


 

คํานํา 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553- 31 
พฤษภาคม 2554) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ระหว่างวันที่ 23- 25 
กรกฏาคม 2554 โดยมีการประเมินใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวบ่งชี้กับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) โดยประเมินใน 
3กลุ่มตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม) 6 ด้าน 18 ตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันผลิตบัณฑิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหน้าที่ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนให้ได้ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพที่
กําหนด และใช้กระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจํา คณะสัตว-
แพทยศาสตร์ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาของการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยสอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สมศ. และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอขอบคุณความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงาน จนมีผลการ
ดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองและหวังว่าข้อมูลผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ จะเป็นประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 1 
 

บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

พ.ศ. 2449  กรมช่างไหม กระทรวงเกษตราธิการ ได้จ้างที่ปรึกษาที่เป็นสัตวแพทย์ชาวต่างประเทศ               
(Dr. Harry S. Leonard) อบรมพนักงานกรมช่างไหม ระยะ 3–6 เดือน เพื่อปราบโรคสัตว์ สัญญาจ้าง 2 ปี 

พ.ศ. 2455  พลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ขออนุมัติสร้างโรงเรียนนายสิบอัศวรักษ์ทหารบก 
หลักสูตร 1 ปี ซึ่งพลจัตวา หลวงสนั่นรักษ์สัตว์ และพันเอก หลวงสนิทรักษ์สัตว์ ก็เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 

 พ.ศ. 2456  ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวรักษ์ เป็นโรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก 
 พ.ศ. 2457-2474  รัฐบาลจ้าง Dr. George Joseph Harvey สัตวแพทย์อเมริกันเป็นที่ปรึกษา กระทรวง

เกษตราธิการ และอบรมสัตวแพทย์อย่างจริงจัง 5 รุ่น (จุดกําเนิดสัตวแพทย์อบรม), Dr. S.H.L. Woods อบรม               
สัตวแพทย์ 2 รุ่น และ Dr. R.P. Jones อบรมสัตวแพทย์ 7 รุ่น 

พ.ศ. 2478  จัดต้ังแผนกสัตวแพทย์เป็นแผนกอิสระในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ได้รับ
ปริญญาบัตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) โดยมี พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นหัวหน้าแผนก (ประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2478) โดยความร่วมมือของ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ 
ทองใหญ่, พลจัตวา หลวงสนั่นรักษ์สัตว์, พันเอก หลวงสนิทรักษ์สัตว์, พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ 

พ.ศ. 2482  ปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็น 5 ปีและอักษรย่อปริญญาเปลี่ยนเป็น สพ.บ.               
ต้ังแต่รุ่น3) 

พ.ศ. 2485  โอนแผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนสถานะเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์  พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ 
เป็นคณบดี (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 59 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485) 

พ.ศ. 2497  โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กระทรวงเกษตราธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497) 

พ.ศ. 2500  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 6 ปี 
พ.ศ. 2502  โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากกระทรวงเกษตราธิการ ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2510  มีประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2510) โดยให้โอนกิจการทรัพย์สิน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับราชการคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ เฉพาะส่วนที่ต้ังอยู่ ณ ตําบลวังใหม่ อําเภอปทุมวัน ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงดําเนินการต่อไป โดย ศาสตราจารย์อินทรี 
จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร 
พิชัยรณรงค์สงคราม มาเป็นคณบดี โดยการเสนอของ อาจารย์ น.สพ.ดร. ทิม พรรณศิริ ซึ่งเป็นเลขาธิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และรักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในขณะนั้น 



2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในขณะนั้นประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการคณะ 
และ 6 ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ 

พ.ศ. 2511  ที่ทําการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 หลัง และอาคารช่ัวคราว
ช้ันเดียว 2 หลัง ต้ังอยู่ที่บริเวณสวนนอก(ด้านถนนวิภาวดีรังสิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้เริ่มงานบริการรักษาสัตว์โดยเปิดเป็นห้องรักษาสัตว์ที่อาคารชั่วคราวชั้นเดียว ซึ่งต้ังถัดมาจากอาคาร 4 ช้ัน 

พ.ศ. 2512  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ย้ายที่ทําการคณะฯ มาอยู่ที่อาคารใหม่ทางด้านถนนพหลโยธิน 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน ซึ่งอาคารหลังนี้ต่อมาได้ใช้ช่ือ “อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม” เพื่อเป็น
เกียรติแก่ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ผู้เป็นกําลังที่สําคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้พ้ืนที่บางส่วนของอาคารโรงพยาบาลสัตว์
ใหญ่เป็นที่รักษาสัตว์เล็กทั้งทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและการถ่ายภาพรังสี 

พ.ศ. 2515  โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทัง้ 2 แห่ง จากสํานักนายกรัฐมนตรี ไปสังกดัทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2516  ได้ดัดแปลงอาคารพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียวเป็นสถานที่รักษาสัตว์เล็ก และ

สอนนิสิตทางคลินิกปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยต่อเติมอาคาร
พยาธิวิทยาออกไป การดําเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็กเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา และในปี 
พ.ศ. 2543 ได้ย้ายงานบริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน มาที่อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชาการสัตวแพทย์) ซึ่งเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ช้ัน 

พ.ศ. 2522  เปิดสอนนิสิตช้ันปีที่ 5, 6 วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อเพิ่มความรอบรู้ของบัณฑิต
ทางด้านปศุสัตว์ และได้เริ่มงานโรงพยาบาลสัตว์กําแพงแสนขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2523  โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ เริ่มเปิดดําเนินการ โดยในช่วงแรกคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เช่า
บ้านของเอกชน (อยู่ในซอยตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ปัจจุบัน) เป็นทั้งที่ทําการชั่วคราวและบ้านพักของคณาจารย์
ตามข้อตกลงกับสหกรณ์โคนมหนองโพในการบริการแก่เกษตรกร ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ต้ังอยู่ที่บ้าน
หนองรี ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ซึ่งสหกรณ์โคนมหนอง
โพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บริจาคให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดต้ังโรงพยาบาลสัตว์ สําหรับบริการให้กับ
สมาชิกของสหกรณ์โคนม 

พ.ศ. 2526  ได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธ์ุเพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2532  มกีารปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2532 
พ.ศ. 2533  คณะรัฐมนตรี มีมติ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิต

สัตวแพทย์ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ มีผลให้คณะสัตว-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องรับนิสิตเพิ่มขึ้นจาก 80 คน เป็น 150 คนต่อปี และได้รับอนุมัติ
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งในด้านการเพิ่มบุคลากร และทุนพัฒนาอาจารย์ 

พ.ศ. 2536  เปิดสอนปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  (ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อ 
20 กันยายน พ.ศ. 2537) 
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โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โอนเข้ามาเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ดูแลในเรื่องวิชาการ 

พ.ศ. 2538  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 6 ปี เป็นวิชา
พ้ืนฐาน : พรีคลินิก : คลินิก เท่ากับ 1 : 2 : 3 

พ .ศ . 2539 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
(ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2536) 

ได้รับอนุมัติภาควิชาใหม่อีก 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน, ภาควิชาปรสิต
วิทยา และภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2540  เปิดใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
สําหรับนิสิต 150 คน 

พ.ศ. 2542  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว์ (ทบวงมหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2538) 

กรมปศุสัตว์ โอนการบริหารงานในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2543  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เปิดให้บริการรักษาสัตว์ป่วยเมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2543 (อาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชาการ) 
พ.ศ. 2544  กรมปศุสัตว์แจ้งขอให้ข้าราชการจํานวน 4 ราย กลับไปปฏิบัติราชการพร้อมโอนพัสดุให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแจ้งการส่งคืนที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ ์
พ.ศ. 2545  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสตูร ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2546 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง, ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปลี่ยนเป็น 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า, ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธ์ุ เปลี่ยนเป็น 
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์, ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาสัตว-
แพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย 

พ.ศ. 2547  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสตูร ครั้งที่ 5 
พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และศูนย์วิจัยทาง
สัตวแพทย์ เป็น ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552) 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน สร้างเสร็จเมื่อ 12 มิถุนายน 2552 
พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 
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1.2 ปรัชญา ปณธิาน และวตัถุประสงค ์

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตว-
แพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย 

1.3 วิสัยทัศน์  

เป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 

1.4 ภารกิจ  

 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5 ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ  

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

2. วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางด้าน
สัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ํา ตลอดจนความปลอดภัย
ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สําคัญในการทําประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาล
สัตว์ ทั้ง 3 แห่ง งานบริการนอกสถานที่ และงานโครงการพัฒนาวิชาการ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสํานึกและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย 
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1.6   แผนงานประจําปขีองคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต         
เป้าประสงค์  พัฒนาคุณภาพบัณทิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับของสังคม ว่ามีความโดดเด่น

เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ เทียบเท่าสากล มีคุณธรรมและทักษะทาง
สังคมมีภาวะผู้นําที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมที่ย่ังยืน   

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  
K1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
K1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
K1.3 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่เปิดรับใหม ่  
K1.4 จํานวนหลักสูตร สพบ (ภาษาอังกฤษ) ที่เปิดรับใหม ่  
K1.5 ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)       
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อความเป็น เลิศด้านวิชาการและวิชาชีพสัตวแพทย์   
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาภาวะผู้นํา และ human skill ของนิสิตสัตวแพทย์โดยการส่งเสริม สนับสนุนการทํากิจกรรม

นิสิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร       
กลยุทธ์ที่ 1.3 วิจัยสถาบันด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต      
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา      
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนิสิต จัดทําหลักสูตร และปรับเปลี่ยนการ 

เรียนการสอนให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง       
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถปรับปรุงหลักสูตรได้คล่องตัว สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย      
กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน/สภาพแวดล้อม พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
โครงการ ตัวชี้วัด 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอน  

1.1 จํานวนหลกัสูตรระดับปรญิญาเอก  

1.2 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกที่รับ 

1.3 จํานวนหลกัสูตร สพบ. (ภาษาอังกฤษ) 

1.4 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนบางส่วนเปน็ภาษาอังกฤษ 

2. โครงการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ประจํา 2.1 จํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาตอ่ระดับปรญิญาเอก 

2.2 จํานวนอาจารย์ทีจ่บปริญญาเอก 

3. โครงการเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ 3.1 จํานวนอาจารย์ที่ได้ขอตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

3.2 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

3.3 จํานวนอาจารย์ทีย่ื่นขอตําแหน่งศาสตราจารย ์

3.4 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย ์

4. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําของนิสิต 4.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 	



6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของคณะ        
เป้าประสงค์   พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการทํางานวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมของบุคลากรใน

คณะ โดยสร้างแรงจูงใจและสร้างการรับรู้ ความตระหนักให้ความสําคัญในการทําวิจัยเพื่อเป็น
แหล่งวิชาการด้านสัตวแพทย์ ที่เข้มแข็งของประเทศ         

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   
K2.1 จํานวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติต่อปี  
K2.2 จํานวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อปี  
K2.3 จํานวนงบประมาณวิจัยทั้งหมดต่อปี  
K2.4 จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ย่ืนขอรับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และอนุสทิธิบัตร 
K2.5 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรหรือนวัตกรรมที่นําไปใช้ในสังคม      
กลยุทธ์ที่ 2.1 กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย      
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยของบุคลากรและผลิต นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก     
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีบทบาทการพัฒนาภาคการผลิต

อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน   

 
โครงการ ตัวชี้วัด 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการขอทุนวิจยัของนกัวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม ่ ได้ทุนวิจยัเพิ่มขึน้อีกไม่น้อยกว่า 10% 

1.1 การอบรมเชงิปฏิบัติการการเขยีนขอทุนโครงการวิจัย 

1.2 การอบรมการประเมินข้อเสนอโครงการการวิจยั 

2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสาขาเฉพาะทาง : วิทยาการสุขภาพเป็ด 

 

1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรือ่ง 
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเพิม่ศักยภาพงานบริการวิชาการสูช่มชน       
เป้าประสงค์   มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติทางด้านการบริการวิชาการสัตวแพทย์และ

พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการของคณะ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถเชื่อมโยงงานผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคมได้  

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   
K3.1 โรงพยาบาลสัตว์ มก. มีมาตรฐานระดับชาติ HA   
K3.2 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ มีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ   
K3.3  จํานวนนักศึกษาต่างสถาบัน/ต่างชาติที่มาใช้บริการฝึกงาน  
K3.4  จํานวนโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติที่คณะฯ เป็นผู้ดําเนินการ  
K3.5  จํานวนโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพในประเทศ  
K3.6  จํานวนงานบริการวิชาการเฉพาะทาง  
K3.7 จํานวนสัตว์ป่วยที่สถานบริการรักษาสัตว์อ่ืนๆ (นอกสถาบัน) ส่งตัวมารักษาเพิ่มมากขึ้น  
K3.8 จํานวนโครงการบริการวิชาการของภาควิชา  
กลยุทธ์ที่ 3.1  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลสัตว์/หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์  
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสัตว์/หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการสนับสนุน การเรียนการสอนของโรงพยาบาลสัตว์/

หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์       
กลยุทธ์ที่ 3.4 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิจัยของโรงพยาบาลสัตว์/หน่วยงานชันสูตร

โรคสัตว์       
กลยุทธ์ที่ 3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมกลั่นกรองกระจาย

ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง      
กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการวิชาการของภาควิชา     
กลยุทธ์ที่ 3.7 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายโดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่น       
กลยุทธ์ที่ 3.8 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่และเปิดโอกาสให้ ชุมชนและประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ทางสัตวแพทย์ 
 
โครงการ ตัวชี้วัด 

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลสัตว์  
และหน่วยงานชนัสูตรโรคสัตว ์

K.3.3 , K3.4 , K3.5 , K3.6 , K3.7 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์  
และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 

K3.1 , K3.2 

3. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาตทิี่คณะฯ เป็นผูด้ําเนินการ K3.4 

4. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ K3.5 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการของภาควิชา K3.6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  มุ่งสู่การเปน็องค์กรทีพ่ัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง        
เป้าประสงค์  มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   
K4.1  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
K4.2  ร้อยละของหน่วยงานย่อยที่ได้คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับดี  
K4.3  ระดับคะแนนในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับของคณะ  
K4.4  จํานวนสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพที่ใช้งาน  
K4.5  รางวัลขององค์กรด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับ  
K4.6  จํานวนเงินรายได้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาและบริหาร  
K4.7 จํานวนเงินรายได้สุทธิ (ไม่รวมงบลงทุน)  
กลยุทธ์ที่ 4.1  การเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหาร       
กลยุทธ์ที่ 4.2 ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ       
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างความเข้มแข็งหน่วยสนับสนุน       
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาศัยภาพในการหาเงินรายได้ของคณะให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

งบประมาณ       
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ บริหารความเสี่ยงของคณะ    
กลยุทธ์ที่ 4.7 การเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของโรงพยาบาลสัตว์/หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์   	

 
โครงการ ตัวชี้วัด 

1. โครงการสร้างความเข้มแขง็ระบบการบริหารงานและหน่วยงานสนับสนุน K4.2 , K4.3 , K4.5 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได ้ K4.6 , K4.7 

3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล K4.1, K4.5 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพและ 

การบริหารความเสี่ยง 

K4.4 , K4.2 , K4.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและสํานึกรักองค์กรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
เป้าประสงค์  มุ่งสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและสํานึกรักองค์กรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   
K5.1  ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
K5.2  ความสุขของบุคลากรในคณะ         
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ร่วมกับการจัด การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ตามโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน 
กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างสํานึกรักองค์กรและการทํางานเป็นทีม        
 
โครงการ ตัวชี้วัด 

1. โครงการสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและสํานึกรักองค์กร K5.1 , K5.2 

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม K5.1 , K5.2 

 
สรุปโครงการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  จํานวนโครงการ จํานวนตัวบ่งชี ้

1 4 11 

2 2 3 

3 5 7 

4 4 7 

5 2 2 

รวม 17 30 
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1.7 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินงานตามปีการศึกษา 2553 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พค
. 

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะฯ  

- 
            

2 ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ จัดทํา
แผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.01) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
ประจําปีการศึกษา 2552 

- 

            

3 คณะฯ จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.
01) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2552 

- 
            

4 ภาควิชา/หน่วยงาน/คณะ เก็บข้อมูลตลอด  
12 เดือนตามแบบฟอร์ม/ตัวบ่งชี้ 
(มหาวิทยาลัยกําหนด)  

- 

            

5 เข้าพบผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมิน 

- 
            

6 ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

- 
            

7 โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2553 

10,000 
            

8 โครงการสร้างความเข้าใจ 5W1H ในงาน
ประกันคุณภาพ   

2,660 
            

9 ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) 

- 
            

10 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2553 

170,000 
            

11 โครงการรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการ
ประกันคุณภาพและด้านผลดําเนินงาน
ประจําปีสูงสุดระดับภาควิชาและหน่วยงาน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

25,000            

 

 
 



 

1.8 โค

 

ครงสร้างกา

  

รบริหารงาน

รายงานการป

นของคณะ 

ประเมินตนเอง (S
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1.9 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
 

1.9.1 ที่ปรึกษาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
1. รศ.น.สพ.พิบูล   ไชยอนันต์  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ข้าราชการบํานาญ) 
2. รศ.น.สพ.ดร.ธานีรัตน์  สานติวัตร  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ข้าราชการบํานาญ) 
3. รศ.น.สพ.สมชัย   พงศ์จรรยากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ข้าราชการบํานาญ) 
4. ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ข้าราชการบํานาญ) 
5. น.สพ.นพกฤษณ์   จันทิก  นายสัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง 
6. น.สพ.สุเมธ    ทรัพย์ชูกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จํากัด 
7. น.สพ.ธานินทร์   ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
8. น.สพ.ยุคล   ลิ้มแหลมทอง นายกสัตวแพทยสภา 

 
1.9.2 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร ์

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์    ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม 
2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน  ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ 
3. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน   รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร ์
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย     รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม           
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศลิป์   
7. รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์      
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บางเขน    ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กําแพงแสน   อ.สพ.ญ.ดร.วราพร  พิมพ์ประไพ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บางเขน   อ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา  พัวพลเทพ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กําแพงแสน   อ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสร ี
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  อ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล      
13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ บางเขน  นายสมหมาย  หอมสวาท 

 
1.9.3 หัวหนา้หน่วยงานสนบัสนนุ 

1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน  ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ       
2. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กําแพงแสน  ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์              
3. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ  อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ   ตันเจรญิ   
4. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน   ผศ.น.สพ.คงศักด์ิ  เที่ยงธรรม     
5. หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน  รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร  เอมะวิศิษฏ์ 
6. หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน  อ.น.สพ.พิชัย  จิรวัฒนาพงศ์ 
7. หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน   ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ                   
8. หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง กําแพงแสน   ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย  สัจจาพิทักษ ์
9. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร 
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1.9.4 คณะกรรมการประจาํคณะฯ 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กรรมการ 
3. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข กรรมการ 
4. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ พราพงษ์ กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.องอาจ  เลาหวินิจ กรรมการ 
6. หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์  นิม่สุพรรณ กรรมการ 
7. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว  ศาลากิจ กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.น.สพ.ดร.อํานาจ   พัวพลเทพ กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.อาภัสสรา  ชูเทศะ กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.สพ.ญ.ดร.สณุี  คุณากรสวัสด์ิ กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ   บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญแ่ละสตัว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์  ผศ.สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ กรรมการ 
14. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร กรรมการและ 
   เลขานุการ 

1.9.5 กรรมการประจําคณะฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
1. นายกสมาคมนสิิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มก. (น.สพ.ธานินทร์  ชีวะผลาบรูณ์) 
 กรรมการผู้จัดการบริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
2. น.สพ.สุเมธ   ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จํากัด 
3. น.สพ.บุญเพ็ง   สันติวัฒนธรรม  รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑอี์สาน จํากัด (มหาชน) 

