวบรวมความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ ไดแกคูมือ บทความวิชาการ แผนพับเผยแพรความรู และเอกสารท่ี
แสดงการเผยแพรความรูน้ัน  
3. เอกสารท่ีใชในการสอนหรือเอกสารดานการวิจัยท่ีแสดงการนําองคความรู
จากการบริการวิชาการมาใช 

3.4 จํานวนโครงการพัฒนาวิชาการท่ีบริหาร
จัดการโดยภาควิชา 

- 
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6.3 คณะกรรมการประเมินฯ กลุม 4 ประเมินโรงพยาบาลสัตว มก. ท้ัง 4 แหง 
เสนอการปรับปรุงการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสัตว มก. ในปตอไป ดังนี้ 
1. ตัวบงชี้ท่ี 1.2 และ 1.3 พบวาภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน และพอใช (ซ่ึงอยูใน

เกณฑต่ํา) การตีความหมายของตัวบงชี ้ดังกลาวไมสามารถบอกถึงการยอมรับและความเชื ่อถือของ
ผูใชบริการในประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ ทัง้นีเ้พราะสัตวอาจจะหายจากโรคที่มารับการรักษา 
ดังนั้นเจาของไมจําเปนตองนําสัตวมาอีกก็ได จึงทําใหตัวบงชี้ท่ี 1.2 และ 1.3 อยูในเกณฑต่าํทุกโรงพยาบาล
สัตว ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงตัวบงชี้ 1.2 และ 1.3  

2. จากตัวบงชี ้ที ่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนคลินิกปฏิบัติ ควรกําหนดรูปแบบของ
แบบสอบถามท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ตัวบงชีที้ ่1.11 จํานวนวันนิสิตฝกงานนอกหลักสูตร ควรปรับคาเปาหมายจาก 250 วัน ใหเหมาะสมและ
อาจจะพิจารณากําหนดตัวบงชีที้่สามารถจําแนกประเภทนิสิต ตัวบงชี ้ทีส่ามารถบอกประสิทธิภาพของ 
โรงพยาบาลสัตวในการรองรับนิสิตฝกงาน 

4. ตัวบงชี้ท่ี 1.13 รอยละของกําไรสุทธิจากงานบริการวิชาการ (ไมรวมงบลงทุน) การกําหนดเปาหมายควร
ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. ท้ัง 4 แหง เนื่องจากตัวเลขคาเปาหมายของ
คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบริหาร 

5. ตัวบงชีที้เ่กี่ยวของกับการเงิน (ตัวบงชี้ท่ี 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 และ 1.16) ควรปรับชวงเวลาเปนป
การศึกษาเพ่ือการใชประโยชนในเชิงบริหารใหเปนปจจุบัน 

6. ตัวบงชี้ท่ี 1.17 การคิดตนทุนตอหนวยในการใหบริการ ควรปรับเกณฑตัวบงชีเ้พื่อการใชประโยชนในเชิง
บริหารใหมากข้ึน 

7. ตัวบงชี้ท่ี 1.22 จํานวนสถานพยาบาลเครือขายที่มีการสงตอในการรักษา ควรเริ่มพัฒนาตัวบงชี้ใหวัดในเชิง
คุณภาพ 

8. ตัวบงชี้ท่ี 1.23 จํานวนโครงงานปญหาพิเศษหรืองานวิจัยทางคลินิกท่ีบุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม ควร
แยกเปน 2 ตัวบงชี้ และกําหนดเกณฑใหวัดในเชิงคุณภาพไดมากข้ึน 

9. ตัวบงชี้ท่ี 2.3 รอยละของบุคลากรท่ีประเมินความพึงพอใจในระบบของคณะฯ ตอจํานวนบุคลากรท้ังหมด มี
วัตถุประสงคที่จะไดรับขอคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเพื่อใหผูบริหารไดนําไปใชพิจารณาในการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลตามยุทธศาสตรท่ี 4 และ 5 ของคณะ แตจากการตรวจประเมินครัง้นีแ้มจะมีจํานวน
ผูเขาประเมินในระบบมากขึ้น แตขอคิดเห็นหรือเสนอแนะมีนอย ควรพิจารณาทบทวนถึงหลักการและ
แนวคิดของตัวบงชี้นี้ เพ่ือหาทางแนวทางในการใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีตองการ 

10. ควรเรียงลําดับหัวขอตัวบงชี้ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินการแตละดาน 
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บทที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
   

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร ตามรอบปการศึกษา 2556 เมื่อวันที ่19 
- 30 พฤษภาคม 2557 นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 22 กิจกรรม/โครงการ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ดังนี้ 

• ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % จํานวน 20 กิจกรรม/โครงการ 
• ดําเนินการแลวเสร็จ มากกวา 50 % จํานวน 2 กิจกรรม/โครงการ 

 
50ลํา50 

50ดับ 
50ขอเสนอแนะ 50ผลการดําเนินงาน 50ผูรับผิดชอบ รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ 

  50ภาพรวม 

1 โครงการตางๆ ท่ีคณะจัดทําขึ้นยังไมมีความ
สอดคลองกันระหวาง วัตถปุระสงค เปาหมาย ตัว
บงชี้ความสําเร็จของเปาหมาย และเครื่องมือท่ีใช
ในการประเมิน ตัวอยาง เชน0 "โครงการปลูกตน
กลาคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานของนิสิตฯ" ซ่ึงอาจไม
สะทอนถึงผลสําเร็จของโครงการอยางแทจริง 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ พิจารณา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแลว เห็นควรให
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนดตัวชี้วัด
0 (KPI) และการประเมินความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรม อยางมีคุณภาพ เพ่ือใหความรูแกผูรับผิดชอบใน
การจัดโครงการ ท้ังระดับคณะ/ภาควิชา/หนวยงาน ไดมี
ความเขาใจถกูตองตรงกนั โดยจดัเม่ือวันท่ี0 9 มกราคม
0 2557  
1. บุคลากรภาควิชา/หนวยงาน เขารวม0 42 คน 
2. ผลการประเมินความรูความเขาใจในการกาํหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ จากผูเขาอบรม มีคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก0 2.61 เปน
0 3.80 

รองคณบดี
ทุกฝาย 

100% 

2 บรเิวณท้ังภายในและภายนอกอาคาร ควร
ปรบัปรงุตกแตงใหมีความสวยงาม สะอาด ถกู
สุขลักษณะ เปนระเบียบเรยีบรอยอยูเสมอ 

คณะฯ มีการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการ ท้ัง0 2 
วิทยาเขต มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
1. วิทยาเขตกาํแพงแสน มีการแตงต้ังคณะกรรมการแลว 
(ท่ี0 33/2556) และมีกิจกรรมปรับปรุงอาคาร0 2 กิจกรรม 
2. วิทยาเขตบางเขน มีการจัดโครงการบริการจัดการขยะ
และสารพิษตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2556 (น.ส.นภสร 
หัวหนาโครงการ) และโครงการพัฒนาภมิูทัศนและ
สันทนาการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม0 2556 

รองคณบดี 
บางเขน 
และรอง
คณบดี 
กําแพง 
แสน 

80% 

3 อาคารทุกหลัง รวมท้ังคอกสัตวตางๆ ควรมี
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ใหอยูในสภาพดี ไมทรดุโทรม อาจทําแผน
หมุนเวียนการซอมแซมในแตละปอยางตอเน่ือง 

คณะฯ วิทยาเขตกําแพงแสน45 นําขอเสนอแนะไป
ดําเนินการ มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
1. ดําเนินการปรบัปรงุฝาเพดานทางเชือ่มระหวาง 
อาคารพรีคลินิกและอาคารเรยีนและปฏบัิติการ  
ใชงบประมาณ0 44,162 บาท 
2. ดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอาคาร  
จัดสวน ปลูกตนไม ตีเสนจอดรถ ทําหลังคาท่ีจอด
รถจกัรยานยนต ใหมีความสวยงามเปนระเบียบ  
ใชงบประมาณ0 49,826.24 บาท 
3. ทําความสะอาดและซอมแซมอาคารสํานักงาน 
4. อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
สวนหยอม และหองสุขา 
5. อยูระหวางปรับปรุงคอกสัตวตาง ๆ 

รองคณบดี 
บางเขน 
และรอง
คณบดี 
กําแพง 
แสน 

80% 

50องคประกอบที0่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
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50ลํา50 
50ดับ 

50ขอเสนอแนะ 50ผลการดําเนินงาน 50ผูรับผิดชอบ รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ 