 
1.9.6 กรรมการประจําคณะฯ ตัวแทนคณาจารย ์

1. อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร   วิฑูรย์เสถียร 
2. ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส 
3. ผศ.น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห์  
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1.10 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
 
1.10.1 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสํานักงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบการเขียนคําของบประมาณประจําปี           

ให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาล และถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ เป็นผลให้                  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 
200 ล้านบาท (ผูกพันปีงบประมาณ 55-57) และได้รับงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจําปี 2555 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ จํานวน 391.81 ล้านบาท ใช้ในการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

1.10.2 การได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจําปี 2553 2 รางวัลได้แก่ 
1) รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ สําหรับกระบวนการรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ สําหรับกระบวนงานการจัดต้ังธนาคารเลือดสัตว์ 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1.11 ข้อมูลสถิติ  

1.11.1  งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี 2553  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได ้

ส่วนกลาง มก. 
งบประมาณเงินรายได้ รวม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 

รายรับ 76,036,675.00 4,005,000.00 233,835,405.37 313,877,080.37 

รายจ่าย 102,663,555.35 4,002,979.50 210,379,819.93 317,046,354.78 

คงเหลือ (26,626,880.35) 2,020.50 23,455,585.44 (3,169,274.41) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 

รายรับ 89,556,125.00 7,984,372.39 272,079,948.15 369,620,445.54 

รายจ่าย 111,749,518.24 7,528,332.39 257,738,745.59 377,016,596.22 

คงเหลือ (22,193,393.24) 456,040.00 14,341,202.56 (7,396,150.68) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

รายรับ 90,580,600.00 6,940,465.00 348,556,211.44 446,077,276.44 

รายจ่าย 127,580,090.98 4,478,300.00 346,989,624.49 479,048,015.47 

คงเหลือ (36,999,490.98) 2,462,165.00 1,566,586.95 (32,970,739.03) 

 

 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 (เงินรายได้คณะฯ) 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประเภทรายรับ ประมาณการ
รายรับ 

รับจริง ประเภทรายจ่าย ประมาณการ
รายจ่าย 

จ่ายจริง 

วิทยาเขตบางเขน 1. ค่าธรรมเนียม/ค่า
หน่วยกิต 

14,921,630.00 9,361,381.72 1. งบบุคลากร 38,382,837.00 32,804,945.51 

1. โรงพยาบาลสัตว์ มก. 
บางเขน 

2. รายได้จากการ
บริหารสินทรัพย์ 

4,169,760.00 2,906,395.16 2. งบดําเนินงาน 101,732,544.00 125,230,683.34 

2. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 3. รายได้จากการ
บริการวิชาการ 

124,210,000.00 147,818,370.57 3. งบลงทุน 20,232,500.00 32,548,887.75 

3. ส่วนกลางคณะฯ 4. โครงการพัฒนา
วิชาการ(เงินจัดสรร
ค่าอํานวยการ) 

6,296,000.00 217,622.76 4. งบอุดหนุน 18,876,000.00 8,588,685.90 

วิทยาเขตกําแพงแสน 5. โครงการพัฒนา
วิชาการ 

84,681,728.54 140,883,002.11 5. งบกลาง 8,800,000.00 25,842,228.42 

1. โรงพยาบาลสัตว์ มก. 
กําแพงแสน 

6. อื่นๆ 57,189,930.00 47,369,439.12 6. โครงการพัฒนา
วิชาการ 

85,196,817.42 109,752,037.70 

2. โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนอง
โพ 

    7. งบอื่นๆ 3,705,000.00 12,222,155.87 

3. โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน        

4. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

       

5. ส่วนกลางคณะฯ        

  รวม 291,469,048.54 348,556,211.44 รวม 276,925,698.42 346,989,624.49 
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1.11.2  จํานวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทัง้ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร 
รอบปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2551 2552 2553 

ปริญญาตรี      

หลักสูตรภาษาไทย     

สพ.บ. 1 1 1  

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย ์ - - - ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 28ก.พ.54 

ปริญญาโท      

หลักสูตรภาษาไทย     

1. วท.ม สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายวิภาคทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
25เม.ย.54 

2. วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
27ก.ย.53 

3. วท.ม. สาขาวิชาสรีรวทิยาทางสัตว์ 1 1 1  

4. วท.ม. สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
28มี.ค.54 

5. วท.ม. สาขาวิชาพยาธิวทิยาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
23พ.ค.54 

6. วท.ม. สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
23พ.ค.54 

7. วท.ม. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1  

8. วท.ม. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย ์ 1 1 1 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร 
23พ.ค.54 

หลักสูตรนานาชาติ     

1. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) - 1 - ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร  
18ส.ค.51 

ปริญญาเอก      

หลักสูตรนานาชาติ     

1. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) - - - ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร  
18ส.ค.51 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต     

1. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร 1 1 1 
ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร  

28มี.ค.54 
2. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มโคนม 1 1 1 

3. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง 1 1 1 

รวมทกุหลกัสูตร     

- ประกาศนียบตัรบัณฑิต 3 3 3  

- ระดบัปรญิญาตร ี 1 1 1  

- ระดบัปรญิญาโท 8 9 8  

- ระดบัปรญิญาเอก - - -  
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1.11.3  จํานวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย ์ 137 138 138 
2.  นักวิจัย - - - 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 430 441 505 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 567 579 643 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  30 27 28 

 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประจําปีการศึกษา) 

 
FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

ตําแหน่งทางวิชาการ          

-  อาจารย์ 30.5 42 45 27 21 20 57.5 63 65 

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 39 41 39 3 1 3 42 42 42 

-  รองศาสตราจารย์ 31 29 25 - - - 31 29 25 

-  ศาสตราจารย์ 1 1 1 - - - 1 1 1 

รวมทั้งหมด 101.5 113 110 30 22 23 131.5 135 133 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ปริญญาตรี 20.5 23.5 20 20 14 14 40.5 37.5 34 

-  ปริญญาโท 18.5 24 24 10 8 8 28.5 32 32 

-  ปริญญาเอก 62.5 65.5 66 - - 1 62.5 65.5 67 

รวมทั้งหมด 101.5 113 110 30 22 23 131.5 135 133 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน็ 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และระยะเวลาการทํางาน รอบปีการศึกษา 

ที่ 
ระยะ 
เวลา
ทํางาน 

รอบปี ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ตําแหน่ง/คุณวุฒ ิ ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1 9 เดือน  
ขึ้นไป 

ศาสตราจารย์ - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

 รองศาสตราจารย์ 4 5 22 31 4 5 20 29 4 4 17 25 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 5 28 38 6 7 28 41 6 7 26 39 

  อาจารย์ 9 7 11 27 13 12 16 41 10 13 22 45 

  รวม (คน) 18 17 62 97 23 24 65 112 20 24 66 110 

2 6-9 
เดือน 

ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 - 2 - - - - - - - - 

  อาจารย์ 4 2 1 7 1 - 1 2 - - - - 

  รวม (คน) 5 3 1 9 1 - 1 2 - - - - 

3 น้อยกว่า  
6 เดือน 

ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

  อาจารย์ 1 - - 1 1 - 1 2 2 2 1 5 

  รวม (คน) 1 - - 1 1 - 1 2 2 2 1 5 

4 ลาศึกษา
ต่อ 

ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 - 3 1 - - 1 2 - 1 3 

  อาจารย์ 18 10 - 27 13 8 - 21 12 8 - 20 

  รวม (คน) 20 10 - 30 14 8 - 22 14 8 1 23 

5 รวม
ทั้งหมด 

ศาสตราจารย์ - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

 รองศาสตราจารย์ 4 5 22 31 4 5 20 29 4 4 17 25 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 7 28 43 7 7 28 42 8 7 27 42 

  อาจารย์ 32 18 12 62 28 20 18 66 24 23 23 70 

  รวม (คน) 44 30 63 137 39 32 67 138 36 34 68 138 

6 ผลรวม 
FTET 
(1)*1+ 
(2)*0.5 

ศาสตราจารย์ - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

 รองศาสตราจารย์ 4 5 22 31 4 5 20 29 4 4 17 25 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5.5 5.5 28 39 6 7 28 41 6 7 26 39 

 อาจารย์ 11 8 11.5 30.5 13.5 12 16.5 42 10 13 22 45 

  รวม (คน) 20.5 18.50 62.5 101.5 23.5 24 65.5 113 20 24 66 110 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน็ 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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1.11.4 ข้อมูลจํานวนนิสิต นบัจํานวนหัวนสิิตจรงิ (ใช้ข้อมูลวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

หลักสูตร 

ข้อมูลรอบปีการศึกษา 

จํานวนนิสิตทั้งหมด
ปัจจุบัน 

จํานวนนิสิตใหม ่
รับเข้า 

ข้อมูลบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

ปริญญาตรี           

หลักสูตรภาษาไทย          

1. สพ.บ. 610 585 606 102 116 116 121 88 86 

ปริญญาโท           

หลักสูตรภาษาไทย          

1. วท.ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ 2 3 3 - 2 1 - 1 1 

2. วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 7 5 5 2 3 1 2 1 - 

3. วท.ม. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์ 4 3 5 1 2 2 - 1 - 

4. วท.ม. สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 1 2 3 - 1 2 - 1 - 

5. วท.ม. สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 6 6 4 - - 2 - 3 1 

6. วท.ม. สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 3 3 1 - 1 - 1 3 - 

7. วท.ม. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 6 10 1 4 4 3 1 3 

8. วท.ม. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 7 8 8 3 - 3 - 3 3 

หลักสูตรนานาชาติ          

1. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์  - 10 - - 10 - - - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต          

1. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจดัการสุขภาพในฟาร์มสุกร 3 - - - - 2 - - 1 

2. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจดัการสุขภาพในฟาร์มโคนม - - 3 - - 3 - - - 

3. ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง 4 5 - - 5 5 4 4 5 

รวมทุกหลักสูตร          

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 7 5 3 - 5 10 4 4 6 

- ระดับปริญญาตร ี 610 585 606 102 116 116 121 88 86 

- ระดับปริญญาโท 35 46 39 7 21 15 6 14 8 

รวม 652 636 648 109 124 141 131 106 104 
หมายเหตุ :  ข้อมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. www.registrar.ku.ac.th 
 
   

 
 
 
 
 
 



20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

ระดับวิชา 
ที่เปิดสอน 

ระดับนิสิตผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาค 
ปกติ 

ภาค 
พิเศษ 

รวม 
ภาค 
ปกติ 

ภาค 
พิเศษ 

รวม 
ภาค 
ปกติ 

ภาค 
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 558.29 - 558.29 527.25 4.76 532.02 566.45 5.87 572.32 

บัณฑิตวิทยาลัย 2.00 - 2.00 0.24 - 0.24 0.53 - 0.53 

รวม 560.29 - 560.29 527.49 4.76 532.25 566.98 5.87 572.85 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

บัณฑิตวิทยาลัย 21.33 - 21.33 38.42 - 38.42 48.63 0.13 48.75 

ปรับค่า 21.33 - 21.33 38.42 - 38.42 48.63 0.13 48.75 

รวม (ปรับค่า) 581.62 - 581.62 565.91 4.76 570.67 615.60 6.00 621.60 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองแผนงาน มก. 
 

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

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 105 129 133 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 581.62 570.67 621.60 

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 8) 1 : 5.54 1 : 4.42 1 : 4.67 
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1.11.5 งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจบัุน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลํา 
ดับ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1 การศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และ

เนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกต ในอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศเมีย
ของตัวลิ่นชวา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
และคณะสัตว
แพทยศาสตร ์

120,000 
(มก.) 

40,000 
(คณะฯ) 

- 160,000 

2 ผลของ fixative ต่ออายุการตดิสีของสไลด์เนื้อเยื่อถาวรของ
กระเพาะอาหาร 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

5,000 - 5,000 

3 ผลของการเก็บรักษาโอโอไซต์ของสนุัขภายใต้อณุหภมูิท่ีต่ํา
กว่าจุดเยือกแข็งท่ีมีผลต่อลกัษณะทางจลุกายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

50,000 - 50,000 

4 ลักษณะจลุกายวิภาคและไกลโคคอนจูเกตฮีสโตเคมีของเซลล์
บุผนังลาํไส้ในลูกปลาบกึ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

100,000 - 100,000 

5 การศึกษาเชื้อรากอ่โรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

220,000 - 220,000 

6 การตรวจหาเชื้อ Enterococcus spp. ท่ีดื้อยาต่อ 
vancomycin ในสุกร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

150,000 - 150,000 

7 การพัฒนา recombinant 3ABC based ELISA เพื่อวินิจฉัย
โคท่ีติดเช้ือไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ออกจากโคที่ไดร้ับ
วัคซีน ภายใตแ้ผนงานวจิัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
วินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในสกุรและโค 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาต ิ

- 1,200,000 1,200,000 

8 การเก็บรักษาดว้ยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกาํเนดิและ
การใช้ประโยชน์ในสัตว์ปกี 

สภาวจิัย
แห่งชาติ และ 
JSPS 

- 500,000 500,000 

9 การค้นหาอิพิโทปร์่วมบนยีนท่ีควบคุมการสรา้งโปรตีนท่ีมีส่วน 
Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราตา่งซีโรวาร์ ใน
กลุ่ม L.interrogans และ L.noguchii 

โครงการทุนวจิัย
มหาบัณฑิต 
สกว. 

- 140,000 140,000 

10 การโคลนและศึกษาคุณลกัษณะของ Interferon-gamma 
จากกระบือปลักของไทย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

270,000 - 270,000 

11 การทดสอบความไวและความจําเพาะของวธิีการวินจิฉัยโรค
ตับอ่อนอักเสบในสุนัขโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์
ไลเปสท่ีหลั่งจากตบัอ่อน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

200,000 - 200,000 

12 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโปรตนีในของเหลวร่างกายของ
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุไ์ทยบางแก้ว 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

60,000 - 60,000 

13 โอโดเลส ผลิตภัณฑ์สําหรับยับย้ังเชือ้ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหารและลดกลิน่ปากและมูลสุนัข 

สํานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาต ิ

- 268,400 268,400 

14 การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนท่ีสร้างโปรตีนท่ีมี
ส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราตา่งซีโร
วาร์ โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไปโอ
อินฟอร์เมตกิส ์

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 218,000 218,000 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
15 Identification and Characterization of Hemoglobin in 

Thai Bangkaew Dogs using Chromatographic, 
Electrophoretic and Mass Spectrometric Techniques 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

10,000 - 10,000 

16 พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพษิ
จากเช้ือรา Ochratoxin A ในเป็ด 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

190,000 - 190,000 

17 การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพือ่ใช้รักษาการติดเช้ือ
แบคทีเรียเฉพาะที ่

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

100,000 - 100,000 

18 พัฒนาวิธกีารตรวจวิเคราะห์และศึกษาปริมาณการปนเปื้อน
สารพิษฟูโมนิซินในกากขา้วโพดหมกัด้วยเครื่องลิควิคโครมาโต
กราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS)และศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับฟูโมนิซินกับการตรวจวัดด้วยวธิี ELISA 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

190,000 - 190,000 

19 Detection of aflatoxins and Ochratoxin A in chili University of 
Tokyo 

- 120,000 120,000 

20 Metabolic conversion of aflatoxin B2 to B1 : in vitro 
and in vivo experiments 

University of 
Tokyo 

- 250,000 250,000 

21 Fumonisins monitoring in Tha red cargo rice by 
reversed-phase high-performance liquid 
chromatography with electrospray ionization ion 
trap mass spectrometry 

ทุนส่วนตัว - 100,000 100,000 

22 การศึกษาผลการต้านจลุชีพของยานีโอมัยซินในการยบัย้ังเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคหสู่วนนอกอักเสบท่ีเพาะแยกไดจ้ากสนุัข 

ทุนส่วนตัว - 50,000 50,000 

23 พยาธิวิทยาคลินิกและการศึกษาทางไฟโลเจนีของสัตวก์ลุ่ม
เหี้ยะ-ตะกวดท้ัง 5 ชนิดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

210,000 - 210,000 

24 การพัฒนาปฏิกิริยาเรียลทามรีเวอร์สทรานคริปช่ันลูกโซ่โพลี
เมอร์สาํหรบัการตรวจหาปริมาณเชือ้ Feline leukaemia 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

160,000 - 160,000 

25 การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลกูถ่ายเซลล์ต้น
กําเนิดในหวัใจกระต่าย 

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- 50,000 50,000 

26 ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด (กําแพงแสน) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 12,000,000 12,000,000 

27 พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพษิ
จากเช้ือรา Ochratoxin A ในเป็ด 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

47,500 - 47,500 

28 ปรากฎการณ์เซลล์ลูบสั อิรธิีมาโตรซิสในหนตูะเภา คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

3,000 - 3,000 

29 Characterisation of blood cell in jungle cat, Felis 
chaus (Carnivoro, Felidae) 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

20,000 - 20,000 

30 Characterization of blood cells in the Leopard Cat 
(Pronailurus-bengalensis) 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

20,000 - 20,000 

31 Molecular charaeterization of Hepatozoon species 
in a Leopard Cat (Prionailurus bengalensis) 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

2,500 - 2,500 

32 Alteration of some natural anticoagulants in dogs 
with chronic renal failure 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

20,000 - 20,000 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
33 Immune-mediated hemolytic anemia in a dog with 

actue monoblastic leukemia 
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

5,000 - 5,000 

34 การรกัษาเปรียบเทียบความแขง็แรงทนทานของวธิีการรักษา
กระดูกหกัในสุนัข การดามด้วยแท่งเหล็กภายในกระดกู การ
ดามดว้ยแผ่นเหลก็ภายนอกกระดูก และพาราคอรด์ิคอล 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

150,000 - 150,000 

35 ผลของฮอร์โมนวีอจีีเอฟไคโตซานนาโนพาร์ดิเคิลท่ีฝังใน
โครงสร้างประกอบไคโตซานต่อการเชื่อมของกระดกูใน
กระต่ายท่ีถูกตดักระดูกเรเดียส 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

230,000 - 230,000 

36 การศึกษาค่าเม็ดเลือดอัดแน่นโปรตนีในเลือด ฮอร์โมนเพศ 
ฮาร์โมนไทรอยด์ ขนาดไขแ่ละคุณภาพน้ําเช้ือในเตา่หญ้า 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

240,000 - 240,000 

37 การเปรียบเทียบผลข้างเคียงของ Deslorelin และ 
Finasteride ต่อการรักษาโรคต่อมลกูหมากโตในสุนัข 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

170,000 - 170,000 

38 การวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคไตสําหรับสุนัขใน
ประเทศไทย 

บริษัทศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
เบทาโกร จํากัด 

- 326,590 326,590 

39 Studies on coccidiosis in dairy calves บริษัท Bayer 
HealthCare 

- 160,000 160,000 

40 การใฃ้ตวับ่งช้ีท่ีเกีย่วข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในมา้แข่ง 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

150,000 - 150,000 

41 การศึกษาสาํรวจเชื้อแบคทีเรียท่ีทําให้เกิดปญัหากบีและขา
เจ็บในโคนมในเชตภาคตะวันตก" 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

150,000 - 150,000 

42 การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCL-
Zolazepam (Zoletil)-Xylazine และ Ketamine-
diazepam ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

140,000 - 140,000 

43 ผลของการเสรมิโคโตซานต่อเมตาโบลิซึมของโปรตีนในแพะ
เนื้อ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

150,000 - 150,000 

44 ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการ
เหนี่ยวนําการตกไข่และอัตราการตัง้ท้องหลงัการผสมเทียมใน

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

110,000 - 110,000 

45 ผลการใช้ผลติภัณฑ์น้ํามันหอมระเหยจากตะไครต้่อการ
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรียในเตา้นมของแม่โคนมระยะให้
น้ํานม 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 99,000 99,000 

46 ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกจิกรรมการมนุษย์ต่อการ
กระจายและนิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) กระทิง 
(Bos gaurus) และช้างป่า 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาต ิ