4 การส่ือสารวิสัยทัศนสูผูมีสวนไดเสียทุกกลุมยังไม
ชัดเจน การส่ือสารวิสัยทัศน ควรระบุชดัเจนวาจะ
บรรลุวิสัยทัศนไดอยางไร ใชอะไรเปนตัวตัดสิน 

1. มีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธวิสัยทัศนบนเว็ปไซดของ
คณะสัตวแพทยศาสตร อาทิ บทสัมภาษณคณบดีเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนคณะ 
2. คณบดีส่ือสารกับบุลากรทุกครั้งท่ีมีการประชุม หรือ
การจัดโครงการตาง ๆ 
3. ผลประเมินความเขาใจเรื่องวิสัยทัศนจากส่ือบนเว็บ
ไซดของคณะฯ มีคาเฉล่ีย0 3.82 

รองคณบดี
ฝายส่ือสาร
องคกรฯ 

100% 

5 ระบบการติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ยงัไมมปีระสิทธิภาพ ควรทบทวนระบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 
ติดตามขอมูลไดครบถวนเปนไปตามกาํหนดเวลา
และปรบัปรงุวิธกีารประเมินผลตามแผน
ยทุธศาสตรท่ีครอบคลุมการวิเคราะหถงึสาเหตุ
และนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงตัวบงชี้ท่ีไม
บรรลุเปาหมายเพ่ือใชในการปรบัปรุงแผนฯ ในป
ตอไป (ป0 2555 มีตัวบงชี้ท่ีไมบรรลุเปาหมายสูงถึง
รอยละ0 56) ควรเรงจัดการเพราะอาจมีผลตอ
วิสัยทัศนท่ีตองการบรรลุในป0 2558 หรืออีก0 2 ป
ขางหนา 

รองคณบดีฝายแผน มีการดําเนินงานดังน้ี 
1. มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะฯ (Management 
Review) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ0 2  
ครั้ง คราวประชุมครั้งท่ี1/2557 วาระท่ี0 5.8 และ 
คราวประชุมครั้งท่ี2/2557 วาระท่ี0 4.6.2 
2. ในการเสนอ0 Management Review จะมีการนําเสนอ
เปน0 PDCA โดยสรุปจุดเนน จุดท่ียังไมดําเนินการและควร
ปรบัปรงุไวดวย 

รองคณบดี
ฝายแผนฯ 

100% 

50องคประกอบที0่ 2 การผลิตบัณฑิต 

6 ในการจดัทําแผนการบรหิารและพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน ไมมีขอมูลเชิง
ประจักษเกี่ยวกับการสํารวจความตองการในการ
อบรมตลอดจนขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ดานทรพัยากรมนุษย ควรมีการสํารวจความ
ตองการในการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการ
ทํางานท้ังสายคณาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือให
เปนไปตามเกณฑท่ีคณะกาํหนด และสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น และควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือการแกไขปรับปรุง
แผนพัฒนาทรพัยากรมนุษยใหสอดคลองกบัความ
ตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานอยาง
แทจริง 

มีการสํารวจขอมูล ลําดับความสนใจในภาระงานในฐานะ
อาจารยผูสอน ตามความถนัด ไดแก งานการเรยีนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงฯ และ
งานบริหารจัดการ เพ่ือนํามาใชวางแผนสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาใหสอดคลองกัน 

คณบดี 100% 

7 การใหขอมูลปอนกลับหรอืผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน
ในรอบปท่ีผานมา ไมจาํเปนตองดําเนินการติดตาม
ตอนส้ินปงบประมาณ แตอาจทําไดเปนระยะๆ 
เชน ทุกไตรมาส หรืออยางนอย0 1-2 ครั้งตอป 
นาจะเหมาะสม และทําใหไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชน และทันตอการแกไขปรับปรุง 

มีการรายงานผลการปฏบัิติงานและการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาของสายงาน ปละ0 2 ครั้ง 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 
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50ลํา50 
50ดับ 

50ขอเสนอแนะ 50ผลการดําเนินงาน 50ผูรับผิดชอบ รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ 

8 ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสติ (หัวขอท่ี0 7) 
ในรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5) หลายวิชา ควรแสดงผลการทวนสอบดวยวาได
ดําเนินการไปอยางไร ปรากฎผลเชนใด และมี
ขอเสนอแนะวาจะพัฒนาปรับปรุงอยางไร 

1. มีการหารอืในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 
2. มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ประจาํคณะสัตวแพทยศาสตร0  
3. การเขารวมการอบรมเกีย่วกบัการทวนสอบของทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0  
4. มคอ.0 5 ของแตละรายวิชาไดระบุถึงการทวนสอบ 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 

9 เน่ืองจากคณะไดมีการสงเสริมสนับสนุนคณาจารย
ใหดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนมาบางแลว 
เห็นสมควรใหสนับสนุนการจดัเวทีการสัมมนา
ผลการวิจัยเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ สามารถเกดิการพัฒนาการเรยีน
การสอนอยางแทจริงตอไป 

1. ภาควิชามีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลท่ีไดไปใช
ประโยชนในการสอน 
2. มีการเวียนผลการวิจัยในชั้นเรียนของแตละภาควิชา
ผานระบบ0 E-Office เพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 

50องคประกอบที0่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

10 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการการให
คําปรกึษาวิชาการระดับคณะไมเปนไปตาม
เกณฑ  (อยางนอยภาคการศึกษาละ0 1 ครั้ง) 
คณะกรรมการการใหคําปรกึษาฯควรจดัประชุมให
เปนไปตามเกณฑการประเมินอยางนอยภาค
การศึกษาละ0 1 ครั้ง 

1. มีการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ภาค
การศึกษาละ0 1 ครั้ง0  
2. มีการจดัโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรกึษา คณะสัตว
แพทยศาสตร 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ
(ประธาน
คณะกรรม
การ
อาจารยท่ี
ปรกึษา) 

100% 

11 ไมมกีารนําผลการประเมินมาปรบัปรงุระบบการ
ใหคําปรกึษาวิชาการ ควรมีการนําผลการประเมิน
มาปรบัปรงุระบบการใหคําปรกึษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. มีการนําผลการประเมินอาจารยท่ีปรกึษามาหารอืในท่ี
ประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
2. มีการวางแผนการจดัอาจารยท่ีปรึกษาใหเหมาะสมกบั
นิสิตแตละกลุม 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 

12 แผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีคณะจัดขึ้น
น้ันเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคทุกประการ แตยงัไมมีความชดัเจนในดาน
ความสอดคลองกบัผลการเรยีนรูท้ัง0 5 ประการท่ี
กาํหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา 

มีการจัดเตรียมแบบฟอรม และเอกสารการรายงาน/
ประเมินโครงการท่ีมีความชัดเจน สามารถแยกไดวาแตละ
โครงการสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคในขอใด สอดคลองกับผล การเรียนรูท้ัง0 5 
ประการ ท่ีกาํหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาในขอใด 

รองคณบดี
ฝายกจิการ
นิสติ และ
รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 

13 ควรมีการทบทวนการจัดทําคูมือนิสิตใหม โดย
พิจารณาวาสาระใดท่ีจาํเปนและเหมาะสมท่ีจะ
เปนคูมือนิสิตสัตวแพทยศาสตรอยางแทจริง 

มีการจัดทําคูมือนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร รองคณบดี
ฝายกจิการ
นิสิต 

100% 

50องคประกอบท่ี0 4 การวิจัย 

14 นํางานบรกิารวิชาการมาแปลงเปนงานวิจยัใหมาก
ขึ้น 

เปลี่ยนจากโครงการการเขียน0 Case report เปน
โครงการสัมมนาสงเสริมการตีพิมพ ฯเน่ืองจาก โครงการ
เดิมมีผูสนใจจํานวนนอย 
1. มีการจดัโครงการสัมมนาสงเสรมิการตีพิมพผลงาน
วิชาการนานาชาติ มีจํานวนผูเขารวม0 71 คน (นิสิต
0 Intern, อาจารยใหม และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 
2. ผลการประเมินโครงการคาเฉล่ีย0 4.43 (ระดับดีมาก) 

รองคณบดี
ฝายวิจัย 

100% 

15 บัณฑิตศึกษารับนิสิตมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย มีการจัดสรรทุนผูชวยวิจัย จัดสรรทุน ทวพ. จัดสรรทุน 
ทวพบ. 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 
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50ลํา50 
50ดับ 

50ขอเสนอแนะ 50ผลการดําเนินงาน 50ผูรับผิดชอบ รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ 

16 จัดการประเมินทรัพยากรท่ีเกื้อหนุนตองานวิจัย
และปรับปรุงใหเหมาะสมท้ังเชิงปริมาณคุณภาพ
และทันสมัย และควรใหบันทึกไวในรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการวิจยั 