- - - 

47 เงินสนับสนุนการทําวิจัยโครงการ Asia-Link Project 
Ruminant Nutrition  Year 3 

European 
Commission 

- 771,541.06 771,541.06 

48 เงินสนับสนุนการทําวิจัยโครงการ Asia-Link Project 
Ruminant Nutrition  Year 4 

European 
Commission 

- - - 

49 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตีพมิพ์ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

19,542 - 19,542 

50 การเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยาของโคที่ติดเช้ือบาบิเซีย 
อนาพลาสม่า และทริปปาโนโซม: การศึกษาย้อนหลัง 

ทุนส่วนตัว 1,000 - 1,000 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
51 ผลของชนิดของสารป้องกันการแขง็ตัวของเลือด ชนิดตัวอย่าง

เลือด และวิธกีารตรวจท่ีมีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีน
และอัลบมูินของแม่โคนม 

ทุนส่วนตัว - 10,000 10,000 

52 การศึกษาการตดิเช้ือบิดในลกูโคนม บริษัทเอกชน - 160,000 160,000 

53 Pathophysiology of polycystic ovarian syndrome 
(PCOS) in cattle: Role of kisspeptin 

ทุนส่วนตัว  100,000 100,000 

54 The Efficasy of Citrex of Powder on Performance of 
Weaned Piglets Challenged with Escherichia Co 

บริษัท อินโนเว็ท 
คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั 

- 250,000 250,000 

55 ความชุกของ Torque Teno virus ในสกุรในประเทศไทย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

135,000 - 135,000 

56 โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการเกิดโรคขีข้าวใน
กุ้งขาวเลี้ยงในประเทศไทย 

ทุนส่วนตัว - -  

57 การศึกษาลกัษณะการถา่ยทอดผา่นทางไข่ฟักของเชื้อ 
Riemerella anatipestifer จากตัวอ่อนของไข่เปด็ตายโคม
และลูกเป็ด 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

150,000 - 150,000 

58 การพัฒนาปฏิกิริยา SYBR green real-time PCR เพื่อการ
ตรวจหาปริมาณเชื้อเชอร์โคไวรัสไทป ์1 (PCV2) ในสกุร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

135,000 - 135,000 

59 A comparative study on CSF vaccinated pigs 
challenge with field strain 

บริษัท ไฟเซอร ์
ประเทศไทย 
จํากดั 

- 200,000 200,000 

60 Prevalence of M. hyopneumoniae in naturally 
infected suckling piglets 

บริษัท ไฟเซอร ์
ประเทศไทย 
จํากดั 

- 200,000 200,000 

61 การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียท่ียังไม่ทราบชนิดในนลิแดง
จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย 

ทุนส่วนตัว - 20,000 20,000 

62 การทดสอบประสทิธิภาพของโพรไบโอติกทางการคา้ตอ่การ
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล 

บริษัท สหธาน ี
จํากดั 

- 55,000 55,000 

63 การทดสอบความไวยา enramycin ของเชื้อ Clostridium 
perfringens  ท่ีแยกได้มาจากตัวอย่างสตัว์ปกีและตวัอย่าง
อาหารสตัว ์

บริษัท อินเตอร์
เว็ท (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

- 150,000 150,000 

64 การประเมินประสทิธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข่นิ่ม ชนิด
เช้ือตาย (Nobilis COR4 IB ND EDS) ในการป้องกันโรค
ภายหลังป้อนเชื้อไวรัสไข่นิม่ในไก่ไข ่

บริษัท อินเตอร์
เว็ท (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

- 132,500 132,500 

65 ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินในสกุรอนุบาล บริษัท เบ็ทเทอร์
ฟาร์มา่ จาํกดั 

- 273,200 273,200 

66 โครงการจัดทํา Table top exercise กรมปศุสัตว ์ - 1,100,000 1,100,000 

67 เครือข่ายการผลิต การคา้ และสภาวะการติดเช้ือโรคบรูเซลโล
สิสโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบ
ในแพะของแพะเนื้อในจงัหวดัชัยนาท 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 1,645,100 1,645,100 

68 การวิเคราะห์เครอืข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการ
แพร่กระจายของโรคไข้หวดันกและรูปแบบการค้าของไก่หลัง
บ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบรุี และราชบุร ี

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 1,087,681 1,087,681 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
69 การวิเคราะห์เครอืข่ายทางสังคมของระบบการผลติเปด็ไล่ทุ่ง

จากฟารม์พ่อแม่พนัธุ์จนถึงโรงฆา่และการศึกษาตัวช้ีวดัสวสัดิ
ภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสขุภาพเป็ด โครงการความ
ปลอดภัยของอาหารในระบบการผลติเป็ดไล่ทุ่ง) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 926,000 926,000 

70 ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ 
Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 1,331,000 1,331,000 

71 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลา
ทอกซินบี 1 ในเนือ้เยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และ
สภาพแวดล้อมท่ีเลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด
โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 943,000 943,000 

72 การศึกษาเกณฑ์ช้ีวัดการปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบัโรงฆา่แพะและแกะ สํานักงาน
มาตรฐานสินค้า
และอาหาร
แห่งชาต ิ

- 525,000 525,000 

73 โครงการวิจัย "การศึกษาอบุัติการของโรค visceral 
leishmaniasis ในสุนัข แมว และหนูในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 

240,000 - 240,000 

รวม 4,363,542.00 25,362,012.06 29,725,554.06 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 

จํานวนโครงการวิจัย   74 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน  12,439,500 6,790,500 4,363,542 

ภายนอก 5,920,040 10,859,830 25,362,012.06 

รวม 18,359,540 17,650,330 29,725,554.06 

จํานวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ภายใน  62 28 37 

ภายนอก 0 30 23 

รวม 62 58 60 

จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ระดับชาต ิ 81 76 39 

ระดับนานาชาต ิ 106 74 55 

รวม 187 150 94 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาติ    

ระดับนานาชาต ิ    

รวม 182 235 160 

จํานวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยท่ีเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 89 58 63 

ต่างประเทศ 0 38 55 

รวม 89 96 118 
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1.11.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนคน
ที่รับ

บริการ 

จํานวนงบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการตรวจรักษาสัตว์แก่

ประชาชนนอกเวลาราชการ 

ปี 2553 

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์  
สุประเสริฐ 

- 71,561,029.67 58,063,503.92 13,497,525.75 

2. โครงการวินิจฉัย 

โรคสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน

นอกเวลาราชการ 

รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร    
เอมะวิศิษฐ์ 

- 9,063,940 5,169,807.67 3,894,132.33 

3. โครงการให้บริการรักษาสัตว์

นอกเวลาราชการ ป ี2553 

อ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ - 7,519,299.21 7,519,299.21 - 

รวม - 88,144,268.88 70,752,610.80 17,391,658.08 

 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนคน 
ที่รับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธ ิ 

1. โครงการอบรมเชิง Training 
workshop  on Basic 
Concepts of Veterinary Field
Epidemiology for District 
Veterinaians Including 
Animal Disese Surveys and 
Surveillance 

ภาควิชา 
สัตวแพทยสาธารณ 
สุขศาสตร์ 

25 1,102,332 1,102,332 - - 

2. โครงการสัมมนาวิชาการโคนม
ไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี 
โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 
เรื่อง Update วิชาการโคนม
ไทย ปี 2553 

โรงพยาบาลสัตว์ 
มก. หนองโพ 

- 88,800 88,800 - - 

3. โครงการสัมมนาวิชาการ “ทัน
โรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยง
สุกร ปีท่ี 9” 

ทีมวิชาการหมอหม ู
เกษตรศาสตร์ 
กพส. 

310 86,000 86,000 - - 

รวม 335 1,277,132 1,277,132 - - 
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รูปภาพกิจกรรมการวิจัย 
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รูปภาพกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
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1.11.7 ผลงานที่ประสบความสาํเรจ็ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2551 1. สระสุวรรณชาด พระราชทาน 
2. ธนาคารเลือดเพ่ือสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
3. โครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

2552 1. โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําพุทธศักราช 2552 ผลงาน 
“โครงการน้ําเชื้อช้างแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย จากคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (3 ธันวาคม 2552) 

2. ที่ปรึกษาเพื่อตรวจเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ (คณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน) 

2553 1. ศูนย์โรคระบบประสาท ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพื่อสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (31 มนีาคม 2553) 

2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในสุนัขแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(31 มีนาคม 2553) 
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1.12 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 
 

1.12.1  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
ที่ต้ัง: เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2942-8751-9 โทรสาร 0-2561-1591 

ลําดับ 
อาคาร 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พ้ืนที่ 

1 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม อาคารคอนกรีต  4 ช้ัน 3,939.60 ตร.ม. 
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  อาคารคอนกรีต  6 ช้ัน 13,19- ตร.ม. 
3 อาคารเรียนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ์ อาคารคอนกรีต  2 ช้ัน 1,284.26 ตร.ม. 
4 อาคารเอนกประสงค์ (โรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า) อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 1,277.00 ตร.ม. 
5 อาคารสัตว์ทดลอง อาคารคอนกรีต  2 ช้ัน 584.00 ตร.ม. 
6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาคารคอนกรีต 9 ช้ัน 17,368.00 ตร.ม. 
7 โรงเก็บขยะ อาคารชั้นเดียว 36.00 ตร.ม. 
8 สระสุวรรณชาด - 158.17 ตร.ม. 

 
1.12.2  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ที่ต้ัง: เลขที่ 1 หมู่6 ถนนมาลยัแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
โทรศัพท์ 034-351901-3 , 355549-50   โทรสาร 034-351405 

ลําดับ 
อาคาร 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พ้ืนที่ 

1 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กําแพงแสน อาคารคอนกรีต  2 ช้ัน 5,117.00  ตร.ม. 
2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. กําแพงแสน อาคารคอนกรีต  2 ช้ัน   3,348.12  ตร.ม. 
3 ตึกตรวจซาก อาคารคอนกรีตช้ันเดียว  742.46  ตร.ม. 
4 คอกสัตว์ อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 27-  ตร.ม. 
5 อาคารบริการงานฟาร์ม อาคารคอนกรีต  2 ช้ัน 260.60  ตร.ม. 
6 ห้องเผาซากสัตว์ อาคารคอนกรีตช้ันเดียว  42.25  ตร.ม. 
7 โรงเรือนโคนม อาคารชั้นเดียว  1,552.50  ตร.ม. 
8 โรงเรือนคัดและตรวจรักษาโค - กระบือ อาคารชั้นเดียว  1,624.50  ตร.ม. 
9 โรงเรือนสุกร อาคารชั้นเดียว     
 9.1  คอกผสมพันธ์ุ และอุ้มทอง  596.16  ตร.ม. 
 9.2  คอกคลอด และอนุบาล  603.72  ตร.ม. 
 9.3  คอกขุน  975.00  ตร.ม. 

10 โรงเรือนสัตว์ปีก อาคารชั้นเดียว  395.50  ตร.ม. 
11 โรงเรือนรีดนมแบบก้างปลา อาคารชั้นเดียว 488.50  ตร.ม. 
12 โรงเรือนลูกโค และคอกคลอด อาคารชั้นเดียว  664.25  ตร.ม. 
13 โรงเก็บอาหาร ฟาง และหญา้แห้ง อาคารชั้นเดียว 60-  ตร.ม. 
14 โรงผสมอาหารสัตว์ อาคารชั้นเดียว  22-  ตร.ม. 
15 โรงเรือนม้าทดลอง อาคารชั้นเดียว 452.00  ตร.ม. 
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พ้ืนที่อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (ต่อ) 
ลําดับ 
อาคาร 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พ้ืนที่ 

16 บ่อแช่น้ํายาฆ่าเห็บ บ่อมีหลังคาคลมุ 72.75  ตร.ม. 
17 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน 4,86-  ตร.ม. 
18 อาคารเอนกประสงค์ อาคารชั้นเดียว 96.00  ตร.ม. 
19 โรงรักษาช้าง พร้อมอุปกรณ์ยกช้าง อาคาร  2 ช้ัน  702.54  ตร.ม. 

 
1.12.3 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 

ที่ต้ัง: เลขที่ 121 หมู ่8 ถนนเพชรเกษม ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทรศัพท์ 032-351715-6, 032-389182 โทรสาร 032-389295 

ลําดับ 
อาคาร 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พ้ืนที่ 

1 บ้านพัก  2 ช้ัน อาคาร  2 ช้ัน      626.08  ตร.ม. 
    ช้ันบน  เป็นไม้     
   ช้ันล่าง  คอนกรีตเสริมเหล็ก   
2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ อาคารคอนกรีตช้ันเดียว   1,74-  ตร.ม. 
3 อาคารส่วนสํานักงานและห้องปฏิบัติการ อาคารคอนกรีตช้ันเดียว  192.00  ตร.ม. 
4 โรงฟาง (โกดังเก็บของ)  -  123.60  ตร.ม. 
5 บ้านพักคนงาน อาคารคอนกรีตช้ันเดียว  12-  ตร.ม. 
6 อาคารหอพักนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร ์ อาคารคอนกรีต  4 ช้ัน 1,175.00 ตร.ม. 
7 โรงจอดรถยนต์ พ้ืนคอนกรีต 154.00 ตร.ม. 
8 ป้อมยาม  - 12.00 ตร.ม. 
9 โรงเก็บน้ํา และจ่ายน้ํา  - 20.25 ตร.ม. 
10 คอกพักสัตว์ป่วย พ้ืนคอนกรีต 96.00 ตร.ม. 
11 ป้ายโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ  - 9.00 ตร.ม. 
12 โรงอาหาร อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 170.36 ตร.ม. 
13 โรงครัว อาคารคอนกรีต 48.00 ตร.ม. 
14 บ้านพักบุคลากร อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 116.28 ตร.ม. 
15 สนามเทนนิส  - 752.76 ตร.ม. 

 
1.12.4  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน  

ที่ต้ัง: เลขที่ 9 ซอยหมู่บ้านสวนสน ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 100 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา   

ลําดับ 
อาคาร 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พ้ืนที่ 

1 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช้ันเดียว 

9,578.88 ตร.ม. 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตีามภารกิจ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการ
แผนงานและโครงการ การเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา และภารกิจ
อ่ืนๆ ในปีการศึกษา2553 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 

2.1.1 ด้านการเรียนการสอน 
• การบริหารหลักสูตร  

- เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2547) 
- เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม) 8 หลักสูตร (กายวิภาคทางสัตวแพทย์ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์

สรีรวิทยาทางสัตว์ เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์               
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์) 

- ปิดหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 
2542) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตร (โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร โรคสัตว์เลี้ยง 
และ โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มโคนม) 

- ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2547 เป็นหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 
2554   

- ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.) จํานวน 6 หลักสูตร (มี มคอ.2 จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ กายวิภาคทาง
สัตวแพทย์ เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ และ
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ และรอจัดทํา มคอ.2 จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์) 

- ปรับปรุงรายวิชา 1 รายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา ได้แก่ นิเวศวิทยาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพและ
ปรสิตช้ันสูง ระบบสารสนเทศนทางระบาดวิทยาชั้นสูง วิธีการและเครื่องมือทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์ การ
ผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนในม้า และการจัดการสุขภาพเบื้องต้นในปลาสวยงาม 
 

2.1.2 ด้านการพัฒนานิสิต 
• โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คัดเลือกนิสิตระหว่างชั้นปีที่ 4-6 ตามหลักเกณฑ์ที่           
กําหนด เพื่อส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จํานวน 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. Atlantic Veterinary College (AVC), University of Prince Edward Island (UPEI), Canada 
จํานวนนิสิต 4 คน 

2. Department of Veterinary Medical Science, University of Tokyo, Japan จํานวนนิสิต 6 คน 
3. Nippon Veterinary and Animal Science University, Japan จํานวนนิสิต 4 คน 
4. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands จํานวนนิสิต 2 คน 
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• การบรรยายพิเศษ  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงรับเชิญเสด็จมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ 

“Oncology” เมื่อวันที่ 3, 5 และ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ให้กับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
• ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มีการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต รวม 181 ทุน เป็นจํานวนเงิน 816,800 บาท จําแนกดังนี้ 
- ทุนจากภายใน ได้แก่ ทุนขัดสน 19 ทุน จํานวน 236,000 บาท ทุนเรียนดี 6 ทุน จํานวน 40,000 บาท 

และทุนสนับสนุนวิชาการ 524,800 บาท  

- ทุนจากภายนอก 3 ทุน จํานวน 16,000 บาท 

• งบประมาณจัดซี้อหนังสือ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จํานวน 779,502.00 บาท และคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน จํานวน 76,989.00 บาท รวมทั้งสิ้น 856,491.00 บาท 
• มีการจัดโครงการเพื่อการพัฒนานิสิต โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวม 9 โครงการ ใช้งบประมาณรวม 
721,278.65 บาท ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ 
โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการวันพบผู้ปกครองนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 4 และ 5 ประจําปีการศึกษา 2553 โครงการตามแผนรอยกิจกรรมนิสิต : การเรียน
นอกห้องเรียนที่ต้องมี ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2553 โครงการสัตวแพทย์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจําภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2553 โครงการงานปัจฉิมนิสิต ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 และ 5 ประจําภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 และโครงการที่จัดโดย
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 13 โครงการ ได้แก่ โครงการสานรัก สานฝัน สานสัมพันธ์ ชาวสัตว-
แพทย์ โครงการวันไหว้ครูและทําบุญสัตว์ทดลอง ประจําปีการศึกษา 2553 โครงการสอนน้องร้องเพลงในเชิง
สร้างสรรค์ ประจําปี 2553 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้รักสัตว์เลี้ยง เรื่อง สัตว์ป่าที่นํามาเป็นสัตว์เลี้ยง โครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ผู้รักสัตว์ เรื่อง Wildlife Breeding โครงการ “ร่วมรักสัตว์ป่า ฟ้ืนฟูธรรมชาติ สืบสานพงไพร” 
โครงการค่ายอาสาควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้และรักษาสัตว์ป่า ครั้ง
ที่ 17 โครงการค่ายอาสาสมัครดูแลสัตว์พิการ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการบางเลน จังหวัดนครปฐม โครงการ
พิธีไหว้ครู ประจําปี 2553 โครงการเปิดโลกสัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 โครงการ Vet Day – Vet Night 2010 โครงการ
สัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท (ภาคต้น) และโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 
 

2.1.3 ด้านการวิจัย 
• จัดต้ังศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด 
 ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ตกลงร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในส่วนของงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้งบประมาณสมทบ 2,000,000 บาท /ศูนย์/ปี จําแนกเป็นวิทยาเขตกําแพงแสน 
สนับสนุนงบประมาณสมทบ 750,000 บาท และวิทยาเขตบางเขน สมทบ 1,250,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี 
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• จัดต้ังศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์” จากสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและเป็นศูนย์ด้านการค้นคว้าและปฏิบัติ
งานวิจัย ด้านโรคสัตว์และด้านการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนการ
เรียนการสอน และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต ทั้งนี้ การบริหารงานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็น
ประธานกรรมการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน 
• จัดต้ังหน่วยวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2553 เห็นชอบในหลักการให้จัดต้ังหน่วยวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเซลล์ต้นกําเนิดและมะเร็งในสัตว์ โดยกันเงิน
รายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในส่วนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับรองรับนิสิตบัณฑิตศึกษาในระยะแรกของการจัดต้ังหน่วย 
• โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย 
จํานวน 10 รายการ วงเงิน 6,157,805.00 บาท 
• โครงการใช้ครุภัณฑ์ร่วมกัน 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่
ประชุมเห็นควรให้ใช้ครุภัณฑท์ี่มีอยู่ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกัน 
• โครงการวิจัยและเงินทุนวิจัย  

มีโครงการวิจัยทั้งหมด 73 โครงการ ทุนวิจัยจากภายใน 4,363,542 บาท ภายนอก 25,362,012.06 บาท 
รวม 29,725,554.06 บาท จาํนวนอาจารย์ที่ได้ทุนวิจัย 60 คน 
• จํานวนงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 39 เรื่อง นานาชาติ 55 เรื่อง รวม 94 เรื่อง 
• เงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 63 เรื่อง จํานวนเงิน 
564,000 บาท 

 

2.1.4 ด้านบริการวิชาการ 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานโครงการพัฒนา
วิชาการทั้งหมด 15 โครงการ มีรายรับรวม 140,145,340.88 บาท ได้แก่ โครงการตรวจรักษาสัตว์แก่ประชาชนนอก
เวลาราชการ ปี 2553 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โครงการบริการฝึกอบรมสื่อการสอน
หุ่นจําลองยางพารา โครงการวินิจฉัยโรคสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนนอกเวลาราชการ โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคตาพื้นฐาน โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบประสาท โครงการให้บริการรักษาสัตว์ใน
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ปี 2552-2553 โครงการให้บริการรักษาสัตว์นอกเวลาราชการ ปี 2553 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มโคนมในสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการของใช้
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตราคาเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนา
และวิจัยควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร โครงการพัฒนาและวิจัยการตรวจสุขภาพสัตว์ด้วยข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ โครงการพัฒนาวิชาการทดสอบประสิทธิภาพของ Zymax TM ต่อการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
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ชนิด Aeromonas hydrophila และ Flavobacterium spp. ในห้องทดลอง โครงการวิจัยพัฒนาการตรวจ
ภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้ออาร์อาร์เอส โดยวิธีอิไลซ่า (ELISA) และโครงการประสิทธิภาพของสารแคปไซซินในสุกร
อนุบาล โครงการพัฒนาสมุนไพร 

การดําเนินการของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหนิ 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล-
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 60,000,000.- บาท ดําเนินการได้
59,970,000 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมหมายค้าไม้ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน  
หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต และ ค.ส.ล. และเปิดให้บริการต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 
9,578 ตร.ม.  

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นก่อนเปิดให้บริการรักษาสัตว์ โดยการ             
จัดสวน ปลูกหญ้าและต้นไม้ ดําเนินการในวงเงิน 7,154,875 บาท เบิก-จ่าย จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
1,000,000 บาท จากเงินรายได้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 1,000,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จาก
สวนนงนุชพัทยา ทั้งต้นไม้และการดําเนินการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายมีมูลค่าถึง 5,154,875 บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2553 
 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โดยการประสานงานจากคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ     
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการ         
บรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อใช้พ้ืนที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
หัวหิน ดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน “โครงการ 1 ล้านกล้าถวายพ่อ” โดยมีนายราฟาเอล นาดาล 
นักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกเข้าร่วมโครงด้วย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ร่วมกับบริษัทรอยัลคานิน 
(ประเทศไทย) จํากัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดละครเวทีการกุศลแสดงโดยสุนัขและแมว (Dog & Cat 
First on Stage) เที่ยวเมืองไทย หัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน แสดง ณ โรงละคร M-Theater กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 
และ 22 พฤษภาคม 2554  

 

2.1.5 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. การจัดแผ่นป้ายข้อมูลวันสําคัญทางศาสนา/พระมหากษัตริย์  
2. โครงการจัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 
3. กิจกรรมการทําบุญและแสดงมุฑิตาจิต   
4. กิจกรรมสนับสนุนความเป็นไทย 
5. กิจกรรมวิชาการและปฏิบัติธรรม 
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2.1.6 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
วันที่ลง
นาม 

ประเภทความร่วมมือ 
หน่วยงาน/สถาบนั/มหาวิทยาลยั 

ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

(วันที่ครบกําหนด) 

ปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553) 

19 ต.ค.
2552 

Third General MOU on Co-operation on
Development-Oriented Research and 
Higher Education in Agricultural and 
Environmental Sciences 

Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD), France 

ไม่ได้กาํหนด 

6 พ.ย.
2552 

บันทึกความเข้าใจความรว่มมอืทางวชิาการ สถาบันวิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ไม่ได้กาํหนด 

1 ธ.ค.
2552 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สาํนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
3.บริษัท พดีับบลวิ พลสั จาํกดั 

4 ป ี
(1 ธ.ค.2556) 

17 ก.พ.
2553 

Agreement South East Asia Veterinary School Association - 
SEAVSA (Indonesia, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Vietnam, Thailand - 15 members, 6 
countries) 

ไม่ได้กาํหนด 

ปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 – 22 ก.ค. 2554) 

1 ก.พ.
2554 

ข้อตกลงความเขา้ใจความรว่มมือทาง
วิชาการ 

สํานักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ีองค์การพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ไม่ได้กาํหนด 

2 ก.พ.
2554 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตัง้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

5 ป ี
(31 ธ.ค.2558) 

19 เม.ย.
2554 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือการวิจัยและ
พัฒนาความรู้ในการรักษาโรคระบบประสาท
ด้วยเซลล์ต้นกําเนดิในคนและสัตว ์

สถาบันประสาทวทิยา กรมการแพทย์ ไม่ได้กาํหนด 

8 มิ.ย.
2554 

Memorandum of Understanding 
(MOU) 

Hill’s Pet Nutrition Asia-Pacific PTE Limited, 
Singapore 

1 ป ี
(8 มิ.ย.2555) 

 

2.1.7  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.7.1 การมอบหมายและกระจายอํานาจ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายและกระจายอํานาจ
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับถัดไป ได้แก่ รองคณบดี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน/กําแพงแสน/หนองโพ และหัวหิน หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง เพื่อ
บริหารจัดการงานให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
2.1.7.2 รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดาํเนนิการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินรายการสิ่งก่อสร้างประจําปี 2553 – 2555 และ
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ดังนี้  

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ส่วนการเรียน-วิจัยและปฏิบัติการเชี่ยวชาญพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย 17,675.98 ตร.ม. 
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ส่วนที่ 2  ส่วนสนับสนุนและอํานวยการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย 18,898 
ตร.ม. 

 วงเงินก่อสร้าง 469,800,000 ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (ปี 2553-2555) สัดส่วนการใช้เงินงบประมาณ :           
เงินรายได้ 75:25 คิดเป็นเงินเท่ากับ 325.35 : 117.45 ล้านบาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 103/2553 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2553 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน เริ่มดําเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2553 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2554 ได้รับการขยายเวลาปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 
ดําเนินการก่อสร้างโดยบริษัทแซมคอน จํากัด ขณะนี้ได้ส่งงวดงานก่อสร้างแล้ว 9 งวด คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 
69.10% ของงานก่อสร้างทั้งโครงการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2554 

2. อาคารผ่าซากชันสูตรโรคสัตว์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันเดียว พ้ืนที่ใช้สอย 1,360 ตารางเมตร 

วงเงินก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร 31,080,000 บาท สัดส่วนการใช้เงินงบประมาณ : เงินรายได้ 65:35 คิดเป็นเงินเท่ากับ 

20.20 : 10.88 ล้านบาท ดําเนินการ e-Auction แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาจ้าง ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง 365 วัน (ดําเนินการในภาพรวมของอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การ

กีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน 1,080 วัน) 

3. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องผ่าตัดพร้อมระบบโรงพยาบาลสัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พ้ืนที่ 75 ตารางเมตร วงเงินปรับปรุง 15,000,00 บาท ดําเนินการปรับปรุงโดย 

บริษัท เจอีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ในวงเงิน 13,389,00 บาท (เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด) ตามสัญญาจ้าง

เลขที่ 106/2554 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน กําหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน

วันที่ 11 กันยายน 2554  

 
2.1.7.3 การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย/ทําความสะอาดอาคารและการจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง 
จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์  
• การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมวงเงินจ้างปีงบประมาณ 2553 เป็นจํานวน 3,375,336 บาท 
• การจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร วิทยาเขตบางเขน 2,185,392 บาท วิทยาเขตกําแพงแสน 943,056 บาท 
• การจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง วิทยาเขตบางเขน 479,350,934 บาท วิทยาเขตกําแพงแสน 5,599,581.32 บาท 
2.1.7.4 การพัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 
• การพัฒนาระบบงาน 

1. การปรับระบบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ใน 4 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ปรับระบบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน โรงพยาบาลสัตว์ มก. กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ และ โรงพยาบาล-
สัตว์ มก. หัวหิน ดําเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถคัดเลือก
ยาและเวชภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานการใช้ยาและเวชภัณฑ์จากการให้บริการเดียวกัน เพิ่มความสมบูรณ์ใน
การใช้พัสดุเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ได้ต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือเร่งด่วน ลดความสูญเสียด้านยา
หมดอายุ และลดภาระด้านพื้นที่สําหรับจัดเก็บ stock และเป็นการประหยัดงบประมาณ โดยปีงบประมาณ 2553 
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ครั้งที่ 1/2553 ประหยัดได้จํานวน 1,638,622.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.90 และ ครั้งที่ 2/2553 ประหยัดได้
จํานวน 753,625.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.14 

2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้านคลินิกสตัว์เล็ก (Internship Program)” 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการฝึกอบรมเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์

ด้านคลินิกสัตว์เล็ก (Internship Program) เริ่มดําเนินการ ปี 2553 เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 1 ปี และดําเนินการ
ต่อเนื่องปีที่ 2 ในปี 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายสัตวแพทย์จบใหม่ได้พัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. การประมวลความรู้มาใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยงมีทักษะการดูแล
รักษาสัตว์ป่วย แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ 

2. สามารถทําหัตถการที่จําเป็นและพบบ่อยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สามารถสื่อสารกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง และผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถเขียนบันทึกทางสัตวแพทย์ 
5. มีจริยธรรมของวิชาชีพ และสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
และเป็นส่วนหนึ่งทางการแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพของสัตวแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับจํานวนของ

ผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายสัตวแพทย์ไม่ได้รับการฝึก
ทักษะเพื่อเพิ่มพัฒนาการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ผู้มารับบริการคาดหวัง และ
เป็นการประหยัดงบประมาณ โดยมีสัตวแพทย์เข้ารับการอบรม ปี 2553  จํานวน 21 คน ปี 2554  จํานวน 16 คน 

3. โครงการรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการประกันคุณภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการประกัน
คุณภาพและผลการดําเนินงานประจําปีสูงสุดระดับภาควิชา/หน่วยงาน เริ่มดําเนินการประจําปีการศึกษา 2552 
และได้มีการต่อเนื่องปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกย่องภาควิชา/หน่วยงานภายในที่สามารถดําเนินการระบบประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
และมีผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด ตามระบบประเมินคุณภาพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างแรงจูงใจสําหรับภาควิชา/หน่วยงานที่มีความต้ังใจและใช้กลไกการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนางาน โดยในปี
การศึกษา 2553 ได้เพิ่มรางวัลภาควิชา/หน่วยงานที่มีพัฒนาการคะแนนสูงสุดอีก 1 รางวัล 
 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. การโอนจ่ายเงินผ่านระบบ i-cash 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ปรับระบบการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิการจ่ายเงินให้มีความรวดเร็ว               

ลดขั้นตอนและประหยัดงบประมาณ โดยการนําระบบ electronic มาใช้โอนจ่ายเงินผ่านระบบ i-cash เข้าบัญชี

ธนาคารตามที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแจ้งไว้แทนการจ่ายเช็ค/เงินสด ซึ่งเป็นการลดภาระด้านการแจ้งหรือติดตามเจ้าหนี้

หรือผู้มีสิทธิทั้งบริษัท/ห้างร้าน และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้มารับเงิน ลดภาระด้านการจัดทํางบพิสูจน์

ยอดเงินฝากธนาคาร และลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค/การโอนเงิน โดยเริ่มใช้งานต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 
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2. ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน (Faculty Information System : FIS) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน (Faculty 

Information System : FIS) มาใช้เพื่อการจัดการข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน

และการประกันคุณภาพ โดยระบบจะสนับสนุนการทํางานของบุคลากรด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ

เชื่อมต่อระบบประกันคุณภาพและให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และระบบยังสามารถเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มี

ความเช่ือมโยงกันและมีความเป็นปัจจุบัน ต้ังแต่ข้อมูลระดับบุคคล ระดับภาควิชา/หน่วยงาน และระดับคณะฯ โดย

เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553  

3. ระบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ Online 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจากเดิมประเมินโดย

จัดทําแบบสํารวจ พัฒนาเป็นโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจในการปกิบัติงาน online ซึ่งเป็นการลดภาระงาน 

ลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยระบบจะประมวลผลเป็นปัจจุบันทันที หลังจากบุคลากรแต่ละคนทํา

การประเมินผ่านรหัสผู้ใช้งาน และระบบสามารถรายงานผลจําแนกตามภาควิชา/หน่วยงานและในภาพรวมของคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป 
 

2.1.7  ด้านการเงินและงบประมาณ 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ส่วนกลาง มก. เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2551 - 2553 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 76.04 102.66 (26.63) 89.56 111.75 (22.19) 90.58 127.58 (37.00) 

เงินรายได้ส่วนกลาง 
มก. 

4.01 4.00 0.00 7.98 7.53 0.46 6.94 4.48 2.46 

งบประมาณเงินรายได้ 233.84 210.38 23.46 272.08 257.74 14.34 348.56 346.99 1.57 

รวม 313.88 317.05 (3.17) 369.62 377.02 (7.40) 446.08 479.05 (32.97) 

คงเหลือเงินรายได้ 
คิดเป็นร้อยละของเงิน

รายได ้

  10.03   5.27   0.45 

 
 

การวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย พบว่า 
1. จํานวนรายรับ 
 1.1 ในปีงบประมาณ 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมากที่สุดในหมวดบุคลากร
จํานวน 62.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.77 รองลงมาได้แก่หมวดงบลงทุนจํานวน 18.14 ล้านบาท                     
คิดเป็นร้อยละ 20.03 และงบดําเนินการจํานวน 9.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 
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 1.2 เงินรายได้ส่วนกลาง มก. นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดสรรให้ดําเนินการโครงการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศให้เฉพาะอาจารย์
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศจํานวน 0.24 ล้านบาท (อาจารย์ 136 คน 
คนละ 1,800 บาท) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ศึกษาดูงาน/ทําวิจัยในต่างประเทศจํานวน 0.34 ล้านบาท เป็นต้น 
 1.3 สําหรับเงินรายได้ ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่หาได้มากที่สุดสําหรับนํามาใช้บริหารจัดการและพัฒนาคณะฯ โดย
ในปีงบประมาณ 2553 มีรายได้รวมถึง 348.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ส่วนกลาง มก. : เงินรายได้คณะฯ 21.86 : 78.14 (เงินงบประมาณแผ่นดิน 90.58 ล้านบาท เงินรายได้ส่วนกลาง 
มก. 6.94 ล้านบาท และเงินรายได้รวม 348.56 ล้านบาท รวม 446.08 ล้านบาท) คิดเป็นรายได้จากการให้บริการ
วิชาการซึ่งประกอบด้วยรายได้ปกติ 147.82 ล้านบาท และรายได้จากการดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ 
140.88 ล้านบาท รวมเป็น 288.70 คิดเป็นร้อยละ 82.82 รายได้จากค่าหน่วยกิตและธรรมเนียมการศึกษา 9.36 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 รายได้จากการบริหารงานจํานวน 2.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 และรายได้
อ่ืนๆ 47.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 
2. จํานวนรายจ่าย 
 2.1 ปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน 90.58 ล้านบาท ใช้จ่าย 127.58 ล้าน
บาท โดยส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากรประจํา 
 2.2 เงินรายได้ส่วนกลาง มก.จํานวน 6.94 ล้านบาท ใช้จ่ายจํานวน 4.48 ล้านบาท โดยมีบางส่วนยังไม่ได้
เบิก-จ่าย(การก่อสร้างขยายกรงสําหรับฝึกบิน และโครงการการวิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุนยึดสําหรับ
สัตว์เล็ก) บางส่วนส่งคืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ปรับปรุงห้องบรรยายคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
 2.3 เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่ามีรายจ่ายรวม 346.99 ล้านบาท จําแนกเป็น 

- รายจ่ายงบบุคลากรหรือค่าใช้จ่ายคงที่ จํานวนรวม 34.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.85         
ของรายจ่าย และร้อยละ 9.8 ของรายได้ที่หาได้ 

- รายจ่ายงบดําเนินการหรือค่าใช้จ่ายผันแปร จํานวนรวม 240.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ69.36 
ของรายจ่าย และร้อยละ 69.05 ของรายได้ที่หาได้ 

- รายจ่ายงบลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนา จํานวนรวม 72.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.79 
ของรายจ่าย และร้อยละ 20.70 ของรายได้ที่หาได้ 

 และหากจําแนกเป็นรายจ่ายตามภารกิจ จะปรากฏดังนี้ 

- ภารกิจด้านการเรียนการสอน จํานวนรวม 10.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของรายจ่าย และ
ร้อยละ 2.95 ของรายได้ที่หาได้ 

- ภารกิจด้านการบริการวิชาการ จํานวนรวม 261.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.45 ของรายจ่าย 
และร้อยละ 75.11 ของรายได้ที่หาได้ 

- ภารกิจด้านการบริหารจัดการ จํานวนรวม 74.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.59 ของรายจ่าย 
และร้อยละ 21.49 ของรายได้ที่หาได้ 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ            
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มก.) โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

- - 4 4 3 3 - - 4 4 3 3 ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

2  การผลิตบัณฑิต 3.49 3.53 4 4 3.5 3.5 5 4 3.93 3.93 3.57 3.57 ดี ดี ดี ดี 

3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

- - 4 4.5 4 4.5 - - 4 4.5 4 4.5 ดี ดี ดี ดี 

4 การวิจัย 5 5 4.5 4.5 5 5 - - 4.67 4.67 5 5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5 5 4.5 4.5 - - 5 5 4.5 4.5 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

6 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7 การบริหารและ
จัดการ 

- - 4.5 4.5 4.25 4.25 - - 4.5 4.5 4.25 4.25 ดี ดี ดี ดี 

8 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5 5 4 4 - - 5 5 4 4 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

- - 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.86 3.9 4.42 4.5 4.16 4.22 5 4 4.35 4.41 4.11 4.16     

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียด               
ดังตาราง ที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเตม็ 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 

            3.00 4.00 3.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ 4 6 4 6   - 3.00 4.00 3.00 /  x  

 
ผู้บริหาร : คณบดี  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : คณบดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 
และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ (1.1-1-1) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(1.1-1-2) มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไ ด้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพ                     
สัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังมุ่งส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สั่งสมอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย  
 วิสัยทัศน์ “เป็นสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของ เอเชีย” 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ (1.1-1-3) ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีทุกท่าน ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ ในภาพรวม /ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ/ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ /ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และงานอื่น ๆ ตามท่ีคณบดี
มอบหมาย   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และถ่ายทอดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายสู่ระดับภาควิชา/
หน่วยงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 4/2553 (1.1-2-1) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 
และครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 (1.1-2-2) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวัน
อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 (1.1-3-1) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม  
2553 (1.1-4-1) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ประจําปี 2553 ครบ 4 พันธกิจ 

ตามสรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปี ประจําปี 2553 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 (1.1-5-1) 

6. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ เพื่อทบทวน/พัฒนาแผน จํานวน 6 ครั้ง (1.1-6-1) มีการ
ติดตามผล/แผน โรงพยาบาลสัตว์ให้มีความสอดคล้อง ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 (1.1-6-2) มีการติดตามแผนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2553 (1.1-6-3) และครั้งที่ 9/2553 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 (1.1-6-4) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 4 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 7 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 4 ข้อ 4 ข้อ  
(ข้อ 1-4) 

3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1.1-1-2 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรค์ณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2550-2555กับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550-2555 

1.1-1-3 คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที ่150/2552 

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 วันศุกรท์ี่ 9 เมษายน 2553  

1.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที ่7/2553 วันศุกรท์ี่ 9 กรกฎาคม 
2553 