คณะกรรมการวิจัยดําเนินการ ดังน้ี0  
1. ประกาศเงนิสนับสนุนแรงจงูใจในการทําวิจยัให
บุคลากร/ภาควิชา/หนวยงาน ประจําป0 2556 
2. ประกาศทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทํา
วิจัยของนักวิจัยคณะฯ มีผูยื่นขอ0 13 ทุน 
3. ราง ประกาศทุนวิจัยสําหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา
บางสวน (ทุน ทวพบ.) มีผูยื่นขอ0 5 ทุน 

รองคณบดี
ฝายวิจัย 

100% 

17 พิจารณาสมดุลยประโยชนระหวางระบบ
Internship และหลักสูตรหลังปรญิญา 

มีการจัดทํา มคอ.0 7 เพ่ือวิเคราะหหลักสูตรคลินิกศึกษา
ทางสัตวแพทย 

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ 

100% 

50องคประกอบที0่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

18 มีการกําหนดปรัชญาของคณะฯ วาบัณฑิตจะตอง
เปน0 “สัตวแพทยของประชาชน”เรงรัดเผยแพร
ปรัชญาใหท่ัวถึงและตอเน่ือง 

1. เก็บขอมูลจากแบบประเมิน การรับทราบปรัชญาของ
คณะฯ วา บัณฑติจะตองเปน"สัตวแพทยของประชาชน" 
จาํนวน0 412 คน มีผูแสดงความคิดเห็น0 206 คน คิดเปน
รอยละ0 50ผลการประเมินมีคาเฉล่ีย0 3.82 (ระดับดี) 
2. กําหนดจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ ปลูกปะการัง
สรางระบบนิเวศนตามแนวชายฝง ในวันท่ี3 สิงหาคม
0 2557 

รองคณบดี
ฝายส่ือสาร
องคกรฯ 

100% 

50องคประกอบที0่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

19 มีการสรปุผลการดําเนินงานดานทํานุบํารงุศิลป
และวัฒนธรรม แตขาดการประเมินผลสําเรจ็ใน
ภาพรวมของการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

ผลการประเมินจากนิสติโดยรวมอยูในระดับดี0 (คาเฉล่ีย
0 4.10) จําแนกเปนเน้ือหาความรูท่ีไดจากอาจารยผูสอน 
มีคาเฉล่ียสูงสุด0 4.34 

รองคณบดี
ฝายส่ือสาร
องคกรฯ 

100% 

50องคประกอบที0่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

20 ควรเพ่ิมการประเมินระบบสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกระบบและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

1. ผลการประเมินระบบ0 E-office คาเฉล่ีย0 3.71 (ดี) 
ระบบ0 FIS คาเฉล่ีย0 3.55 (ดี) ระบบ0 I-cash 
Corporation คาเฉล่ีย0 3.51 (ดี) ระบบการลา คาเฉล่ีย
0 3.72 (ดี)0  
2. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรหิารฯ สํานักงานเลขานุการ เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาปรบัปรงุตอไป 

หัวหนา
สํานักงาน
เลขานุการ 

100% 

50องคประกอบที0่ 8 การเงินและงบประมาณ 

21 การเตรียมบุคลากรเพ่ือเปนผูบริหาร ควรพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารทางดานการบริหารการเงินดวย 

ดําเนินการแลว โดยการเชญิวิทยากรจากบรษัิทเบทาโกร 
มาบรรยายเม่ือวันท่ี0 10 มกราคม2557 และผูบรหิาร
คณะฯ เดินทางไปบรษิทัเบทาโกร เม่ือวันท่ี0 11 
กมุภาพันธ0 2557 

คณบดี 100% 

50องคประกอบที0่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา 

22 ควรพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะฯ ท่ีมกีารเรยีนการสอนสาขาสัตว
แพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการแลกเปล่ียน
ขอมูลสําหรับการเทียบเคียง (Benchmarking) 
หรือการจัดอันดับ (Ranking) 

มีการดําเนินการพิจารณาตัวบงชี้เพ่ือการจัดอันดับรวมกับ
ฝายแผนฯ 

รองคณบดี
ฝาย
ประกนั
คุณภาพ 

100% 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจาํปการศกึษา 2556 
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ภาคผนวก 
 

1. จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของคณะ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (ปการศึกษา 2556) 

คณะ/ภาควชิาที่สอน ภาคตน ภาคปลาย เฉลี่ยปการศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกต ิ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกต ิ ภาค
พิเศษ 

รวม 

คณะสตัวแพทยศาสตร 286.08 1.85 287.9 290.10 3.74 293.8 288.09 2.79 290.89 

รายวิชากลางของคณะ 8.08 1.85 9.93 7.45 3.74 11.19 7.76 2.79 10.56 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร 48.64 - 48.64 49.54 - 49.54 49.09 - 49.09 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 60.19 - 60.19 34.83 - 34.83 47.51 - 47.51 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 43.79 - 43.79 33.76 - 33.76 38.78 - 38.78 

ภาควิชาสรรีวิทยา 69.82 - 69.82 74.71 - 74.71 72.26 - 72.26 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุมกัน 

37.63 - 37.63 52.16 - 52.16 44.89 - 44.89 

ภาควิชาปรสติวิทยา 17.94 - 17.94 37.66 - 37.66 27.80 - 27.80 

ภาควิชาเวชศาสตรคลินิคสตัวเลีย้ง 126.82 - 126.8 116.47 - 116.4
 

121.65 - 121.65 

ภาควิชาเวชศาสตรคลินิคสตัวใหญ
และสตัวปา 

65.59 - 65.59 85.47 - 85.47 75.53 - 75.53 

ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากร
การผลิตสัตว 

73.71 - 73.71 97.65 - 97.65 85.68 - 85.68 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร 

116.50 1.69 118.20 107.96 7.09 115.05 112.23 4.39 116.63 

หมายเหต ุ: ใหใชขอมูลของกองแผนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือความถูกตอง 
 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ขอมูลจากงานบริการการศึกษาคณะ ประจําปการศึกษา 2556) 

ภาควชิา/สาขาวชิา ปรญิญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

แผน ก แผน ข 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ 88 - - - 88 

วิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย - - - - - 

จุลชีววิทยาทางการสตัวแพทย - 4 - - 4 

ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย - 1 - - 1 

พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย - - - - - 

เภสชัและพิษวิทยาทางการสตัวแพทย - 1 - - 1 

สรีรวิทยาทางสัตว - - - - - 

ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย - - - - - 

คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย - 2 - - 2 

วิทยาศาสตรสุขภาพสตัวและชีวเวชศาสตร - - - - - 

วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (นานาชาติ) - - - 1 1 
รวม 88 8 - 1 97 
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3. จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน (ปการศึกษา 2556) 

โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ ช่ือแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การตอบสนองทางภูมิคุมกัน  ของ
เซลลสุกรท่ีติดเชื้อ  porcine 
circovirustype  2  ผาน  
ระบบส่ือสาร  ERK MAPK   

2555-
2556 

อ . วิน สุรเชษฐพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

80,000 - 80,000 

2. ระดับการแสดงออกของโปรตีน  
ภายในเซลลในการตอบสนอง  
ตอ  interferon gamma  ของ  เซลล   
PK - 15  ขณะท่ีมีการติด  เชื้อ  PCV 2   

2555-
2556 

รศ . พรทิพภา เล็กเจริญสุข  ( หัวหนา
โครงการ )  
  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

133,333 - 133,333 

3. ผลตกคางของสารกลุมออรกา  โน
คลอลีนและโลหะหนักในขน  และไขเปด   
  

2555-
2556 

อ . พรรณวิมล ตันหัน  ( หัวหนา
โครงการ )  
  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

142,500 - 142,500 

4. การศึกษาโปรติโอมิกใน  ปสสาวะและ
ซีรัมของสุนัขท่ี  ปวยดวยโรคไตเรือ้รงั   

2556 รศ . วิราช นิมติสันติวงศ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . อาภสัสรา ชเูทศะ   
ผศ . จตุพร หนูสุด  ผศ . เฉลิมพล 
เล็กเจริญสุข  สิทธิรักษ รอยตระกูล  
(ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ) 

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

150,000 - 150,000 

5. การผันแปรของสายพันธุ  E .  coli    
กอโรคท่ีแยกไดจากสุกรปวย  

  รศ . ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . วรวิทย วัชชวัลคุ  
นายสุขสันต ฉ่าํสิงห   

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

320,000 - 320,000 

6. การพัฒนาเม็ดแคลเซียม  ซัลเฟตชนิด
จุมยาเพ่ือการ  รักษาการติดเชื้อ
แบคทีเรยี  เฉพาะท่ี   

2556 รศ . ปารยีา อดุมกศุลศร ี ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . สันติ แกวโมกลุ   
อ . ชัยกร ฐิติญาณพร  น.ส.นภสร  
เผาชูศักด์ิ   

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

200,000 - 200,000 

7. การศึกษาผลของปจจัยท่ีเกี่ยว ของกับ
การเกบ็รกัษาดวยความ เย็นท่ีมีตอ
คุณภาพของไขปลา บึก   

2556 ผศ . ศิริรักษ จนัทครุ  ( หัวหนา
โครงการ )  อ . มณีนุช เขียวอินทร  
น.ส.ผกาวดี พงษเกษ  นางกฤษณา  
แสงประไพทิพย  นางชนิกานต 
เชษฐสิงห  (กรมประมง) 

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

120,000 - 120,000 

8. การวิเคราะหความแปรผันทาง 
พันธุกรรมของ  solute carrier  
 family  11  member  1 ( SLC 11 A 1 )   
ในเปด   
  

2556 ผศ . อุคเดช บุญประกอบ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ทวีศักด์ิ สงเสริม   
นายสมหมาย หอมสวาท  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

130,000 - 130,000 

9. พัฒนาวัคชีนแบบกนิจาก  ไบโอฟลม
ของเชื้อ  Streptococcus agalactiae   
ใน  ปลานิล  ( Oreochromis  
niloticus L .)  

2556 รศ . องอาจ เลาหวินิจ  ( หัวหนา
โครงการ )  นายณรงค อาบกิ่ง  นาย
คมสัน สัจจะสถาพร  (คณะเทคนิค
การสัตวแพทย)  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

250,000 - 250,000 

10. คุณลักษณะทางชีวกิจกรรมของ  
เซลลพ่ีเล้ียงท่ีสงเสริมการเพ่ิม  จาํนวน
และคงคุณสมบัติของ  เซลลสืบพันธุตน
กาํเนิดสัตวปก   

2556 ผศ . ชนินทร ติรวัฒนวานิช  ( หัวหนา
โครงการ )  อ . กรรณิการ  
ศิรภิทัรประวัติ   

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

250,000 - 250,000 

11. การศึกษาเอนไซม 
 cholesterol  7  alpha - hydroxylase  
ของปลา บึกในแตละชวงอายุโดย
วิธ ี immunoblot  และ   
immunohistochemistry  

2556 อ . มนตรี ภทัรพนาวัน  ( หัวหนา
โครงการ )  น.ส.ผกาวดี พงษเกษ  
ผศ . ชนินทร ติรวัฒนวานิช  ผศ . อไุร 
พงศชัยฤกษ  คุณชนิกานต  
เชษฐสิงห  (กรมประมง)  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

130,000 - 130,000 
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ภายใน ภายนอก รวม 

12. การศึกษาความชุกของโรค  visceral 
leishmaniasis  ในสุนขั แมว และหนู ใน
จงัหวัดสงขลา  และสตูล  

2556 ผศ . บุรินทร น่ิมสุพรรณ   ( หัวหนา
โครงการ )  นายวิษณวุัฒน ฉมินอย  
น.ส.วรรณรัตน แซชั่น  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  )  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

140,000 - 140,000 

13. การแสดงออกของโปรตีนคลา วดิน
ในสุนัขท่ีเปนโรคผิวหนังอะ โทป  

2556 อ . ศิรนิทร ธีระวัฒนศิริกุล  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . อมรรัตน ศาสตรวา
หา น.ส.ผกาวดี พงษเกษ  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

112,500 - 112,500 

14. การตรวจหาความชกุทาง โมเลกลุ
และความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของ
เชื้อ  Theileria spp .  ในโคนมและ 
กระบือปลักในประเทศไทย  

2556-
2557 

อ . สินสมุทร แซโงว   ( หัวหนา
โครงการ )  นางนงนุช  
ภิญโญภานุวัฒน  นายวิษณวุัฒน 
ฉิมนอย  น.ส.ชัญญา เกงระดมกิจ  
รศ . สถาพร จติตปาลพงศ  ( ท่ี
ปรึกษาโครงการ )  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

150,000 - 150,000 

15. โปรติโอมิคการแสดงออกของ ซีรั่ม
โปรตีนในเปดระหวางไดรบั สารพิษอะฟ
ลาทอกซินบี  1  

2556 ผศ . ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล   ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

80,000 - 80,000 

16. สราง  ScFv  ของสุกรท่ีจําเพาะ 
กบั  nonstructural protein - 1  ของ
เชื้อ  porcine reproductive  and 
respiratory distress virus  ( PRRSV )  
เพ่ือยับยั้งการ  replication  ของเชื้อไวรัส  

2556-
2557 

อ . กัญญารัตน ถึงอินทร  ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

80,000 - 80,000 

17. คาโลหิตวิทยา และลักษณะ เฉพาะ
ทางโมเลกลุของปรสิตในเลือดท่ีพบในนก
ลาเหยือ่ของ หนวยฟนฟูนกลาเหยื่อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน  

2556-
2558 

ศ . เฉลียว ศาลากจิ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระพล ศิรินฤมิตร  
รศ . เจริญศักด์ิ ศาลากจิ   
รศ . เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ  ผศ . 
ปรดีา เลิศวัชระสารกลุ  น.ส.นิรชรา  
โรจนแพทย  น.ส.ปยวรรณ สุธรร
มาภนิันท  นวลอนงค นาคคง  
(มหาวิทยาลัยมหา สารคาม)  

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

200,000 - 200,000 

18. ระบาดวิทยาระดับโมเลกลุของ วัณ
โรคโคในโคนม  

2556 รศ . ธีระ รกัความสุข  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . นันทวัน ญาติบรรทุง 
ผศ . ปรดีา เลิศวัชระสารกุล   
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ   

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

300,000 - 300,000 

19. เครือขายแบบเบยเซียนของโรค เตา
นมอกัเสบสําหรบัฟารมโค นมรายยอย  

2556 อ . ชัยเทพ พูลเขตต  ( หัวหนา
โครงการ )  อ . สุกัญญา ทองรัตนสกุล  
ผศ . สุวิชา เกษมสุวรรณ   

ทุนอดุหนุน
วิจัย มก . 

250,000 - 250,000 

20. การศึกษาเภสัชจลนศาสตรและ การ
กาํหนดขนาดของยาแอ มมอกซ่ีซิลลินใน
ชาง เอเชีย  ( Elephas  maximus )  

10/2555
-9/2556 

อ . ศรัญญา พัวพลเทพ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . อาํนาจ พัวพลเทพ  
อ . พรชัย สัญฐิติเสรี  น . ส . ปยลักษณ 
สินพิทักษกุล  (นิสิตบัณฑิตศึกษา ) 

ทุนวิจัย 
ระดับบัณฑติ 
ศึกษาเพ่ือ การ
ตีพิมพผลงาน
ในวารสาร 
วิชาการระดับ 
นานาชาติ 
ประจาํป
งบประมาณ   
2554  
 

- 200,000 200,000 
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21. ระดับการแสดงออกของ  miRNA -
 29 a  ระหวางการติดเชื้อ ไวรัสพีอารอาร
เอส ในเซลล เม็ดเลือดขาวสุกร
และ  MARC - 145  

6/2556-
6/2557 

อ . วิน สุรเชษฐพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  

สํานักงาน 
คณะกรรม 
การวิจัยแหง 
ชาติ  

- 126,000 126,000 

22. โครงการการพัฒนา   
recombinant  3 ABC - based  ElISA  
เพ่ือวินิจฉัยสัตวท่ีติดเชื้อ ไวรัสโรคปาก
และเทาเปอยออก จากสัตวท่ีไดรับวัคซีน  

5/2556-
5/2558 

รศ . พรทิพภา เล็กเจริญสุข  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . เฉลิมพล เล็กเจริญ
สุข  รศ . ดร . พงศราม รามสูตร   
(ม . มหิดล ) น.ส.สมใจ กมลศิริพิชัย
พร  (กรมปศุสัตว) 

สํานักงาน
พัฒนาการ 
วิจัยการ 
เกษตร   
( สวก .) 