1.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ 
ครั้งที่ 1/2553 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 

1.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วันศุกรท์ี่ 9 กรกฎาคม  
2553 

1.1-5-1 รายงานการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 9/2553 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ 
ครั้งที่ 1/2553, ครั้งที่ 2/2553, ครั้งที่ 3/2553, ครั้งที ่4/2553 และครั้งที่ 5/2553 

1.1-6-2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 วันที ่18 ธันวาคม 2552  

1.1-6-3 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 9 กรกฏาคม 2553  

1.1-6-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 วันศุกร์ที ่10 กันยายน 2553 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล

การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ            
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้       1.22 3.93 3.57 7 4 

2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 2 6 6 6  - 2.00 4.00 4.00 / / 

2.2 อาจารย์ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

65.5 48.52 65 48.87 67 50.38 50 - 4.04 4.07 4.20 x / 
135 133 133 

2.3 อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 22.22 27 20.3 27 20.30 20  - 3.70 3.38 3.38 / / 

135 133 133 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ N/A 5 3 5  - N/A 4.00 3.00 / x 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ N/A 5 4 5  - N/A 3.00 3.00 / x 

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ N/A 6 5 6  - N/A 4.00 3.00 / x 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ N/A 5 5 5  - N/A 4.00 4.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ N/A 5 4 5  - N/A 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 2.4-2.8 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

ผู้บริหาร : คณบดี  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าท่ี และหน่วยบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรใหม่ (2.1-1-1) และ

ปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-2) ซึ่งทุกหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดหลักสูตร (2.1-2-1) ซึ่งทุกหลักสูตร

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (2.1-2-2) 
3. หลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-1)  
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการการศึกษา (2.1-4-1) เพื่อรับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินงาน

ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการการศึกษา เพื่อรับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินงานในข้อ 1-3  
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (2.1-5-1) ทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 ในที่ประชุมฯ อย่างสม่ําเสมอ (2.1-5-2, 2.1-5-3) 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งสิ้น 10 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 90.91 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ของคณะฯ (11 หลักสูตร) (2.1-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 2 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา 

2.1-1-2 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

2.1-2-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา 

2.1-2-2 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

2.1-3-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

2.1.4-1 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.1-5-1 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรของแตล่ะหลักสูตร 

2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 

2.1-6-1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 112 คน ลาศึกษาต่อ 
จํานวน 21 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 26 คน และปริญญาเอก 65 คน  
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   =                          =  48.87% 
 
  คะแนนที่ได้  =                         =   4.07  คะแนน 

 เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมนิตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 65.5 48.52% 65 48.87% 4.04 
คะแนน 

4.07 
คะแนน 

ร้อยละ 50 ไม่บรรล ุ
 135 133 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 65.5 48.52% 67 50.38% 4.04 
คะแนน 

4.20 
คะแนน 

ร้อยละ 50 บรรล ุ

135 133 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ข้อมูลจํานวนบุคลากร จากหน่วยการเจ้าหน้าที่  

65      
133 

X 100 

48.87 
60 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 112 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน 
มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน รองศาสตราจารย์ 26 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  
   เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =                            =  20.3 
  
 คะแนนที่ได้ =                           =   3.38  คะแนน   
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 30 22.22% 27 20.3% 3.7 
คะแนน 

3.38  
คะแนน 

ร้อยละ 20 บรรล ุ
 135 133 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ข้อมูลจํานวนบุคลากร จากหน่วยการเจ้าหน้าที ่ 

 

 

27      
133 

X 100 

20.3     
30  

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-1-1) มีการกําหนดอัตรากําลังของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการในแต่ละปีล่วงหน้า มีการสํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร               
(2.4-1-2) เพื่อให้บุคลากรได้นําความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน” (2.4-1-3) ที่จัดให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ  

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร (2.4-2-1, 2.4-2-2) มีการกําหนดคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) (2.4-2-3) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน อีกทั้งมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผน 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานเป็นอย่างดี (2.4-3-1)             
มีการจัดสวัสดิการและมีกองทุนสวัสดิการบุคลากร (2.4-3-2) ได้ทําการประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรของคณะฯ            
ทุกคน มีทุนเรียนดีให้แก่บุตรของบุคลากร มีสวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ รวมถึงสวัสดิการงานแต่งงานและ
เจ้าภาพงานศพ อีกทั้งมีเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะ ฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล               
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โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงข่าวประชาสัมพันธ์ (2.4-3-3) และการจัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่คณะฯ (2.4-3-4) มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางาน เช่น โครงการ KM (2.4-3-5) โครงการผู้บริหาร
พบบุคลากร (2.4-3-6) และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีสถานที่ออกกําลังกาย (2.4-3-7) ในโครงการออกกําลัง
กายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้ออันเป็นประโยชน์ต่อ           
การปฏิบัติงานในหลายหัวข้อ (2.4-4-1) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วม 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์คอยควบคุมดูแลให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณอาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด (2.4-5-1) มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่                
(2.4-5-2) และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังจรรยาบรรณต่าง ๆ (2.4-5-3) ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 3 ข้อ 
(ข้อ 1,3,5) 

N/A 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากําลัง 

2.4-1-2 แบบสํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร 

2.4-1-3 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน” 

2.4-2-1 สรุปข้อมูลคณุวุฒิบุคลากร 

2.4-2-2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

2.4-2-3 คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.4-3-1 ภาพบรรยากาศคณะสัตวแพทยศาสตร ์

2.4-3-2 รายงานกองทุนสวัสดิการบุคลากร 

2.4-3-3 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.4-3-4 โครงการแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรที่ทําช่ือเสียงให้แก่คณะฯ  

2.4-3-5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) 

2.4-3-6 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 

2.4-3-7 ภาพสถานที่ออกกําลังกาย/โครงการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.4-4-1 เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) 

2.4-5-1 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.4-5-2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่

2.4-5-3 รายงานประจําปีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา  

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีคอมพิวเตอร์สําหรับให้นิสิตใช้ในการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล จํานวน 

65 เครื่อง ต่อจํานวนนิสิตเต็มเวลา 621.6 FTES คิดเป็นอัตราส่วน 9.56 FTES ต่อเครื่อง ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
(8 FTES ต่อเครื่อง) (2.5-1-1) 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน สําหรับนิสิตหลายรูปแบบ เช่น สื่อการเรียน
การสอนจากยางพารา (2.5-2-1) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Maxlearn (2.5-2-2) มีห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา
สําหรับให้บริการค้นคว้าหาข้อมลทางด้านวิชาการ และมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจําห้องฯ คอยให้คําปรึกษาด้าน
การใช้งานต่าง ๆ แก่นิสิต 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา ที่ทันสมัยและเพียงพอ ทั้ง 2 วิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายไร้สาย 
(wifi) ทั้งคณะฯ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลของนิสิต (2.5-3-1) 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบสารเทศนิสิต (2.5-4-1) ที่ช่วยอํานวยความ
สะดวกให้แก่นิสิตในด้านงานทะเบียนนิสิต (ประวัติ ผลการเรียน ผลการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ)                      
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จัดให้แก่นิสิต อีกทั้งยังมีโรงอาหาร สถานที่ออกกําลังกาย และสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.5-4-2) ที่นิสิตสามารถไปใช้บริการได้ 
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5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร การ
ใช้ keycard เข้า-ออกอาคาร และระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในการใช้อาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด (2.5-5-1) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ส่วนใหญ่สูงกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงอาหารและสถานที่ออกกําลังกายได้รับการประเมินตํ่ากว่า 3.51 คือ 3.41 
และ 2.98 ตามลําดับ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 5 ข้อ N/A 3 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 4 ข้อ 
(ข้อ 2,3,4,5) 

N/A 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และ ขอ้มูลจํานวนนิสติเต็มเวลา จาก  
กองแผนงาน มก. 

2.5-2-1 ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2.5-2-2 สื่อการเรียนการสอนจากยางพารา/ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Maxlearn   

2.5-3-1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การศึกษา/เครือข่ายไร้สาย (wifi) 

2.5-4-1 ระบบฐานข้อมูลนิสิต/ระบบสารสนเทศนิสิตของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

2.5-4-2 โรงอาหาร สถานที่ออกกําลังกาย สถานพยาบาล ของคณะฯ และมหาวทิยาลัยฯ 

2.5-5-1 ระบบสาธารณูปโภค/ระบบรักษาความปลอดภัย/ระบบกําจัดของเสีย/ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  

 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  

 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (2.6-1-1) ที่มีความยืดหยุ่น
และหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง                
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง คอยชี้แนะแหล่งข้อมูล จัดการ
เรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา  
ผ่านชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา โครงการปัญหาพิเศษ (2.6-1-2) งานวิจัย และการฝึกงาน             
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา และมีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จ เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. ทุกรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอน (2.6-2-1,               
2.6-2-2) ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และภาคสนาม โดยแต่ละรายวิชาจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับ จุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อีกทั้งมีการประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนจะแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้แก่ผู้เรียนในคาบแรก 
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้งในระหว่าภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 59 
 

3. ทุกหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดให้มีช่ัวโมงปฏิบัติการ การสัมมนา การ
อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา การทําวิจัย การดูงาน และการฝึกงาน (2.6-3-1) 

4. ทุกหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในบางคาบ  
มีการนํานิสิตไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ เพื่อให้นิสิตได้นําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีควมรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย (2.6-4-1) 

5. คณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีการทําวิจัยในชั้นเรียน (2.6-5-1) แต่ยังไม่ทุกรายวิชา โดยแต่ละภาควิชามีการหารือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2.6-5-2) เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต (2.6-6-1)               
ในทุกรายวิชาเป็นประจําทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของ
อุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แต่ยังไม่มีการระบุในรายวิชาของภาคการศึกษาถัดไปว่ามีการนําการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ภาควิชาทั้งหมด (10 ภาควิชา) รายงานการปรับปรุงรายวิชา ตามผลประเมิน               
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต ในปีการศึกษา 2553 ภาควิชาได้ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในสังกัดของตนเอง 
จํานวน 9 ภาควิชา ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 ภาควิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 6 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,6) 

N/A 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

2.6-1-2 โครงการปัญหาพิเศษของนิสิตช้ันปีที่ 6 

2.6-2-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

2.6-2-2 แผนการสอน (Course Syllabus) 

2.6-3-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

2.6-4-1 แผนการสอน (Course Syllabus) 

2.6-5-1 รายวิชาที่มีการวิจัยในชั้นเรียน 

2.6-5-2 รายงานการประชุมภาควิชา 

2.6-6-1 ระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

 2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ              

ผู้ ใ ช้ บัณฑิตแ ต่ ใช้ ข้ อมู ลจากการสํ า รวจความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บัณฑิตที่ จั ดทํ าขึ้ น โดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-1) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี (2.7-1-2) มีการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่จําเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชาและระดับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ 

2. ยังไม่มีการดําเนินการ 
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ โดยมอบให้คณะกรรมการกิจการ

นิสิตฯ เป็นผู้ดําเนินการ (2.7-3-1) ในปีการศึกษา 2553 มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต มีการส่งเสริม
การทํากิจกรรมของนิสิต มีการให้ทุนนิสิตเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศโดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนา
นิสิต นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ให้การสั่งสอน อบรม ให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแบบ มคอ. (2.7-3-2) ของทุกรายวิชาที่มีการกําหนดผลการเรียนรู้ของนิสิตไว้ 9 ด้าน 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการต่าง ๆ (2.7-4-1) ให้นิสิต               
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สนับสนุนให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-4-2)               
และได้เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอผลงานภาคโปสเตอร์โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งยังได้
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จัดโครงการนําเสนอรายงานปัญหาพิเศษของนิสิตช้ันปีที่ 6 (2.7-4-3) เพื่อฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ให้แก่นิสิตอีกด้วย 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง (2.7-5-1) และกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกคน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

6. นิสิตได้รับการฝึกฝนในการนําเสนอและเขียนบทความผ่านกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาวิธี
วิจัย (2.7-6-1) ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา รวมทั้งการเข้าร่วมอบรมวิธีเขียนวิทยานิพนธ์ (2.7-6-2) ที่จัด
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทีจ่ัดทําขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ 

2.7-1-2 หลักสูตรที่ได้รบัการปรับปรุงในรอบระยะเวลา 5 ปี  

2.7-2 ยังไม่มีการดําเนินการ 

2.7-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตฯ 

2.7-3-2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

2.7-4-1 Website ของคณะฯ สมาคมนิสิตเก่าฯ และสโมสรนสิิตคณะฯ  

2.7-4-2 เอกสารงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.7-4-3 โครงการนําเสนอรายงานปัญหาพิเศษของนิสิตช้ันปีที่ 6  

2.7-5-1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

2.7-6-1 รายวิชาวิธีวิจัยของภาควิชา 

2.7-6-2 การจัดอบรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  

 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริม           

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
(2.8-1-1) เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เพียบพร้อมถึงความเป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะฯ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Website บอร์ดประชาสัมพันธ์ (2.8-2-1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนิสิต (2.8-2-2) และคู่มือการประกันคุณภาพ
ฉบับนิสิต (2.8-2-3) 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 หลายโครงการ เช่น โครงการวันไหว้ครู โครงการทําบุญ
สัตว์ทดลอง โครงการปันรักสู่นัอง (2.8-3-1) ตลอดจนโครงการค่ายอาสาพัฒนาต่าง ๆ ของสโมสรนิสิตคณะฯ             
(2.8-3-2) ที่ออกให้บริการ ให้ความรู้ และความช่วยเหลือแก่เยาวชน ชุมชน และสังคม โดยทุกโครงการมีการระบุ          
ดัชนี้ช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม   
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของ
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (2.8-4-1) แต่ยังดําเนินการไม่ครบทุกโครงการ 

5. นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านความประพฤติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.8-5-1) และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (2.8-5-2) 
 
 



64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 4 ข้อ 
(1,2,3,5) 

N/A 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 คู่มือนิสิต/คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8-2-1 Webaite / บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2.8-2-2 คู่มือนิสิต/คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต 

2.8-3-1 โครงการปันรักสู่น้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.8-3-2 โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์

2.8-4-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึน้โดยสโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.8-5-1 ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มอบใหแ้ก่นิสิต 

2.8-5-2 ประกาศนียบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยที่มอบใหแ้ก่นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้สําหรับอัตลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ตามกรอบการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์ของสัตวแพทยสภา 
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุโลมให้คณะวิชาและหน่วยงานภายใน กําหนด             
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของตนเองได้ โดยไม่จําเป็นต้องมีความสอดคล้องกับการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิงจากการประชุมช้ีแจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 
โดยสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2554) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒสิัตวแพทยศาสตรบณัฑิตต่ออาจารย์ประจาํทั้งหมด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 90 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ สัตวแพทยสภาได้กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 โดยกําหนดให้สถาบันฯจะต้องมีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของอาจารย์ประจําทั้งหมด ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
เป็นไปตามที่สัตวแพทยสภากําหนดเพื่อให้การผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

นิยามศัพท์ 
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับคณะทั้งปีการศึกษา และมี

ระยะเวลาทํางานไมต่ํากว่า 9 เดือน ซึ่งมี หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
คุณวุฒิสัตวแพทยศาตรบัณฑิต หมายถึง คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภา 
 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ทั้งนี้              
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
     ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต =  

 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต X 100  
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต X 5  
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมลา

ศึกษาต่อ) 138 คน มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 131 คน 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  =    131 X 100    =  ร้อยละ 94.93 
      138 

 
คะแนนที่ได้  =  94.93 X 5       =   5.58     =  5 คะแนน 

      85 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.9.1 N/A ร้อยละ 
94.93 

N/A 5 คะแนน ร้อยละ 90 บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9.1-1 ข้อมูลบุคลากร จากหน่วยการเจ้าหน้าที่  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2  โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ สัตวแพทยสภาได้กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 โดยกําหนดให้สถาบันฯจะต้องมีความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนปฏิบัติการทางคลินิกสัตวแพทย์ของนิสิตที่มี
มาตรฐานเหมาะสมสําหรับการให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังนั้นจะต้องมี
การเตรียมในทันทีที่มีการรับนิสิต และต้องมีสถานที่เหมาะสมรวมทั้งมีการบริการทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ 
 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 

 1.  ต้องมีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดทําการเมื่อเริ่มรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 2.  โรงพยาบาลสัตว์ต้องมีบริการสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์และมีรถพยาบาลออกบริการนอกสถานที่ได้ 
 3.  ในส่วนบริการของโรงพยาบาลสัตว์ ต้องมีบริการระดับพ้ืนฐานในส่วนเวชระเบียน ห้องยา ห้องตรวจ 

(คลินิกปฏิบัติด้านอายุรกรรม) ห้องผ่าตัด (คลินิกปฏิบัติด้านศัลยกรรม) ห้องคลินิกปฏิบัติด้านสูติกรรม 
ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชัณสูตรโรค 

 4.  การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ต้องให้บริการผ่าตัดพ้ืนฐานได้ เช่น ทําหมัน ทําคลอด ทําแผล และ
การผ่าตัดกระดูก 

 5.  ต้องมีส่วนรับฝากสัตว์ป่วยภายในโรงพยาบาลสัตว์อย่างเหมาะสม 
 6.  ต้องมีนายสัตวแพทย์ประจําเต็มเวลาในโรงพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 2 คน 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการ
เรียนการสอน ทั้งหมด 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ และโรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โดยเปิดทําการมาต้ังแต่ พ.ศ.2511 พ.ศ.2522 พ.ศ.2523 และแห่งสุดท้าย
เปิดทําการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ตามลําดับ จึงมีความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์ในการรับนิสิตเข้า
ศึกษาในแต่ละปี 

2. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบริการสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน และ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหินให้บริการทั้ง             
สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยมีหน่วยบริการฟาร์มเป็นรถพยาบาลสัตว์นอกสถานที่เพื่อให้บริการฟาร์มปศุสัตว์ 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ให้บริการฟาร์มโคนมและปศุสัตว์รวมทั้งให้บริการสัตว์เลี้ยง
ด้วย  
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3. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์เต็มรูปแบบ มีความพร้อม
ของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์การรักษาครบถ้วน อาทิ เวชระเบียน ห้องยา ห้องตรวจ (คลินิกปฏิบัติด้านอายุ
รกรรม) ห้องผ่าตัด (คลินิกปฏิบัติด้านศัลยกรรม) ห้องคลินิกปฏิบัติด้านสูติกรรม ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา 
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชัณสูตรโรค 

4. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่งมีศักยภาพในการให้การบริการผ่าตัดต้ังแต่
ระดับพ้ืนฐานจนถึงการผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมระบบประสาท เป็นต้น 

5. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง มีส่วนรับฝากสัตว์ป่วยภายในโรงพยาบาลสัตว์
อย่างเหมาะสม  

6. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง มีนายสัตวแพทย์ประจําเต็มเวลาใน
โรงพยาบาลสัตว์เกินกว่า 2 คนขึ้นไป  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

  
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.9.2 N/A 6 ข้อ N/A 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9.2 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กําแพงแสน 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์หนองโพ 

ข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์หัวหิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ สัตวแพทยสภาได้กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 โดยกําหนดให้สถาบันฯจะต้องมีระบบและกลไกการเรียนการสอนสําหรับ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันจะต้องมีความพร้อม
ของระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนในทุกประเด็น รวมทั้งเพื่อให้บัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตจากสถาบันนั้น
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยสภาวิชาชีพการสัตวแพทย์และมีสิทธ์ิในการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ 
 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 

 1.  เป็นสถาบันที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและมีการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยตามเกณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสถาบันต้องมีปณิธานและพันธกิจที่ระบุถึงการผลิต                     
สัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพ
สัตว์ของประเทศ และมีความสามารถที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญาตรี 

 2.  มีหลักสูตรและปริญญาที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภาตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภาว่าด้วย
การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 