- 7,957,50
0 

7,957,50
0 

23. การศึกษาชนิดของเชื้อ  Ehrlichia 
spp .  และสายพันธุ ของเชื้อ  
 E .  canis  ท่ีเปนสาเหตุ ใหเกดิรอยโรคใน
ลูกตาในสุนัข  

7/2556-
6/2557 

ผศ . บุรินทร น่ิมสุพรรณ  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . อารยี ทยานานุภัทร  
เกพลี แสง - ชูโต  (นิสิตระดับ
ปริญญาโท) 

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ 

365,000 - 365,000 

24. สราง  ScFv  ของสุกรท่ีจําเพาะ 
กบั  nonstructural protein - 1   
ของเชื้อ  porcine reproductive  and 
respiratory distress virus  ( PRRSV )  
เพ่ือยับยั้งการ  replication  ของเชื้อไวรัส  

6/2556-
6/2558 

อ . กัญญารัตน ถึงอินทร  ( หัวหนา
โครงการ )  

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนกา
รวิ จัย  

- 480,000 480,000 

25. โปรติโอมิคการแสดงออกของ ซีรัม
โปรตีนในเปดระหวางไดรบั  
สารพิษอะฟลาทอกซินบี  1  

6/2556-
6/2557 

ผศ . ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล  ( หัวหนา
โครงการ )  

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน 
การวิ จัย  

- 160,000 160,000 

26. การตรวจหาชนิดของ  
 Cryptosporidium  และปจจัย เส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับการติด  Cryptosporidium  
ในงูเล้ียง  

1/2556-
12/2557 

อ . จํานงจิต ผาสุข  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . คัมภีร พัตนะธนัง   
อ . พรชัย สัญฐิติเสรี  น.ส.เบญจรัตน 
ยิ้มม่ิง  (นิสติระดับปรญิญาโท) 

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ 

275,000 - 275,000 

27. ลักษณะทางอิมมูนของเชื้อสเต รปโต
คอคคัสท่ีแยกไดจากปลา  
นิลในประเทศไทย  

9/2556-
8/2558 

อ . วิน สุรเชษฐพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  เพียงฝน อนิทะแสง  
(บัณฑิต วิทยาลัย  )  

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มก. 

200,000 - 200,000 

28. เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบ สาร
กาํหนดชีวภาพระบุการ  
สัมผัสใยหิน  

8/2556-
7/2557 

ผศ . ศิริวรรณ พราพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  น.ส.นุชจนาถ หีบแกว   
(บัณฑิต วิทยาลัย  )  

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มก. 

200,000 - 200,000 

29. สภาวะความชุกของโรคฉี่หนูใน พ้ืนท่ี
คณะสัตวแพทยศาสตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
บางเขน  กรุงเทพมหา นคร  

10/2555
-9/2556 

น.ส.ผกาวดี พงษเกษ  ( หัวหนา
โครงการ )  นางนุช โชติชวง  น.ส.
นภสร เผาชูศักด์ิ  นางนงนุช  
ภิญโญภานุวัฒน  นายวิษณวุัฒน 
ฉิมนอย   

คณะสัตว
แพทยศาสต
ร  มก. 
 

63,000 - 63,000 

30. การเปรยีบเทียบระดับของภูมิ คุมกัน
ท่ีเกิดจากการกระตุนภูมิ  
คุมกันจากวัคซีนตอตานเห็บโค  ( KU -
 VAC 1 )  ในโคพันธุพื้นเมือง   
เปรยีบเทียบกบัโคสายพันธุ ตะวันตก  

6/2556-
5/2557 

รศ . สถาพร จติตปาลพงศ   ( หัวหนา
โครงการ )  อ . สินสมุทร แซโงว  นาย
แพรพนัธุ ชลธาร  (นิสิตระดับ
ปริญญาโท) นายทศนาถ สําเนียง 
นายศุภฤกษ สายทอง  นายอนรุทธ์ิ 
เวียงอินทร  (กรม ปศุสัตว )  
 

คณะสัตว
แพทยศาสต
ร  มก. 

428,400 - 428,400 
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31. An Ecohealth Approach 
to  Develop a Strategy for 
the  Prudent Use of 
Antimicrobials  to Control 
Antimicrobial  Resistance in 
Human ,  Animal ,  and 
Environmental  Health in Asia  

8/2556-
10/2558 

ดร . สุวิชัย โรจนเสถียร  ( หัวหนาชดุ
โครงการ )  ผศ . ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล  

Inter 
national 
develop 
ment   
centre ,   
Canada  

- 6,000,000 6,000,000 

32. การสะสมและผลของโลหะท่ีมี ตอ
การเปล่ียนแปลงทางเน้ือ เยื่อในส่ิงมีชีวิต
บรเิวณดอนหอย หลอด จงัหวัด
สมุทรสงคราม  

9/2556-
9/2558 

อ . พรรณวิมล ตันหัน  ( หัวหนา
โครงการ )  น . ส . ไกรสิริ ขีดขั้น   
ผศ . กาญจนา อิ่มศิลป   

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มก. 

200,000 - 200,000 

33. การวิจัยพัฒนาการตรวจภูมิคุม กัน
หลังการติดเชื้ออารอารเอส  
และพีอีดี โดยวิธีอิไลซา  ( ELISA )  

3/2556-
2/2557 

น.ส.อรวรรณ บุตรดี  ( หัวหนา
โครงการ )  

บริษัทฟารม
เกษตรกรผู
เล้ียงสุกร  
 

- 400,000 400,000 

33. การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ 
จดัการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความ  
เสี่ยงของการเกิด ปญหา  EMS / AHPNS  

1/2556-
6/2557 

ดร .  จิราพร เกษรจันทร  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . วิศณุ บุญญาวิวัฒน  
น.ส.เจนจิตต คงกําเนิด  น.ส.ชุติมา  
ขมวิลยั  นางธิดาพร  ฉวีภักด์ิ   
(กรมประมง) 

สํานักงาน
พัฒนาการ 
วิจัยการ 
เกษตร  ( สวก .)  

- 1,467,000 1,467,000 

34. ประสิทธิภาพของ การ
ใช  Lasalocid  แบบ  shuttle   
program  ในการควบคุมโรคบิด  

3/2556-
2/2557 

ผศ . นรินทร อุประกรินทร  ( หัวหนา
โครงการ )  นางภัทรา มูลจิตร  นาง
วิไลรัตน ฉ่ําสิงห  น.ส.อรวรรณ 
บุตรดี   

Pfizer 
Animal 
Health 
co.,Ltd. 

- 120,000 120,000 

35.การศึกษา ระดับปรมิาณ
ยา  Quixalud  60 %  ในการควบคุม   
necrotic enteritis  ในไกเน้ือ  

3/2556-
2/2557 

ผศ . นรินทร อุประกรินทร  ( หัวหนา
โครงการ )  นางภัทรา มูลจิตร   
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ   

Novatis 
Thailand 
co.,Ltd. 

- 270,000 270,000 

36. ประสิทธิภาพของ กรด
อินทรีย  Alphacid  และ กรดอินทรีย   
alphacid  รวมกบั  bacitracin   
methylene disalicylate  ในการ  
ควบคุม โรค  necrotic enteritis  
 ในไกเน้ือ  

3/2556-
2/2557 

ผศ . นรินทร อุประกรินทร ( หัวหนา
โครงการ )  นางภัทรา มูลจิตร  นาง
ศรีสมัย วิริยารัมภะ  

Alphama 
(Thailand) 
co.,Ltd 

- 209,000 209,000 

37. การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ
ยาปฏิชีวนะกลุม  Colistin Sulphate 
 จากแหลง ผลิตท่ีตางกัน ในการปองกัน  
โรคติดเชื้อ  Escherichia coli  

3/2556-
5/2556 

ผศ . ปริวรรต พูลเพ่ิม  ( หัวหนา
โครงการ )  นายสุธี รัตนภิรมย   
อ . พิชัย จิรวัฒนาพงศ  อ . นรตุม 
ทะนานทอง  รศ . กิจจา อุไรรงค    

บริษัท  
โนวารตสิ 
  ( ประเทศ
ไทย )  จํากัด  

- 200,000 200,000 

38. การศึกษาความคุมคาทาง เศรษฐกจิ
ในการจัดต้ังเขต ปลอดโรคปากและเทา
เปอยใน พ้ืนท่ีภาคตะวันออก  

10/2555
-9/2557 

รศ . ธีระ รกัความสุข  ( หัวหนา
โครงการ )  

กรมปศุสัตว  - 1,500,000 1,500,000 

39. โครงการสํารวจโครงกระดูกและ 
ประเมินสภาพดีเอ็นเอสุนขั  
โบราณบานเชียง :  โครงการนํา รอง
การศึกษาซากกระดูก โบราณ  

11/2555
-

11/2557 

ผศ . จันทรจิรา ภวภตูานนท   
( หัวหนาโครงการ )  ศ . อภินันท  
สุประเสรฐิ  ผศ . ธวัชชัย ศักด์ิภูอราม  
ผศ . สุนทรานี ทองใหญ  รศ . พญ . 
คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน ดร . อํา
พันธ กจิงาม กรมศิลปากร  
( ท่ีปรึกษาโครงการ )  ผศ . คงศักด์ิ 

คณะสัตว
แพทยศาสต
ร  มก. 