 3.  มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552  

 4.  มีการรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 

 5.  มีโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 

 6.  มีการจัดการศึกษาทั้งระดับเตรียมสัตวแพทย์ ระดับปรีคลินิก และระดับคลินิกตามหลักเกณฑ์พิจารณา
หลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 

 7.  มีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ทั้งอาคารสถานที่ ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณา
หลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสั ต ว แพทยศ า สต ร์  สั ง กั ด มห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต ร ศ า สต ร์  ที่ รั บ ร อ ง โ ด ย สกอ .  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิจัยตามเกณฑ์สกอ. และคณะสัตวแพทยศาสตร์มี
ปณิธานและพันธกิจที่ระบุถึงการผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ
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และระบบบริการสุขภาพสัตว์ของประเทศ และมีความสามารถที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญาตรีได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2. หลักสูตรและปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภาตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตว
แพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 บทเฉพาะกาล ข้อ 15 

3. ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต
เท่ากับ 1 : 4.67 ซึ่งไม่เกินจากเกณฑ์ฯที่กําหนด (ไม่เกิน 1 : 8) คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตร้อยละ 
94.93 ของคณาจารย์ทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์ฯที่กําหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเท่ากับร้อยละ 50 เป็นไปตามเกณฑ์ฯที่กําหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) มีจํานวนสายสนับสนุนที่เป็น
นักวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อ 3 รายวิชา 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตจากระบบการสอบมาตรฐานของ สกอ. 
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน จากระบบโควตาต่างๆ ประมาณ 25 คน ซึ่งต้องสําเร็จการศึกษาตามที่ สกอ.กําหนด จึง
เป็นตามเกณฑ์ฯที่กําหนดไว้ 

5. มีโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 โครงสร้างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจํานวนหน่วยกิต 243 หน่วย 

6. มีการจัดการศึกษาทั้งระดับเตรียมสัตวแพทย์ ระดับปรีคลินิก และระดับคลินิกตามหลักเกณฑ์พิจารณา
หลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไว้ตามประกาศฉบับที่ 7/2552 มีการบริหารหลักสูตร และมีการ
จัดการศึกษาทั้งระดับเตรียมสัตวแพทย์ ระดับปรีคลินิก และระดับคลินิกเป็นไปตามเกณฑ์ฯที่กําหนด 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมของปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ฯที่กําหนดทุกประเด็น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ  

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อ  

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ  

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

  
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.9.3 N/A 7 ข้อ N/A 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9.3-1  รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553 ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 

2.9.3-2 ข้อบังคับของสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทย์ของ
สถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 บทเฉพาะกาล ข้อ 15 

2.9.3-3 รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553 ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 

2.9.3-4 รายงานการรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

2.9.3-5 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ของคณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.9.3-6 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ของคณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.9.3-7 รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553 ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 ร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ทีส่อบใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ สัตวแพทยสภาได้กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้ังแต่รุ่น
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงควรกําหนดเป้าหมายของบัณฑิตที่
สามารถสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯได้ในแต่ละปี 
 
รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 2553 – 31 พ.ค. 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
แปลงค่าร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯต่อบัณฑิตสัตวแพทย์ทั้งหมดที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ทั้งนี้ค่าร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯต่อบัณฑิตสัตวแพทย์ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษากําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 
วิธีการคํานวณ 
1.  คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯต่อบัณฑิตสัตวแพทย์ทั้งหมด

ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
      
ร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพฯต่อบัณฑิตสัตวแพทย์ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น   =   จํานวนบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ X 100  
                         จํานวนบัณฑิตสัตวแพทย์ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 
2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้     =    

     ร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ X 5  
            ร้อยละของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สอบได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่มีบัณฑิตที่ต้องสอบ
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       2.67 4.00 4.00 3 3 

3.1 ระบบและกลไกการ 
ให้คําปรึกษาและบริการ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 8 7 7  7 -  5.00 5.00 5.00  /  / 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

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

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 3 3 3  3 -  3.00 3.00 3.00  / /  

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 3.2 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
ผู้บริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลนิสิต (3.1-1-1) และ
แฟ้มประจําตัวนิสิต (3.1-1-2) ประกอบด้วยข้อมูลครอบครัว การเรียน สุขภาพ และบุคคลที่คณะฯ สามารถติดต่อ
ได้เมื่อนิสิตมีปัญหา มีการต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต (3.1-1-3) โดยคํานึกถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต เพื่อให้
อาจารย์สามารถช่วยเหลือและดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาคอยให้คําปรึกษาแก่นิสิต
นิสิตทั้งในเรื่องการเรียนและปัญหาส่วนตัวตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางระบบโทรศัพท์ facebook           
(3.1-1-4) ของหน่วยทะเบียนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกรณีที่นิสิตขอรับคําปรึกษาเอง และกรณีที่อาจารย์        
ที่ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ กรณีที่นิสิตมีปัญหามากเกินกว่าความสามารถที่คณะฯ จะดูแลได้ทั้งกรณีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตจะมีการส่งต่อนิสิตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานั้น ๆ คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
ติดตามผลช่วยเหลือและคอยให้คําแนะนํากับนิสิตจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ โดยมีการหารือร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ อีกทั้งมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (3.1-1-5) เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (3.1-1-6 , 3.1-1-7)   

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มี Website, Webboard และ Facebook (3.1-2-1) ของหน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา และบอร์ดสําหรับประกาศข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การ
รับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ และเรื่องที่นิสิตควรทราบ (3.1-2-2) มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (3.1-2-3 , 3.1-2-4) เพื่อเป็นช่องทางสําหรับนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ และ
มีการติดตามผลการให้บริการข่าวสารดังกล่าว 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต
ได้มีโอกาสเข้าไปดูงานและฝึกงานทั้งในประเทศ (3.1-3-1) และต่างประเทศ (3.1-3-2) มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมทางสังคม โดยคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะฯ โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน อันเป็น
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การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน (3.1-3-3) มีการจัดทําแบบประเมินผลการฝึกงาน (3.1-3-4) 
เพื่อให้นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป  

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า (3.1-4-1) มี Website และ Facebook (3.1-4-2) 
ของคณะฯ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าเป็นระยะ เช่น การประชุมทางวิชาการ การ
สัมมนา แหล่งทุนศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน และยังได้ประสานงานกับสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ 
มก. ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร               
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (3.1-4-3) อีกด้วย 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
สําหรับศิษย์เก่าอย่างสม่ําเสมอ (3.1-5-1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (3.1-5-2) และสมาคมนิสิตเก่า            
สัตวแพทยศาสตร์ มก. อีกทั้งได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (3.1-5-3) เพื่อนํา
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา ได้มีการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.59 จากคะแนนเต็ม 5 
และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ                  
(3.1-6-1)    

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยมีการหารือกันในที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการนิสิต
และกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ (3.1-7-1) และคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
กําแพงแสน (3.1-7-2) มีการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจจากนิสิตทุกปี แต่ยังไม่ได้ทําเป็นแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 8 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 8 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 ระบบฐานข้อมูลนิสิต 

3.1-1-2 แฟ้มประจําตัวนิสิต 

3.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-1-4 Website และ Facebook ของหน่วยทะเบียนและประเมนิผลการศึกษา 

3.1-1-5 แบบสํารวจและสรุปผลความต้องการของนิสิตช้ันปีที่ 1 

3.1-1-6 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมบริการของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.1-1-7 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร “หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศกึษา” 
และ “ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2553   

3.1-2-1 Website และ Facebook ของ คณะฯ สมาคมนิสิตเก่าฯ และ หน่วยทะเบียนฯ 

3.1-2-2 ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา รับสมัครงาน เรื่องที่ควรทราบ (บอร์ดงานบริการการศึกษา) 

3.1-2-3 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมบริการของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.1-2-4 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร “หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศกึษา” 
และ “ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2553   

3.1-3-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงาน 

3.1-3-2 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ต่างประเทศ 

3.1-3-3 โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์

3.1-3-4 สรุปแบบประเมินผลการฝึกงาน 

3.1-4-1 ระบบฐานข้อมูลนิสิต 

3.1-4-2 Website และ Facebook ของ คณะฯ สมาคมนิสิตเก่าฯ และ หน่วยทะเบียนฯ 

3.1-4-3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ    
พ.ศ. 2547 (Online) 

3.1-5-1 โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

3.1-5-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย ์

3.1-5-3 Website และ Facebook ของ คณะฯ สมาคมนิสิตเก่าฯ และ หน่วยทะเบียนฯ 

3.1-6-1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมบริการของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะและ
โครงการที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา โดยมี คณะกรรมการการกิจการนิสิตคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ (3.2-1-1) เป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าว มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละกิจกรรม (3.2-1-2, 
3.2-1-3) 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นิสิต (3.2-2-1) 
ต้ังแต่วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (3.2-2-2) และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ ทั้งในรายวิชาสัตวแพทย์ขั้นนํา (3.2-2-3) 
และผ่านการให้คําปรึกษาในการดําเนินงานของชุมนุม/โครงการ/สโมสรนิสิตคณะฯ (3.2-2-4) โดยให้นิสิตกําหนด
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จและวิธีการประเมินไว้ในแต่ละโครงการ  

3. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เริ่มใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมนิสิตต่าง ๆ โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มสําหรับเป็นแนวทางในการดําเนินงาน (3.2-3-1) การรวบรวมข้อมูล 
และการสรุปผลการดําเนินงาน แจกจ่ายให้แก่แต่ละฝ่าย/ชุมนุมในสังกัดสําหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
คณะฯ ยังได้ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมวิชาการ 
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กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะฯ ได้มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท ข้างต้น ดังจะเห็นได้จากแผนการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต               
(3.2-3-2) ปฏิทินกิจกรรม โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และ สโมสรนิสิตคณะฯ (3.2-3-3) อย่างไรก็
ตามในระดับบัณฑิตศึกษานิสิตยังไม่มีการทํากิจกรรมดังกล่าวเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กิจกรรมทางวิชาการ
เท่านั้น ทั้งนี้ ในการขออนุมั ติโครงการนิสิตจะระบุวัตถุประสงค์ ดัชนี ช้ี วัดความสําเร็จ ลักษณะกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ ซึ่งเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งยังมีการนําปัญหา
อุปสรรคที่พบในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อนหน้ามาปรับปรุงการดําเนินงานในปัจจุบันอีกด้วย               
(3.2-3-4) 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ มีการจัด
สัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิต (3.2-4-1) เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขสําหรับการดําเนินงานครั้งต่อไป (3.2-4-2) นิสิตมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะ แต่จะเป็นในรูปแบบกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ            
(3.2-4-3) ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามขณะนี้นิสิตสัตวแพทย์ 6 สถาบัน กําลัง
อยู่ระหว่างการจัดต้ังสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย (3.2-4-4) อันจะเป็นเครือข่ายในการ
ดําเนินงานของนิสิตต่อไป  

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประเมินผลโครงการที่จัดขึ้นสําหรับนิสิต (3.2-5-1) และกําหนดให้ทุก
โครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะฯ ต้องจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการกิจการนิสิต
และกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อทางคณะฯ จะได้ทราบว่านิสิตสามารถนําความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตที่ชัดเจน               
มีเพียงการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเท่านั้น 

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ (3.2-6-1) แต่ยังไม่มีการนําผลการประเมิน
ดังกล่าว รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบไปใช้ในการวางแผนพัฒนานิสิต มีเพียงการหารือกันในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตและกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ (3.2-6-2) และคณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน (3.2-6-3) เท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 6 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 3.2 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกจิการนิสิตและกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์

3.2-1-2 แผนการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตของคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-1-3 โครงการ/กิจกรรมสําหรับนิสติที่จัดขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสัตว-
แพทยศาสตร ์

3.2-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต 

3.2-2-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่ละพบผู้ปกครอง   

3.2-2-3 ประมวลการสอนวิชาสัตวแพทยศาสตร์ขั้นนาํ (01501151)  

3.2-2-4 โครงการ/กิจกรรมสําหรับนิสติที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.2-3-1 เอกสารที่สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรจ์ัดทําขึ้นสําหรบัเป็นคู่มือในการดําเนินงานของ
ฝ่าย/ชุมนุม 

3.2-3-2 แผนการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตของคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะฯ 

3.2-3-3 โครงการ/กิจกรรมสําหรับนิสติที่จัดขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสัตว-
แพทยศาสตร ์

3.2-3-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึน้โดยสโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.2-3-5 การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2-4-1 โครงการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิต การเรียนนอกห้องเรียนที่ต้องมี 

3.2-4-2 รายงานประชุมสโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร ์

3.2-4-3 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 

3.2-4-4 สรุปการประชุมสมาพันธ์นิสตินักศึกษาสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย  

3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึน้โดยคณะฯ และสโมสรนสิิตคณะฯ 

3.2-6-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึน้โดยคณะฯ และสโมสรนสิิตคณะฯ 

3.2-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3.2-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น (3.3-1-1, 3.3-1-2) เพื่อทําหน้าที่
ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและเรื่องส่วนตัวแก่นิสิต  

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มี หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา ทําหน้าที่
จัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ (3.3-2-1) และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา (3.3-2-2) คู่มือนิสิต (3.3-2-3) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.
2548) (3.3-2-4) จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3-2-5) การอบรมและประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ (3.3-2-6) 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการอาจาย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ แต่จะมี       
การหารือกันกลุ่มย่อยในกรณีที่นิสิตมีปัญหา หรือหารือในที่ประชุมคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดกิจกรรมบริการของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (3.3-4-1) มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์             
ที่ปรึกษาในภาพรวม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 5 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  

3.3-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2552 

3.3-2-1 การดําเนินงานของ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา 

3.3-2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-3 คู่มือนิสิต 

3.3-2-4 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. (พ.ศ. 2548) 

3.3-2-5 จรรยาบรรณอาจารย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.3-2-6 การอบรมและประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ 

3.3-3 ยังไม่มีการดําเนินการ 

3.3-4-1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมบริการของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ  กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       3.11 4.67 5.00 3 3 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 7  6 -  4.00 4.00 5.00 / /  

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 1 6 6  6 -  1.00 5.00 5.00 /  / 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัด 
ส่วน 

17,650,330 156,197.61 29,725,554.06 265,406.73 29,725,554.06 270,232.31 80,000 - 4.34 5.00 5.00 / /  

113 112 110 

 

ผู้บริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจักรกฤษณ์ ชํานาญกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น
ต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

-  มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการวิจัยของคณะ (4.1-1-1 ,4.1-1-2) ทําหน้าที่บริหาร และกํากับ

ติดตามงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ในด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และของชาติ โดยคณะฯ กําหนด

ในแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของคณะ (4.1-1-3)  

นอกจากนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังจัดทํากลุ่มของงานวิจัย (cluster of research) ร่วมกันทํางาน
เป็นทีม และผลักดันโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการจัดกลุ่ม
ของงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
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1) กลุ่มงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 

2) กลุ่มงานวิจัยด้านโรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา (Zoonosis, Emerging, Re-emerging 

diseases) 

3) กลุ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ (Biotechnology and 

Conservation Science) 

4) กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เลี้ยง (Companion animal health science) 

5) กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เป็นอาหาร (Swine heard health management) 

อีกทั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์” จาก            
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและเป็นศูนย์ด้านการ
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิจัย ด้านโรคสัตว์และด้านการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการวิชาการรูปแบบ        
ต่าง ๆ สนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต ทั้งนี้ การบริหารงานวิจัย มีคณะกรรมการประจําคณะ               
ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธานกรรมการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และคณะฯ

ยังให้ความสําคัญกับการทํางานวิจัยที่เป็นผลงานร่วมระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมทั้งจัดงานนําเสนอ

รายงานปัญหาพิเศษ หรือ โครงการวิจัยของนิสิต (4.1-2-1) อีกทั้งอาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วน

หนึ่งของการเรียนการสอนด้วย (4.1-2-2, 4.1-2-3, 4.1-2-4) 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ ต้ังแต่นักวิจัยระดับแรก 

จนถึงนักวิจัยอาวุโส จะเห็นได้จากผลงานวิจัย จะมีนักวิจัยต้ังแต่นิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์รุ่นใหม่ และอาจารย์อาวุโส ร่วมกันดําเนินโครงการวิจัย เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางการวิจัยผ่านการเรียนรู้

จากประสบการณ์ของนักวิจัย โดยเริ่มต้ังแต่การอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยยึดจรรยาบรรณ

นักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (4.1-3-1) เป็นการเตรียมกําลังคนให้พร้อมเข้าสู่การทําวิจัยในเวทีระดับชาติ และ

นานาชาติ อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้จัดสัมมนาเรื่อง การวิจัย

ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์สําหรับประเทศไทยในทศวรรษหน้า ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนักวิจัยระดับแนวหน้า มาบรรยายเพ่ือ

จูงใจให้นักวิจัยได้ทราบบรรยากาศในการค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ (4.1-3-2) 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต         

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเงินรายได้ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4.1-4-1) เช่น จัดสรรเงินรายได้ให้               

หน่วยเชี่ยวชาญพิเศษด้านเซลล์ต้นกําเนิดและมะเร็ง จํานวนเงิน 850,000 บาทเพื่อทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา

ประสิทธิภาพการเลี้ยงและเหนี่ยวนําเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันของสุนัขในการเปลี่ยนเป็น Neural stem 

cells” การวิจัยเรื่อง “การแยกเลี้ยงและทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกําเนิดของสุนัขประเภท Induced 

pluripotent stem cells และ Embryonic stem cells เพื่อผลิตเซลล์ของระบบประสาทสําหรับการรักษา” และ
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การวิจัยเรื่อง “การใช้เซลล์ของระบบประสาทที่ผลิตได้จากเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อการรักษาสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บใน            

ไขสันหลังจากการงอกของหมอนรองกระดูกสันหลัง” และคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยและการขอตําแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4.1-4-2) 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผนจัดสรรเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์สนับสนุนการวิจัยปีละ 15            

ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทุนวิจัยภาควิชาละ 1 ล้านบาท รวมมี 10 ภาควิชา เป็นเงิน 10 ล้านบาท และเป็น

ค่าใช้จ่ายกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการ cluster ละ 1 ล้านบาท รวมมี 5 cluster รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท (4.1-5-1) 

ซึ่งในแต่ละโครงการวิจัยจะมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ร่วมกันดําเนินการวิจัย เช่น จัดสรรเงินรายได้ให้

หน่วยเช่ียวชาญพิเศษด้านเซลล์ต้นกําเนิดและมะเร็ง จํานวนเงิน 850,000 บาท เพื่อทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา

ประสิทธิภาพการเลี้ยงและเหนี่ยวนําเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันของสุนัขในการเปลี่ยนเป็น Neural stem 

cells” การวิจัยเรื่อง “การแยกเลี้ยงและทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกําเนิดของสุนัขประเภท Induced 

pluripotent stem cells และ Embryonic stem cells เพื่อผลิตเซลล์ของระบบประสาทสําหรับการรักษา” และ

การวิจัยเรื่อง “การใช้เซลล์ของระบบประสาทที่ผลิตได้จากเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อการรักษาสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บใน            

ไขสันหลังจากการงอกของหมอนรองกระดูกสันหลัง”  

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่บุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์สามารถใช้ร่วมกัน             

โดยคณะกรรมการวิจัยได้รวบรวมจัดทําเป็นเอกสารรายการครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะใช้ร่วมกัน (4.1-5-2)  และรายการ

วารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (4.1-5-3) เพื่ออํานวยความสะดวกและแหล่งค้นคว้าของนักวิจัย 

นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยลงนามความร่วมมือเพื่อจัดต้ัง “ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด” (4.1-5-4) และ

หน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งทุนวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่  ด้านส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลเกี่ยวกับ

ระเบียบหลัก เกณฑ์  แนวปฏิบั ติ อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับการ วิจั ยและงานสร้ างสรรค์  จะใช้ข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(www.rdi.ku.ac.th)  โดยทางสถาบันฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย (มีรหัสผ่านเข้าระบบฐานข้อมูล) เพิ่มเติมข้อมูล 

พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา 

6. นักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านงบประมาณวิจัยและ               

พันธกิจการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร แหล่งค้นคว้า ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย จากเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.rdi.ku.ac.th) (4.1-6-1) โดยทางสถาบันฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย (มี

รหัสผ่านเข้าระบบฐานข้อมูล) เพิ่มเติมข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 6 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) และมีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตรท์ี ่139 /2552 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยประจํา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป 

4.1-1-2 คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตรท์ี ่097 /2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยประจํา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2554 

4.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร ์(ประจําปี 2553): ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของคณะ 

4.1-2-1 บทคัดย่อการนําเสนอรายงานปัญหาพิเศษของนิสิตช้ันปีที่ 6 ครั้งที่ 20 ประจําปีการศึกษา 
2553 วันที ่8-9 ธันวาคม 2553 

4.1-2-2 ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ในการเรียนการสอน และ/หรือ นําไปใช้ในการบริการวิชาการ 

4.1-2-3 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

4.1-2-4 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.1-3-1 จรรยาบรรณนกัวิจัย โดยสภาวิจัยแห่งชาติ 

4.1-3-2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-1 ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 

4.1-4-2 ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย
และการขอตําแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 8 เมษายน 
2554 

4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2554 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 
วาระการประชุมที่ 3.2 เรื่องจัดทําแผนงบประมาณของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้านวิจัย 

4.1-5-2 รายการครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะใช้ร่วมกัน 

4.1-5-3 รายการวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.1-5-4 สัญญาลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

4.1-6-1 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(www.rdi.ku.ac.th) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีกระบวนและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์              

ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง          

ไปเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติ ปีเว้นปี (ปีงบประมาณ) โดยสนับสนุนเงินตามที่จ่ายจริง

วงเงินไม่เกินร้อยละ 70 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนคุณสมบัติของผู้เสนอ         

รับเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-1)  

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย 3 หมวด              

วิชาหลัก ที่ทํางานกับสัตว์ต่างชนิดกันคือ หมวดวิชาโรคสุกร หมวดวิชาโรคสัตว์ปีก และหมวดวิชาโรคสัตว์น้ํา               

วางแนวทางและขั้นตอนในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกี่ยวกับโรคและการระบาดของเชื้อต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเจ้าของ

กิจการ รวบรวมจัดหมวดหมู่ความรู้และบทความเป็นรูปเล่ม แจกให้กับเจ้าของกิจการ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2553 วันที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ อาคารศูนย์เรียน รวม 2 (4.2-2-1, 4.2-2-2 

และ4.2-2-3)  
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3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ผลงานวิจัย ไปยังเจ้าของกิจการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านเว็ปไซต์ (4.2-3-1) การประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ 9”  โดยทีมวิชาการหมอหมูเกษตรศาสตร์ และ

หัวข้อ “ก้าวทันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ํา, กุ้งและปลา” โดยทีมวิชาการสัตว์น้ํา และหัวข้อ “โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ

ซ้ําในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก” โดยทีมวิชาการสัตว์ปีก ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2553  

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง

การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข อาจารย์สังกัด

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด ให้ทําการศึกษา

วิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคไตสําหรับสุนัขในประเทศไทย (4.2-4-1) 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยให้การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           

ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบ โดยมีกระบวนการวางแนวทางหลักเกณฑ์การเจรจาทําข้อตกลง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์             

ของนักวิจัย เช่น การจัดทําหนังสือลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์กับบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์         

เบทาโกร  จํากัด  (4 .2-5-1) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ขอความช่วยเหลือจากสํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย 

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่น                 

จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยคณะกรรมการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์

เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง “การเตรียมการเพื่อ           

ขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล” จัดในวันอังคารที่ 31 

พฤษภาคม 2554 โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบ E-office ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

(4.2-6-1) อีกทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยกลาง ได้จัดต้ังคลินิก          

ให้คําปรึกษา อาทิเช่น การเขียนโครงการวิจัย การตรวจภาษาต่างประเทศ การให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการ            

ขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย เป็นต้น และ รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร              

เอมะวิศิษฎ์ ขอยื่นจดเครื่องหมายการค้า (KUick) เสนอต่องานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ 

งานทรัพย์สินทางปัญญาได้ดําเนินการยื่นคําขอดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว (4.2-6-2) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 1 ข้อ 6 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 5 ข้อ (เป็นเกณฑ์ข้อ) และมีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย
และขอตําแหนง่ทางวิชาการแก่บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 

4.2-2-1 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ํา กุ้งและปลา”  
โดยทีมวิชาการสัตว์น้ํา ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.2-2-2 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําในอุตสาหกรรมการเลีย้ง 
สัตว์ปีก” โดยทีมวิชาการสัตว์ปีก ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.2-2-3 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ทันโรค ทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที ่9” โดย 
ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ 

4.2-3-1 เว็ปไซต์การจัดงานประชุมวิชาการ  ครั้งที ่7 งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2553 

4.2-4-1 ภาพถ่ายการมอบทุนสําหรับวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคสําหรับสุนขัในประเทศไทย 
จากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด 

4.2-5-1 ภาพถ่ายการลงนามสัญญาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตรกั์บบริษัท ศูนยวิ์ทยาศาสตร ์
เบทาโกร จํากัด 

4.2-6-1 ระบบฐานข้อมูล E-office ของคณะสัตวแพทยศาสตร ์

4.2-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที ่5/2554 วันศุกร์ที่ 20 
พฤษภาคม 2554 หน้าที่ 14 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  80,000 บาทต่อคน  

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จําแนกได้ ดังนี้ 

1. ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 126,500 บาท  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. จํานวน 4,237,042 บาท 

3. ทุนส่วนตัว จํานวน 260,000 บาท 

4. ภายนอกคณะสัตวแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 25,102,012.06 บาท 

มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 112 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จาก
ภายในและภายนอก เท่ากับ 29,725,554.06 บาท 
      
 =                                     =    265,406.73 บาท 
 
  
 คะแนนที่ได้     =                                       =   5  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
 
 
 

29,725,554.06   
112 

265,406.73    
150,000 

X 5 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 17,650,330 156,197.61 29,725,554.06 265,406.73 4.34 5 80,000 บรรล ุ
113 112 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 156,197.61 ต่อคน 29,725,554.06/110 
= 270,232.31 ต่อคน 

4.34 5 80,000 บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 ข้อมูลงานวิจัย (รายงานการประเมินตนเองคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
หน้า 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2               
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

   คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้     N/A 5.00 4.50 2 1 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

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

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสังคม 

ข้อ N/A 5 5  5  - N/A 5.00 5.00 /   /  

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 
 

ผู้บริหาร : รองคณบดี บางเขน  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : รองคณบดี บางเขน และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. ท้ัง 4 แห่ง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.พัชร์วสา พึ่งตน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
หมายเหต:ุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 

และข้อ 3 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี
การแต่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ (5.1-1-1) ซึ่งมีการประชุมกําหนด
นโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (5.1-1-2) 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีเปิดโอกาสให้นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นฝึกงานในคลินิกนอกเวลาที่เปิด
ให้บริการ (5.1-2-1) นิสิตออกปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์ิฯพระบรมราชินีนาถ (5.1-2-2) 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย ในโครงการให้บริการเตรียมช้ินเนื้อเพื่อการสอนหรือการ
วิจัยแก่บุคลากรภายในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (5.1-3-1)  

4. มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต ฝึ ก ง า น น อ ก เ ว ล า  ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ (5.1-4-1) 

5. มีการนําสรุปรายงานการประชุมเข้าที่ประชุมเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติ (5.1-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 5.1 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 4 ข้อ 
(ข้อ 2,3,4,5) 

N/A 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงาน 
ชันสูตรโรคสัตว์ 

5.1-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 
(ศธ0513.11301/4777 ลว.26ส.ค.53, ศธ0513.11301/6855 ลว.16พ.ย.53,  
ศธ0513.11301/7468 ลว.8ธ.ค.53, ศธ0513.11301/799.2 ลว.14ก.พ.53, 
ศธ0513.11301/1830 ลว.28มี.ค.53) 

5.1-2-1 เอกสารใบส่งตัวนิสิตขึ้นฝึกงานนอกเวลา เสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอม งานกิจการนิสิต  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

5.1-2-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิฯ
พระบรมราชินีนาถ (คําสั่งที่ 08/2554) 

5.1-3-1 โครงการให้บริการเตรียมช้ินเนื้อเพื่อการสอนหรือการวิจัยแก่บุคลากรภายในและนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

5.1-4-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจเรื่องนิสิตขึ้นฝึกงานนอกเวลาของโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 

5.1-5-1 เอกสารรายงานการประชุมเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ได้จัดทําโครงการ
พัฒนาวิชาการ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง (5.2-1-1) ซึ่งเป็น
การริเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยผ่านทางสมาคมไทยโฮสไตล์-ฟรีเชี่ยนและชุมนุมสหกรณ์               
โคนมแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตเรีย
และนิวซีแลนด์ ให้สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันในอนาคต โดยการจัดจ้างทีมที่ปรึกษาทางวิชาการเข้าไป
ปฎิบัติงานกับสหกรณ์โคนมรวมทั้งสิ้น 20 สหกรณ์  

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับเป็นที่ปรึกษากับสหกรณ์โคนม 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่าม่วง 
สหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมถ์ สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ สหกรณ์โคนมชะอําห้วยทราย โดยมี               
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์เป็นเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
โครงการนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกร               
ผู้เลี้ยงโคนม โดยเสริมความเข้มแข็งของการเรียนรู้ในการปรับตัว การรับวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลด
ต้นทุน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในฟาร์มเพื่อวิเคาะห์ประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต ผ่านการทํางานของ
นายสัตวแพทย์และนักวิชาการที่เข้าปฏิบัติงานในฟาร์มสม่ําเสมอทุกเดือน (5.2-2-1) การอบรมสัมมนาและการผลิต
สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

3. โครงการนี้มีการประเมินผลการดําเนินงาน ผ่านการรายงานผลปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี (5.2-3-1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อเสนอแนะและปรับปรุงการดําเนินงานจากนายสัตวแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานและจากคณะกรรมการประเมินผลและติดตามผลการการดําเนินงานตาม TOR จากคณะกรรมการ
บริหารโครงการ และประเมินผลจากคณะกรรมการจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งประเมินผลความ               
พึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (5.2-3-2) 
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4. โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ในการดําเนินงานในปีที่ 2 (5.2-4-1) ได้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
โดยปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องและดเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ การทําโครงการแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดในแม่โคนมของสหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด               
(5.2-4-2) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องผสมติดยากในแม่โคซึ่งได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและผู้บริหาร
สหกรณ์ การจัดการสัมมนา เรื่องวัคซีนป้องโรคปากเท้าเปื่อยและฟาร์มมาตรฐานเพื่อให้ความรู้และแนวทางป้องกัน
ปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองโพ ในภาวะที่เกิดโรคระบาด มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5. โครงการนี้มีการพัฒนาความรู้จากงานบริการและมีการถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในคณะและสาธารณชน
โดยการจัดทํา หนังสือคู่มือการเลี้ยงโคนมสําหรับเกษตรกร วารสารสาส์นโคนมสําหรับเผยแพร่ให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังนําเสนอในรูปของ e-document ผ่าน www.vetnp.ku.ac.th มีการ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติงานในโครงการสัมมนาที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการดําเนินการ และฟาร์มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
และสาส์นโคนม (5.2-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 5.2 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 โครงการพัฒนาวิชาการ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้
จริง ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 

5.2-2-1 รายงายผลการปฎิบัติงานประจําเดือน  

5.2-3-1 เอกสารรายงานประจําเดือน ประจําไตรมาสและรายงานประจําปีของทั้ง 4 สหกรณ์  

5.2-3-2 ผลประเมินความพึงพอใจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.2-4-1 เอกสารแผนปฏิบัติงานปีที ่2 TOR ของแต่ละสหกรณ ์ 

5.2-4-2 โครงการแก้ไขปัญหาผสมไมติ่ดในแม่โคนมของสหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 

5.2-5-1 หนังสือสาส์นโคนมของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์หนองโพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       5.00 5.00 5.00 1 1 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 5   5  - 5.00 5.00 5.00  /   / 

 
ผู้บริหาร : ประธานคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุรางค์รัตน์ เพ็ชรคุ้ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และระบบส่งเสริมให้บุคลากร
นํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

1.1 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1) 
1.2 มีการจัดทําแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-2)   
1.3 มีการประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมทั้งสรุปเป็นรายงาน 
1.4 ได้รับงบประมาณในการดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,098,520.- บาท 

2. คณะฯ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนิสิต ดังนี้ 

2.1 จัดโครงการจัดงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง  ในวันที่ 30 มกราคม 2554 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 
(6.1-2-1) 

2.2 จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของม้าพ้ืนเมืองแห่นาค ในวันที่ 29-31 มกราคม 2554     
(6.1-2-1) 

2.3 จัดโครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ของนิสิตเป็นประจําทุกปี (6.1-2-2) 
2.4 จัดโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ

การปฏบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21-24 เมษายน 2554 (6.1-2-3) 
2.5 โครงการวันไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 (6.1-2-4) 
2.6 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง จัดโดยภาควิชากายภาคศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24     

มิถุนายน 2553 (6.1-2-5) 
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2.7 โครงการทําบุญประจําปี ภาควิชาพยาธิวิทยา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ วัดสุนันทวนาราม   
จังหวัดกาญจนบุรี (6.1-2-6) 

3. มีสถานที่เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (6.1-3-1) 
3.1 มีหอประวัติ ซึ่งประกอบไปด้วย หุ่นจําลอง อาจารย์ทองฑีฆายุ ทองใหญ่, ศ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์-

สงคราม, อดีตคณบดีแต่ละสมัย, รูปสมเด็จพะรสังฆราชทรงวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ 
3.2 ห้องปฏิบัติสมาธิ (ห้อง 6629 ช้ัน 6 อาคาเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์) โดยเปิดให้

บุคลากรและผู้สนใจสามารถเข้าไปนั่งปฏิบัติสมาธิได้ทุกวันในเวลาราชการ 
3.3 ลานอเนกประสงค์ โถงชั้นล่างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ มีการ

จัดบอร์ดแสดงภาพกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาฆ-
บูชา วันวิชาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จบรมราชินีนาถ 
วันปิยะมหาราช วันลอยกระทง  

3.4 มีการจัดทําข่าวสารทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยบทความธรรมะและภาพกิจกรรม               
โดยเผยแพร่ให้นิสิต/บุคลากรของคณะและบุคคลท่ัวไปได้รับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในทุก 2 เดือน/1 ฉบับ 

4. มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต              
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบจากที่ประชุมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม               
ดังโครงการต่อไปนี้ 

4.1 โครงการจัดงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง (6.1-4-1) 
4.2 กิจกรรมการแสดงความสามารถของม้าพ้ืนเมืองแห่นาค  (6.1-4-2) 
4.3 โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ของนิสิตเป็นประจําทุกปี  
4.4 โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติ  

งานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (6.1-4-3) 
4.5 โครงการวันไหว้ครู   
4.6 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (6.1-4-4) 
4.7 โครงการทําบุญประจําปี ภาควิชาพยาธิวิทยา (6.1-4-5) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

5.1 มีการนําผลการประเมินโครงการจัดงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง กิจกรรมการแสดง
ความสามารถของม้าพ้ืนเมืองแห่นาค โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบทของนิสิต โครงการปลูกต้นกล้า
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์               
ไปประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากแบบประเมินของนิสิตและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินที่ได้จากแบบประเมินของนิสิตและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ                                   

5.3 นําผล/แผน ที่ได้รับจากการประเมินของนิสิตและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ นําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไป (6.1-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 6 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 1. ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลว.7ส.ค.52 
2. คําสั่งคณะสตัวแพทยศาสตร์ที่ 022/2553 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) ลว.25มี.ค.53 

6.1-1-2 1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประจําปีการศึกษา 2553-2554 
2. แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2553-2554 
3. ปฏิทินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553-2554 

6.1-2-1 ขออนุมัติโครงการประกวดสัตว์เลี้ยง ในงานวันเกษตรแฟร์ประจําปี 2553 พร้อมขอรบั
งบประมาณดําเนินการ (ศธ0513.11301/11679 ลว.19พ.ย.52) 

6.1-2-2 1. ขออนุมัติจดัทําโครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท (ลว.9ส.ค.53) 
2. ขออนุมัติจดัทําโครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท (ลว.6ม.ค.54) 

6.1-2-3 ขออนุมัติดําเนินโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554  
(ศธ0513.11301/1160 ลว.28ก.พ.54) 

6.1-2-4 ขออนุมัติจัดโครงการวันไหว้ครูและทําบุญสตัว์ทดลอง ประจําปีการศึกษา 2553  
(ลว.11มิ.ย.53) 

6.1-2-5 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง 

6.1-2-6 โครงการทําบุญประจําปีภาควิชาพยาธิวิทยา 

6.1-3-1 รูปภาพสถานที่เผยแพร่กิจกรรม  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-4-1 ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายของฝ่ายรับสมคัร เอกสาร ทะเบียนและประเมินผล  
(ศธ0513.11307/058 ลว.10ก.พ.53) 

6.1-4-2 ขอส่งสรุปผลประเมินการจัดการแสดงความสามารถของม้าพ้ืนเมืองแห่นาคในงานเกษตร
แฟร์ประจําปี 2553 (ศธ0513.20603/000123 ลส.5ก.พ.53) 

6.1-4-3 ขอส่งผลการประเมิน “คุณคา่และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและปฏบัิติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2554” (ศธ0513.11301/2909 ลว.30พ.ค.54) 

6.1-4-4 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่สัตว์ทดลอง 

6.1-4-5 ผลการประเมนิโครงการทําบุญภาควิชาพยาธิวิทยา 

6.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
   

2.75 4.50 4.25 4 3 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหาร 
ทุกระดับของคณะ 

ข้อ 5 7 6 7  -  3 5 4.00  /  x 

7.2 การพัฒนาสถาบัน 
สู่สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 4 4 4  4  - 4 4 4.00  /   / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5  5  - N/A 5 5.00  /   / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 - 4 4 4.00 /  / 

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 7.3 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
ผู้บริหาร : รองคณบดีบางเขน รองคณบดีกําแพงแสน รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : รองคณบดีบางเขน รองคณบดีกําแพงแสน หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  

ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ น.ส.พัชร์วสา พึ่งตน และน.ส.ศศิมา ผะดาวัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตรา 33 (7.1-1-1) ดังนี้ 

1.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
1.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวกับสูตรสําหรับคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ

เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
1.4 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
1.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ 
1.6 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7 ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
1.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 
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และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มประเมินฯ ที่กําหนด โดยผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก 

2. ผู้บริหารได้กําหนดวิสัยทัศน์หน่วยงาน “การเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย” กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ (7.1-2-1) ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของคณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานบริการวิชาการสู่ชมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและสาํนึกรักองค์กรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และถ่ายทอดไปยังภาควิชา/หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน         
การบริการวิชาการ การวิจัย การเงินและการประกันคุณภาพ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะฯ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน (7.1-3-1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จัด และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและผลการดําเนินงานผ่านระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (e-office) ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ 

4. คณบดีและผู้บริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
4.1 มีการมอบหมายงานให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน (7.1-4-1) 
4.2 มีการมอบอํานาจให้รองคณบดี/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ และหัวหน้าหน่วยงานชันสูตร         

โรคสัตว์ มีอํานาจอนุมัติเงินในจํานวนที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน (7.1-4-2) 