233,000 - 233,000 
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เท่ียงธรรม  นสพ .  ภาสวัชร ศรีทัย  
เอกชน  นสพ . นพกฤษณ จนัทิก  
โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง  นสพ .  
นนทษิต ชตุิญาณวัฒน   

40. ผลของการบังคับสัตวทาง กายภาพ 
และ การบังคับสัตว โดยสารเคมี ตอคา
เคมีโลหิต วิทยาของปลาดุกบ๊ิกอุย  

1/2556-
6/2556 

อ . ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระ รักความสุข  ( ท่ี
ปรึกษาโครงการ )  อ . อรรถพล กําลัง
ดี  น.ส.ธีราภรณ พูลพิพัฒน  อ . ปรญิ
ทิพย วงศไทย  นางภัทรา มูลจิตร  
น.ส.นิรชรา โรจนแพทย น.ส.
ปยวรรณ สุธรรมาภินันท ผศ . วิศณ ุ
บุญญาวิวัฒน นายระวี อยูสําราญ 
น.ส.นาถนภสิ ประทีป ณถลาง  

ทุนสวนตัว  - 30,000 30,000 

41. การวิเคราะหเชื้อ  Burkholderia 
 pseudomallei  จากสัตวและส่ิง 
แวดลอมในสวนสัตวสงขลาดวย 
วิธ ี MLST  

1/2556-
6/2556 

อ . ชลาลัย เรืองหิรัญ  ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนสวนตัว  - 50,000 50,000 

42. การศึกษาลักษณะทางพันธุ กรรม
ดวยวิธี  multilocus  sequence  
typing  ของเชื้อ  Campylobacter 
jejuni  ในเปด ไข  

7/2556-
1/2558 

อ . ชลาลัย เรืองหิรัญ  ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนสวนตัว  - 300,000 300,000 

43. การวิเคราะหเครอืขายทางสังคม ของ
การเล้ียงกุงขาวและกุงกุลาดําเพ่ือการ
ควบคุมการระบาด ของโรคกุงตายดวน  

7/2556-
12/2557 

อ . ชัยเทพ พูลเขตต  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . วิศณุ บุญญาวิวัฒน  
ดร .  จริาพร เกษรจนัทร   นางสมพิศ  
แยมเกษม  (กรมประมง )  

สํานักงาน
พัฒนาการ 
วิจัยการ 
เกษตร  ( สวก .)  

- 1,349,480 1,349,480 

44. ความตองการโซเดียมของโค นมใน
เขตรอนชื้น  

6/2556-
6/2557 

ผศ . วันดี เท่ียงธรรม  ( หัวหนา
โครงการ )  นายสุพจน อาวสกลุสุทธิ  
รศ . ธีระ รกัความสุข   

ทุนสนับสนุน
งานวิจัย
กองทุน 
อินเตอรเว็ท  

200,000 - 200,000 

45. การศึกษาการกระจายตัว
ของ  glucose transporters  ( GLUTs )  
ชนิดตางๆ ท่ีตัวอสุจิในนํ้าเชื้อ แพะ  

12/2555
-

12/2556 

ผศ . สมชัย สัจจาพิทักษ   ( หัวหนา
โครงการ )  

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ 

15,000 - 15,000 

46. บทบาทของสารสกดัจาก ขาวกลอง
งอกตอโรคหัวใจและ  

  

9/2556-
5/2558 

อ . สุนทรี เพ็ชรดี   ( หัวหนาโครงการ )  
ผศ . ดร .  เฉลิมพร  

 

สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย

    
   

- 903,600 903,600 

47. ผลของการใชถั่วเหลืองไขมัน เต็มตอ
รูปแบบของกรดไขมัน ในนํ้านมแพะ  

12/2555
-

12/2556 

ผศ . พิพัฒน อรุณวิภาส  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระ รักความสุข   
สพ . ญ . รัชนิกร ศรีคง   

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ 

234,000 - 234,000 

48. การศึกษาสํารวจเชือ้สาเหตุและ 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาเตานม  
อกัเสบในโคนมในเขตภาค ตะวันตก  

10/2555
-

10/2556 

ผศ . พิพัฒน อรุณวิภาส  ( หัวหนา
โครงการ )  สพ . ญ . ปภาดา คณานับ  
สพ . ญ . จิรนิจ เจริญสวัสดี  น . สพ . 
สมิต ศรสีาํราญ  น . สพ . กฤษฎา 
บํารุงกิจ   

กองทุนยอย
ฮูเว 
ฟารมา  

120,000 - 120,000 

49. การประเมินความเส่ียงเชิง ปรมิาณ
ของการนําเชื้อ  Brucella  spp .  เขาสู
ฟารมแพะนมในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 
โดยการนําเขา แพะนม และการยมืพอ
พันธุใน การผสม  

10/2555
-

10/2556 

ผศ . พิพัฒน อรุณวิภาส  ( หัวหนา
โครงการ )  ผศ . สุวิชา เกษมสุวรรณ  
น . สพ . พีรวิทย บุญปางบรรพ   

กองทุนยอย
ฮูเวฟารมา  

30,000 - 30,000 
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50. การวิเคราะหโปรติโอมิกสของ 
เซลลมะเร็งกระดูกของสุนัข  
และในสุนัขท่ีปวยท่ีเปนมะเร็ง กระดูก  

6/2556-
6/2558 

อ . ทัศนีย เจริญทรง ( หัวหนา
โครงการ )  

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน 
การวิ จัย  

- 480,000 480,000 

51. การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝง 
กลุม  Culture - negative bacteria 
 ในสัตวโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซพอลิเมอเรส
แบบครอบ คลุม  

6/2556-
6/2558 

อ . กัญจน แกวมงคล  ( หัวหนา
โครงการ ) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน 
การวิ จัย  

- 480,000 480,000 

52. ผลของไบโอฟลาวานอยดตอ การ
ยับยั้งเชื้อกอโรคในสัตวนํ้า  
ทางหองปฏบัิติการ  

3/2556-
4/2557 

อ . ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระ รักความสุข  ผศ . 
วิศณุ บุญญาวิวัฒน ( ท่ีปรึกษา
โครงการ )  น.ส.ธีราภรณ พูลพิพัฒน 
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ  นางภัทรา 
มูลจติร  นางสิรลิกัษณ จาละ  นาย
ระวี อยูสําราญ   

ทุนสวนตัว  - 30,000 30,000 

53. ผลของไบโอฟลาวานอยดตอ การ
เจริญเติบโต ภูมิคุมกัน และ   
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน ในปลานิล  

6/2556-
10/2557 

อ . ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระ รักความสุข   ผศ . 
วิศณุ บุญญาวิวัฒน ( ท่ีปรึกษา
โครงการ )  น.ส.ธีราภรณ พูลพิพัฒน  
นางภัทรา มูลจติร  นางสิริลักษณ 
จาละ  นายระวี อยูสาํราญ   

ทุนสวนตัว  - 50,000 50,000 

54. การใช  Pseudomonas   
aeruginosa  และ  Bacillus spp .   
สําหรบัการบําบัดนํ้าในการเพาะ เล้ียง
สัตวนํ้า  

9/2556-
10/2557 

อ . ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ธีระ รักความสุข   ผศ . 
วิศณุ บุญญาวิวัฒน ( ท่ีปรึกษา
โครงการ )  น.ส.ธีราภรณ พูลพิพัฒน  
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ  นางภัทรา 
มูลจติร  นายประกรณ จาละ  นาย
ณฐัพงษ ปานขาว  คณะประมง  

ทุนสวนตัว  - 30,000 30,000 

55. ประสิทธิภาพของเซลลตน กาํเนิด
จากฟนนํ้านมลูกสุนัขใน  
การฟนฟูแผลท่ีกระจกตาใน กระตาย  

8/2556-
7/2557 

นายนักรบ พัฒนผล  ( หัวหนา
โครงการ )  อ . สุนทรี เพ็ชรดี  
ผศ . อารยี ทยานานุภัทร 

สํานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร
และ  
เทคโนโลยี
แหงชาติ  

- 111,600 111,600 

56. รูปแบบการด้ือยาตานจุลชีพของ เชื้อ
แบคทีเรียท่ีแยกจากส่ิงแวด ลอมในฟารม
ไก  

8/2556-
12/2557 

อ . สุกัญญา ทองรัตนสกุล  ( หัวหนา
โครงการ )  รศ . ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ  
อ . ชัยเทพ พูลเขตต  อ . ชลาลัย 
เรืองหิรัญ  นางศรีสมัย วิริยารัมภะ   

กองทุนยอย
ฮูเวฟารมา  

300,000 - 300,000 

57. คาโลหิตวิทยา ลักษณะรปูราง 
และอลัตราสตักเจอรของเซลล  
เม็ดเลือดและปรสิตในเลือดท่ี พบใน
เหยี่ยวรุง  

6/2556-
5/2557 

ศ . เฉลียว ศาลากจิ  ( หัวหนา
โครงการ )  น . ส . พิมพสุดา สุวรรณ
แสง  นิสิต ป . โท ผศ . ปรีดา เลิศ
วัชระสารกุล  ผศ . ไชยยนัต เกษร
ดอกบัว  รศ . เจริญศักด์ิ ศาลากจิ  

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ 

150,000 - 150,000 

58. คาโลหิตวิทยา และอลัตรา สรักเจอร
ของเซลลเม็ดเลือด   
และการศึกษาไฟโลเจนีของ ปรสิตใน
เลือดท่ีพบในนกแสก  

6/2556-
11/2557 

ศ . เฉลียว ศาลากจิ  ( หัวหนา
โครงการ )  นายพรชยั พรพนม  นิสิต 
ป . โท ผศ . ปรีดา เลิศวัชระสารกลุ  
ผศ . ไชยยนัต เกษรดอกบัว  รศ . 
เจริญศักด์ิ ศาลากิจ   

กองทุน
พัฒนา
คณะฯ  

150,000 - 150,000 
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59. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนี ระบบ
สืบพันธุแมโค ในฟารมโค นมรายยอยใน
เขตจงัหวัดราชบุร ีและกาญจนบุร ี 

1/2556-
12/2557 

อ . เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ  คณะสัตว
แพทยศาสตร กาํแพงแสน  ภาควิชา
เวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญ  
และสัตวปา  ( หัวหนาโครงการ )  

ทุนสวนตัว  - 50,000 50,000 

60. วิเคราะหตนทุนการผลิตและ ปจจัยท่ี
มีผลตอตนทุนการผลิต ของฟารมโคนม
รายยอยในเขต จังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี  เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  

1/2556-
12/2557 

อ . เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ  ( หัวหนา
โครงการ )  

ทุนสวนตัว  - 50,000 50,000 

61. การศึกษาการขยายตัวของสวน 
ยางพาราและการเพ่ิมความเส่ียง ของ
โรคติดตอท่ีนําโดยพาหะใน ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย  

10/2555
-9/2560 

รศ .  ดร .  ปทมาภรณ กฤตยพงษ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ( หัวหนาชุด
โครงการ )  อ . ศุภร ทองยวน  รศ .  ดร . 
ลือชัย ศรีเงินยวง  มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ผศ .  ดร .  ผองศร ีมาสขาว  
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร  
ดร .  จิตติ จันทรแสง  สถาบันวิจยั
วิจยัวิทยาศาสตรสาธารณ สุข 

IDRC/FBLI - 6,622,449 6,622,449 

62. การศึกษาระบาดวิทยาดวยรปู 
แบบ  Case control study  เพ่ือ  
เขาใจถึงปจจัยเสี่ยง ของการ เกดิปญหา
และวิธกีารควบคุม ปญหากุงตายดวน   
( EMS / AHPNS )  

7/2556-
12/2557 

ผศ . วิศณุ บุญญาวิวัฒน  ( หัวหนาชุด
โครงการ )    อ . ชัยเทพ พูลเขตต  น.ส.
จิราพร เกษรจันทร  น.ส.เจนจติต  
คงกําเนิด  น.ส.ชุติมา ขมวิลัย   
กรมประมง  

สํานักงาน
พัฒนาการ 
วิจัยการ เกษตร 
 ( สวก .)  

- 1,963,500 1,963,500 

รวมท้ังส้ิน 62 โครงการ 5,989,233  31,590,129  37,579,362 

   

4. จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร (ปการศึกษา 2556) 
โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย - - - 

2. บทความทางวิชาการ 
   2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 
   2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 

30 
18 

 
58 
34 

 
88 
52 

รวม 48 92 140 

   
5. จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ (ปการศึกษา 2556) 

อาจารย/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 36 26 62 

2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 28 47 75 

รวม 64 73 137 
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6. ผลจากงานวิจัย (ผลงานดเีดนของหนวยงาน) (ปการศึกษา 2556) 

ผลจากงานวิจัย ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

รวม 

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง - 19 19 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม 1 - 1 
3. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร        
     3.1 สิทธิบัตร 2 - 2 
     3.2 อนุสิทธิบัตร - - - 
4. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลขิสิทธ์ิ - - - 

รวม 3 19 22 

 

7. จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสบการณและรายไดแกหนวยงาน (ปการศึกษา 2556) 
ภาควชิา/หนวยงาน ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่ือหัวหนาโครงการ จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนผูรับ 

บริการ 

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร 

1 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตสไลดเน้ือเยื่อถาวร
และตัวอยางสัตวเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร  
พงศชัยฤกษ 

122,500.00 - 

 2 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการบริการและ
ฝกอบรมส่ือการสอนหุนจาํลองยางพารา 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท  
สุประเสรฐิ 

759,920.00 - 

ภาควิชาจุลชีววิทยา
และวิทยาภูมิคุมกัน 

3 โครงการพัฒนาวิชาการ การตรวจวินิจฉยัทางไวรสั
และซีรั่มวิทยาสัตวเศรษฐกิจ 

รศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา  
เล็กเจริญสุข 

260,900.00 4 

ภาควิชาสรรีวิทยา 4 โครงการพัฒนาวิชาการ การตรวจวิเคราะหคุณภาพ
วัตถดิุบอาหารสัตว ศึกษาแนวทางแกปญหา และ
พัฒนาดานโภชนศาสตรสัตว 

ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร 
ติรวัฒนวานิช 

646,330.00 - 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 5 โครงการพัฒนาวิชาการ พยาธิวินิจฉัย ปงบประมาณ 
2556 

ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว  
ศาลากจิ 

1,015,900.00 - 

ภาควิชาปรสิตวิทยา 6 โครงการพัฒนาวิชาการ การใหบรกิารตรวจ
วินิจฉยัโรคทางปรสิตวิทยา 

ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร  
น่ิมสุพรรณ 

50,000.00 - 

ภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสัตวเล้ียง 

7 โครงการฝกอบรม เรื่อง การเพ่ิมพูนทักษะทางสัตว
แพทยดานคลินิกสัตวเล็ก (Internship program) 

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล  
เล็กเจริญสุข 

3,768,800 - 

ภาควิชาเวชศาสตรและ
ทรพัยากรการผลิตสัตว 

8 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การวิจัยพัฒนาการ
ตรวจภูมิคุมกันหลังการติดเชื้อพีอารอารเอสและพีอี
ดี โดยวิธีอิไลซา (ELISA) 

น.ส.อรวรรณ  
บุตรดี 

2,000,000.00 - 

9 โครงการพัฒนาวิชาการ การตรวจวัดคาดัชนีสขุภาพ
ของสัตวนํ้า 

ผศ.น.สพ.วิศณ ุ 
บุญญาวิวัฒน 

200,000.00 - 

 10 โครงการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาและวิจยัการ
ตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพ
สัตว 

นางวิไลรตัน ฉ่าํสิงห 1,800,000.00 - 

 11 โครงการพัฒนาวิชาการ เรือ่ง การวิจัยพัฒนาการ
ตรวจภูมิคุมกันหลังการติดชเอพีอารอารเอสและพีอี
ดี โดยตรวจวิธี SN Titer 

นางวิไลรตัน ฉ่าํสิงห 2,000,000 35 
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ภาควชิา/หนวยงาน ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่ือหัวหนาโครงการ จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนผูรับ 
บริการ 

โรงพยาบาลสัตว มก. 
บางเขน 

12 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการใหบริการตรวจ
รกัษาสัตวแกประชาชนนอกเวลาราชการ ประจาํป
งบประมาณ 2556 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท  
สุประเสรฐิ 

104,609,833.88 254,834 

 13 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ ให
การฝกอบรมเชงิปฏบิัติการ หลักสูตร : การตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตวเล้ียงพิเศษ 

อ.น.สพ.ดร.ชัยกร  
ฐิติญาณพร 

90,000.00 - 

 14 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ ให
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร : การตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคตาขั้นพ้ืนฐานในสัตวเล้ียง 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท  
สุประเสรฐิ 

96,000.00 - 

 15 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ ให
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การตรวจ
วินิจฉยัและรกัษาโรคทางระบบประสาท 

อ.น.สพ.ดร.ชัยกร  
ฐิติญาณพร 

180,000.00 - 

โรงพยาบาลสัตว มก. 
กําแพงแสน 

16 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการใหบริการตรวจ
รกัษาสัตวในวันหยดุราชการและนอกเวลาราชการ
ประจาํป 2555-2556 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  
รกัความสุข 

14,000,000.00 120,585 

 17 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการเรียนรูเชิงอนุรักษ
สําหรับสัตวปาท่ีมีทัศนคติเชิงลบและการนํามา
ประยุกตใชในการควบคุมเชิงชีวภาพ 

ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย  
สัญฐิติเสรี 

40,000.00 - 

โรงพยาบาลสัตว มก. 
หนองโพ 

18 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการใหบริการตรวจ
รกัษาสัตวนอกเวลาราชการ ป 2556 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  
รกัความสุข 

12,000,000.00 80,304 

 19 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการบริหารจดัการฟารม
โคนมในสหกรณโคนมท่ีเขารวมโครงการขอใช
เงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  
รกัความสุข 

1,700,000.00 151 
ฟารม 

 20 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตนํ้านมในฟารมโคนมมาตรฐาน ป 2556  

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  
รกัความสุข 

800,000.00 41 

โรงพยาบาลสัตว มก. 
หัวหิน 

21 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการใหบริการตรวจ
รกัษาสัตวในวันหยดุราชการและนอกเวลาราชการ 
ปงบประมาณ 2556 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ   
รกัความสุข 

8,000,000.00 28,924 

หนวยงานชันสูตร 
โรคสัตว บางเขน 

22 โครงการพัฒนาวิชาการ วินิจฉัยโรคสัตวเล้ียงแก
ประชาชนนอกเวลาราชการประจาํปงบประมาณ 
2556 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล  
ศิรนิฤมิตร 

1,480,000.00 13,849 

หนวยงานชันสูตร 
โรคสัตว กําแพงแสน 

23 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาและวิจยัการ
ควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟารมสุกร 

รศ.ดร.วรวิทย  
วัชชวัลคุ 

20,000,000.00 - 

24 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาและวิจยัการ
ตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพ
สัตวในชางและสัตวปาเพ่ือการอนุรักษ 

รศ.ดร.วรวิทย  
วัชชวัลคุ 

1,800,000.00 - 

หนวยงานสัตว 
ทดลอง กาํแพงแสน 

25 โครงการพัฒนาวิชาการ มาเพ่ือสันทนาการ ป 2556 อ.น.สพ.จตุรงค  
วงศสนิท 

240,000.00 - 
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8. จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม (ปการศึกษา 2556) 

ภาควชิา/
หนวยงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่ือหัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
ผูรับ 

บริการ 

คณะ 1 โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง การวางยาส
สลบและการแกไขความปวดในสัตวเล้ียง 
(Internatinal Seminar on Companion 
Animal Anesthesia and Analgesia) 

รศ.น.สพ.ดร.นรศิ  
เต็งชัยศรี 

- 450,000.00 - 

 2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ เรื่อง 
เสรมิสรางความเขมแขง็สัตวแพทยศาสตร
ศึกษา (Strengthening Veterinary 
Education Programme) 

ศ.น.สพ.ดร.
อภินันท  
สุประเสรฐิ 

- 79,000.00 - 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

3 โครงการอบรม เรื่อง คายเพาะกลานักดูนก 
พุทธศักราช 2556 

ผศ.น.สพ.ดร. 
ไชยยนัต 
เกษรดอกบัว 

การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 54,000 
บาท และคณะฯ 
93,999 บาท 

147,999.00 39 

ภาควิชาเวช
ศาสตรคลินิก
สัตวเล้ียง 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูจริงรูรอบ
เรื่องเบาหวาน : all about Diabetes 
mellitus 

ผศ.น.สพ.ภดูิท  
มณสีาย 

- 120,000.00 31 

 5 โครงการสงเสริมสุขภาพแมวไทย อ.สพ.ญ.ดร. 
จันทรจิรา  
ภวภตูานนท 

บริษัท เมเรียล 
(ประเทศไทย) 
จํากัด และคุณ
ปรชีา วัฒนา 
www.แมวไทย.
com 

20,000.00 50 

ภาควิชาเวช
ศาสตรคลินิก
สัตวใหญและ
สัตวปา 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีด
ความสามารถเจาหนาท่ีสหกรณในการเพ่ิม
ผลผลิตฟารมโคนม (smart officers) 

ผศ.น.สพ.ดร.
พิพัฒน  
อรุณวิภาส 

กรมสงเสริม
สหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

890,000.00 72 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะหประสิทธิภาพของระบบรีดนม 

ผศ.น.สพ.ดร.
พิพัฒน  
อรุณวิภาส 

- 20,170.00 40 

 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดแตงกีบ
และการใสเกอืกในมากฬีา 

ผศ.สพ.ญ.อารีย  
ไหลกลุ 

สโมสรอเีควสเตรยีน  
พาราไดซ 

- 30 

ภาควิชาเวช
ศาสตรและ
ทรพัยากรการ
ผลิตสัตว 

9 โครงการสัมมนาวิชาการสัตวนํ้า เรื่อง ลดเส่ียง
เปน EMS ตองเล้ียงกุงอยางไร ปท่ี 4 

ผศ.น.สพ.วิศณ ุ 
บุญญาวิวัฒน 

- - - 

ภาควิชาสัตว
แพทย
สาธารณสุข
ศาสตร 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสราง
ความปลอดภยัทางอาหารในระบบการ 
ผลิตสัตวปก เรื่อง การประเมินความเส่ียงเชิง
ปรมิาณสําหรับฟารมสัตวปกในระบบ 
คอมพารทเมนท 

ผศ.สพ.ญ.สุวิชา  
เกษมสุวรรณ 

บริษัท อินเตอรเว็ท 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

145,000.00 24 

 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสราง
ความปลอดภยัทางอาหารในระบบการผลิต
เน้ือสัตว เรื่อง สุขภาพสัตวและ หลักการตรวจ
สุขภาพสัตวกอนฆาและคุณภาพซากภายหลัง
ฆา 
 

ผศ.สพ.ญ.สุวิชา  
เกษมสุวรรณ 

สมาคมสัตวแพทย
ควบคุมฟารมสัตว
ปก และสมาคมสัตว
แพทยควบคุมฟารม
สุกรไทย 

64,800.00 22 
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ภาควชิา/
หนวยงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ช่ือหัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
ผูรับ 

บริการ 

โรงพยาบาลสัตว 
มก. บางเขน 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง 
เวชศาสตรฟนฟูสัตวเล็ก  

ศ.น.สพ.ดร.
อภินันท  
สุประเสรฐิ 

- 605,000.00 - 

 13 โครงการ KU Blood Bank and Smartheart 
blood donors camp 2013 

อ.น.สพ.ดร.ชัยกร  
ฐิติญาณพร 

- 14,600.00 - 

โรงพยาบาลสัตว 
มก. หนองโพ 

14 โครงการการลดปญหาท่ีเกิดจากการจัดการ
โภชนาการท่ีไมเหมาะสมในฟารมโคนม 
รายยอย  

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 10,000.00 25 

 15 โครงการแนวทางการจดัการปญหากีบและเตา
นมอกัเสบในฟารมโคนมรายยอย  

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 30,000.00 73 

 16 โครงการอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 1,500.00 25 

 17 โครงการอบรม/ถายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 
โครงการลดตนทุนและปรบัปรงุประสิทธิ 
ภาพการเล้ียงโคนมฯ ปท่ี 4 ของสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชปูถมัภ)  

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- - 30 

 18 โครงการอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรเพ่ือ
พรอมรบัการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบ  

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 3,500.00 53 

 19 โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การควบคุมโรค
เตานมอกัเสบในระดับฟารมและ 
โรคขอและสมองอักเสบในแพะ  

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 14,000.00 25 

 20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ชางปาดแตงกีบ 

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 40,000.00 4 

 21 โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
นายสัตวแพทยท่ีปฏบิัติงานดานการจดัการ
สุขภาพและผลผลิตในฟารมโคนม 

อ.น.สพ. 
เกียรติศักด์ิ  
ตันเจริญ 

- 1,105,000.00 - 
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