4.3 รับฟังข้อคิดเห็นจากการประเมินผู้บริหาร การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตาม 4 พันธกิจ ได้แก่ 
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์
และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.4 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากระบบสํานักงานอัตโนมัติที่สามารถ
เสนอความเห็นต่อคณบดีได้โดยตรง 

4.5 มีโครงการรางวัลคุณภาพสําหรับภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับคะแนนประกันคุณภาพสูงสุด รางวัล
ภาควิชา/หน่วยงานตัวอย่างและรางวัลการพัฒนาการ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานของภาควิชา/หน่วยงานให้มีคุณภาพ (7.1-4-3) 

4.6 มีการจัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากรปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 – 2 ช้ัน 6 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

5. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะฯ ผ่านโครงการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการด้วย รวมถึงมีการมอบหมายและสอนงานใน
แต่ละลําดับหน้าที่ จากข้อมูลผลการประเมินผู้บริหาร (7.1-5-1)   
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากข้อมูลการประเมินผู้บริหารและการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก (7.1-6-1) 

7. คณะกรรมการประจําคณะฯ ประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ซึ่งกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในรอบปีการศึกษา 2553 รวม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ วาระพิเศษ รวม 3 ครั้ง (7.1-7-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 5 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) และมีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.1 5 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 

7.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะฯ 

7.1-3-1 ขอติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร ์
ประจําปี 2553-2554 ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ 2554 

7.1-4-1 คําสั่งคณะฯ ที ่103/2552 ลว.10ส.ค.2553 เรื่องการมอบหมายภาระงานให้ผู้บริหาร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-4-2 คําสั่งมก. เรื่องการมอบอํานาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
มอบอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

7.1-4-3 ขอเชิญรับมอบรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/
หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 (ศธ0513.11301/ว3233 ลว.4มิ.ย.2553) 

7.1-5-1 สําเนาใบลงทะเบียนโครงการการจัดการความรู้ที่มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 

7.1-6-1 ขอส่งผลการประเมิน การประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ (ศธ0513.11301/3433 ลว.16มิ.ย.2554) 

7.1-7-1 หนังสือ มติ/สาะสําคัญ/ผลการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น               
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผนการจัดการความรู้ โดยจัดทําเป็นโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
บุคลากรและการเรียนการสอน (7.2-1-1) มีการกําหนดประเด็นความรู้ทุกครั้งที่จะจัดช่ัวโมงการจัดการความรู้ 
(ช่ัวโมง KM) โดยจําแนกเป็น 

- การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไป / ด้านวิชาการ / ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
- การจัดกลุ่มการจัดการความรู้ (ชุมชนนักปฏิบัติ : Community of Practices : Cops) จําแนกเปน็  

o กลุ่มนายสัตวแพทย์ 
o กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 
o กลุ่มธุรการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กําหนดให้มีโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน รวมถึงมี
การสํารวจความต้องการพัฒนาความรู้ที่จําเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดประเด็นความรู้
ในแต่ละตําแหน่งาน 

2. มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยการจัดสัมมนาเรื่อง การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์ สําหรับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ในเดือนมีนาคม 2554 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของสกว. และสภาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
มาร่วมแลกเปลี่ยน (7.2-2-1) 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั่วโมงการจัดการความรู้ (ช่ัวโมง KM) ในรอบปีงบประมาณ 2554
รวม 12 ครั้ง (7.2-3-1) 

4. มีการสรุปและรวบรวมไว้ใน e-office KM (7.2-4-1) เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้บุคลากรทุกคนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 5 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 ขออนุมัติดําเนินการโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2554  
(ศธ0513.11301/6169 ลว.20ต.ค.2553) 

7.2-2-1 สําเนาโครงการจัดสัมมนา เรอ่ง การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์ สําหรับประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า 

7.2-3-1 ขอติดตามผลการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2554  
(ศธ0513.11301/ว2260 ลว.26เม.ย.2554) 

7.2-4-1 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ หัวข้อองค์ความรู้ขององค์กร (KM)  

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้กําหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไว้ในกลยุทธ์ที่ 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (7.3-1-1) และกําหนดให้จัดทําโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (FIS) เพื่องานบริหารและการประกันคุณภาพ  

2. มีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
2.1 ระบบ FIS (7.3-2-1) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละระดับโดยระบบมีข้อมูลครอบคลุมด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ที่เป็นปัจจุบันและเปิดเผยสู่สาธารณะชน ฐานข้อมูลจําแนกเป็น 6 
ส่วน ประกอบด้วย 

Part 1 : Data Management 
Part 2 : Public Information 
Part 3 : Faculty Login 
Part 4 : Personal Login 
Part 5 : Excentive Information 
Part 6 : Faculty Information 
และสามารถแสดงผลด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน 
2. ข้อมูลบุคลากร 
3. ข้อมูลการเรียนการสอน 
4. ข้อมูลบริการวิชาการ 
5. ข้อมูลพัฒนาบุคลากร 
6. ข้อมูลกิจกรรม 
7. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี 
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8. ข้อมูลสืบค้นขอ้มูล 
9. ข้อมูลแผนงาน / โครงการ 

2.2 ข้อมูล E – Office (7.3-2-2) วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
บุคลากรทุกครด้วยความรวดเร็วทุกหน่วยงาน/บุคลากรสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาเดียวกัน ลดขั้นตอน
และประหยัดงบประมาณ 

2.3 การชําระเงินผ่านระบบ i – cash (7.3-2-3) เพื่อชําระเงินโดยวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการให้
เจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิ และบุคลากรเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้ง แทนการจ่ายเงินโดยวิธีการจ่ายเช็ค 

2.4 การประเมินความพึงพอใจในการปฏบัติงานของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ (7.3-2-4) 
2.5 ระบบบัญชี 3 มิติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (7.3-2-5) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (7.3-3-1) ได้แก่ การชําระเงินผ่านระบบ 
electronic (i-cash) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยผลการประเมินผู้ใช้บริการ
ระบบฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใชร้ะบบมาปรับปรุงระบบสารสนเทศและการให้บริการดังนี้ 
4.1 นําปัญหาอุปสรรคที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานโปรแกรมระบบ FIS ทั้งจากการจัดอบรมโปรแกรม

ดังกล่าว และจากที่ได้รับแจ้งทางระบบ e-office นําไปประสานกับผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้แก้ไข/ปรับปรุงให้
ผู้ใช้งานมีความสะดวก และทําให้การใช้โปรแกรมฯ เกิดประโยชน์สูงสุด (7.3-4-1) 

4.2 นําข้อเสนอแนะจากผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ เรื่องค่าระดับความคิดเห็น/การคํานวณค่าร้อยละ/ 
รูปแบบการแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมิน/การายงานผลในภาพรวมของคณะฯ (ในรายละเอียด) เป็นต้น                     
ในแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
ผ่านระบบประเมินออนไลน์ ไปประสานกับผู้พัฒนาระบบประเมินออนไลน์จากสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทาง
ผู้พัฒนาระบบปรับแก้ไขให้ตรงตามข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะทําให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

4.3 มีการประเมินความพึงพอใจด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ i-cash Corporation ของหน่วยงาน
การเงิน สํานักงานเลขานุการ โดยเจ้าหน้าที่/ห้างร้าน/บุคคลทั่วไป ที่ใช้ระบบฯ และนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบ
การจ่ายเงินผ่าน i-cash Corporation ใหม่ (7.3-4-2) 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
5.1 การนําข้อมูลชําระเงินผ่านระบบ electronic (i-cash) แจ้งผ่าน website (7.3-5-1) 
5.2 การส่งข้อมูลการรับเงินเพื่อที่ส่งเข้าระบบบัญชี 3 มิติ (7.3-5-2) 
5.3 ส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ ผ่านระบบ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) (7.3-5-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ 7.3 เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2550 – 2554  
(แผนยทุธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ) 

7.3-2-1 คู่มือระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS) 

7.3-2-2 คู่มือระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) 

7.3-2-3 คู่มือระบบการชําระเงินผ่านระบบ i – cash 

7.3-2-4 คู่มือระบบการประเมินความพึงพอใจในการปฏบัติงานของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร ์

7.3-2-5 คู่มือระบบระบบบัญช ี3 มิติ 

7.3-3-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจในด้านการจ่ายผ่านระบบ i-cash Corporation 
(ศธ 0513.11301/1092 ลว.25ก.พ.2554) 

7.3-4-1 การติดตามปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาโปรแกรม FIS (อ้างอิงระบบ e-office) 

7.3-4-2 การจ่ายเงินผ่านระบบ i-cash Corporation คณะสัตวแพทยศาสตร ์(ศธ0513.113/ว1894 
ลว.31มี.ค.2554) 

7.3-5-1 ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่  http://www.vet.ku.ac.th/kuvet/index.php 

7.3-5-2 ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่  https://acc3d.ku.ac.th    

7.3-5-3 ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่  http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) โดยมีคณบดีเป็นประธานและมีรองคณบดีที่
เกี่ยวข้อง/หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ 094/2553 ลงวันที่ 
4 สิงหาคม 2552 มีวาระ 2 ปี โดยในรอบปีมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 (7.4-1-2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเรียนการสอน การดําเนิน
ตามนโยบายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และด้านบริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่และงบประมาณ และประเมิน
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สื่อสาร (7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดลําดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการงานอาคารและงบประมาณ (7.4-3-1) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 115 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนที่กําหนด ตามท่ีมีการ
วิเคราะห์ (7.4-4-1) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(7.4-5-1) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยตําแหน่งเพื่อทราบ
ผ่านระบบ e-office เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (7.4-5-2) และเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใน
การประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 (7.4-5-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 5 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และมีรายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อแตกต่างจากปีการศึกษา 2553 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งคณะฯ ที ่094/2552 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ลว.4ส.ค.2552 

7.4-1-2 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะสัตวแพทยศาสตร ์(ศธ 
0513.11301/6490 ลว. 3 พ.ย. 2553) 

7.4-2-1 ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/764 
ลว. 14 ก.พ. 2554) แบบ ปย.1  

7.4-3-1 ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/764 
ลว. 14 ก.พ. 2554) แบบ KU-ERM1-8 

7.4-4-1 ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน (ศธ 0513.11301/764 
ลว. 14 ก.พ. 2554) แบบ R-ERM.F2 

7.4-5-1 ขอรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
2553 (ศธ 0513.11301/6036 ลว. 14 ต.ค. 53) แบบ 

7.4.5-2 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ เลขที่อ้างอิง 5EOUHK12 ลงวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2554 

7.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       1.00 5.00 4.00 1 0 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 1 7 6  7 -  1.00 5.00 4.00  /  x 

 
ผู้บริหาร : รองคณบดีบางเขน รองคณบดีกําแพงแสน  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานคลังและพัสดุ และน.ส.อรพิน ใจยา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน

ของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า 
หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์กําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2554 – 2557 (8.1-1-1) ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์คณะฯที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาศัยภาพในการหา
เงินรายได้ของคณะให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 – 2557 (8.1-2-1) ได้กําหนด 
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2.1 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินประกอบด้วย 
2.1.1 การขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล ผล ได้รับจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน DPL 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2 โครงการ เป็นเงิน 391.82 ล้านบาท  

2.1.2 การจัดหาเงินรายได้ เป้าหมายเพิ่ม 10 – 20 % ต่อปี ผล เพิ่มขึ้น 28.11 % 
2.1.3 การจัดหาเงินสมทบกองทุน เป้าหมายเพิ่ม 10 – 20 % ต่อปี 

- กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ผล เพิ่มขึ้น 147 % 
2.2 การจัดสรร การจัดการ และการใช้จ่าย 

2.2.1 จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบดําเนินการเพื่อภารกิจการเรียนการสอน : บริการวิชาการ 
: การบริหารจัดการ สัดส่วน 75 : 15 : 10) 

2.2.2 การจัดสรรเงินรายได้ 
2.2.2.1 ต้นทุนการบริการวิชาการไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ที่หาได้ 
2.2.2.2 ยอดคงเหลือ (กําไรสุทธิ) จัดสรรภารกิจดังนี้ 

1) ด้านการเรียนการสอน 
2) ด้านการวิจัย 
3) ด้านบริการวิชาการ 
4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) ด้านการบริหารจัดการ 
6) ด้านพัฒนาบุคลากร 
7) ด้านพัฒนานิสิต 
8) สะสมยอดเงินคงต้น 
โดยภารกิจที่ 1) – 3) เกี่ยวข้องกับภาควิชา/หน่วยงาน จะต้องเสนอโครงการตาม

แผนงาน เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาก่อนจึงจะดําเนินต่อไปได้ สําหรับภารกิจที่ 4) – 8) อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดี 

2.3 การวางแผนการใช้เงิน เน้นประหยัด จําเป็น และคุ้มค่า  
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของคณะฯ 
รายการ ค่าใช้จ่ายจากรายได้ปกติ ค่าใช้จ่ายจากโครงการพัฒนาวิชาการ 

งบบุคลากรไม่ควรเกิน 35 % 35 % 

งบดําเนินการไม่ควรเกิน 40 % 40 % 

งบลงทุนไม่ควรเกิน 10 % 5 % 

งบอุดหนุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่ควรเกิน 5 % 10 % (ค่าสาธารณูปโภค) 

ค่าอํานวยการ - 10 % 

กําไรสุทธิไม่รวมงบลงทุน 10 % - 

   



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 119 
 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการให้แต่ละในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาคณะฯ 
และบุคลากร ดังนี้ 

3.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 (8.1-3-1) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2553 

ได้รับจัดสรร 

ภารกิจด้าน 
การเรียนการสอน 

ภารกิจด้าน 
การบริการทางวิชาการ 

ภารกิจด้าน 
การบริหารจัดการ 

จํานวน 
คิดเป็น % ของ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จํานวน 
คิดเป็น % ของ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จํานวน 
คิดเป็น % ของ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบดําเนินงาน        

  ค่าตอบแทน 390,600.00 - - - - - - 

  ค่าวัสดุ 4,309,300.00 2,000,000.00 41.10 600,000.00 12.33 487,800.00 10.03 

  ค่าใช้สอย 165,900.00 1,295,000.00 26.61 287,000.00 5.90 196,000.00 4.03 

รวม 4,865,800.00 3,295,000.00 67.72 887,000.00 18.23 683,800.00 14.05 

 
3.2 เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 (8.1-3-2) 

หมวดรายรับ จํานวน หมวดรายจ่าย 

ภารกิจด้านการเรียน 
การสอน 

ภารกิจด้านบริการทางวิชาการ ภารกิจด้านการบริหารจัดการ 

จํานวน 

สัดส่วน 
เมื่อเทียบ

กับ 
รายรับ
ทั้งหมด 

จํานวน 

สัดส่วน 
เมื่อเทียบ

กับ 
รายรับ
ทั้งหมด 

จํานวน 

สัดส่วน 
เมื่อเทียบ

กับ 
รายรับ
ทั้งหมด 

รายได้จากการ
ประยุกต์และ
บริการวิชาการ 

147,818,370.57 งบบุคลากร 543,573.27 0.16 27,879,155.89 8.00 4,382,216.35 1.26 

ค่าหน่วยกิต
และ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

9,361,381.72 
งบดําเนิน 
การ 

3,446,353.99 0.99 90,010,877.59 25.82 31,773,451.76 9.12 

รายได้จากการ
บริหารงาน 

2,906,395.16 งบลงทุน 5,025,960.00 1.44 27,690,499.72 7.94 25,674,656.45 7.37 

รายได้โครงการ
พัฒนาวิชาการ 
(เงินอุดหนุน) 

217,622.76 งบอุดหนุน 1,249,083.90 0.36 2,572,000.11 0.74 4,767,601.89 1.37 

รายได้อ่ืนๆ 47,369,439.12 
งบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

11,045.55 0.003 3,903,623.54 1.12 8,307,486.78 2.38 

รายรับโครงการ
พัฒนาวิชาการ 

140,883,002.11 

โครงการ
พัฒนา
วิชาการ 

- - 109,752,037.70 31.49 - - 

รวม 348,556,211.44 รวม 10,276,016.71 2.95 261,808,194.55 75.11 74,905,413.23 21.49 
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3.3 เงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2553 (8.1-3-3) 
3.3.1 ในประเทศปรญิญาโทและเอกรวม 7 ทุน ทนุสนับสนุนรวม  649,808.62 บาท 
3.3.2 ต่างประเทศปริญญาเอก 4 ทุน ทุนสนับสนุนรวม 1,970,439.81 บาท 

รวมทั้งสิ้น  2,620,248.43 บาท 
ทั้งนี้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 1 ทุน วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ปีละไม่เกิน 
5,000,000 บาท 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินประกอบด้วยงบรายรับ – รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงินใน
ภาพรวม/จําแนกวิทยาเขต/จําแนกหน่วยงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน  
(8.1-4-1) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินรายได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินปี 2553 (8.1-5-1) ได้แก่ 
5.1 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปี 2552 272.08 ล้านบาท ปี 2553 348.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.11 % 
5.2 วิเคราะห์สัดส่วนรายรับ : รายจ่าย : กําไรสุทธิ เท่ากับ 100 : 99.55 : 0.45 
5.3 วิเคราะห์สัดส่วนรายรับ : ค่าใช้จ่ายลงทุน เท่ากับ 100 : 20.70 
5.4 วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ : ค่าใช้จ่ายผันแปร : ค่าใช้จ่ายลงทุน เท่ากับ 10 : 69 : 21  

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ(ผู้ตรวจสอบ) ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําหน้าที่ตรวจสอบ
และติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด โดยในรอบปี 
2553 ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบัญชี (8.1-6-1, 8.1-6-2, 8.1-6-3) จํานวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ตรวจ หน่วยที่ถูกตรวจ ตรวจด้าน 

วิทยาเขตบางเขน 

1 18 ตุลาคม  2553 หน่วยการเงิน ระบบการควบคุมภายในของเงินทดรอง 

2 21-22 ธันวาคม 2553 หน่วยการเงิน,  
หน่วยอาคาร  

การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี,  
ความครบถ้วน ถูกตอ้งของเงินรายได ้

3 23 ธันวาคม 2553 โรงพยาบาลสัตว์ มก.
บางเขน 

การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี,  
ความครบถ้วน ถูกตอ้งของเงินรายได ้

4 27 และ 29 ธันวาคม 2553 หน่วยพัสดุ  การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี,  
ความครบถ้วน ถูกตอ้งของเงินรายได ้

5 20 – 21 มกราคม 2554 โรงพยาบาลสัตว์ มก.
บางเขน 

การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี,  
ความครบถ้วน ถูกตอ้งของเงินรายได ้

วิทยาเขตกําแพงแสน 

6 22 กุมภาพันธ์ 2554 หน่วยการเงิน  
 

เงินทดรอง, เงินสํารองจ่าย, เชค็ค้างจ่าย,  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร,  
งบกระทบยอดงานคลัง, ใบโอนจากงานคลัง,  
ใบนําฝาก/ใบนาํส่งเงิน, เงินคงเหลือประจําวัน, 
สมุดเงินสด, สมดุคู่ฝากคลังฯ 

7 23 กุมภาพันธ์ 2554 หน่วยพัสดุ  การจดัซื้อจัดจ้างตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปี 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ครั้งที ่ วันที่ตรวจ หน่วยที่ถูกตรวจ ตรวจด้าน 

8 4 มีนาคม 2554 โรงพยาบาลสัตว์ มก. 
กําแพงแสน 

เงินยืมทดรองจา่ยหมุนเวียนประจําปี  
การจดัซื้อครุภัณฑ์ 

9 21 มีนาคม 2554 หน่วยงานสัตวท์ดลอง  เงินยืมทดรองจา่ยหมุนเวียนประจําปี  
การจดัซื้อครุภัณฑ์ 

10 1 เมษายน 2554 โรงพยาบาลสัตว์ มก.  
หัวหิน 

เงินยืมทดรองจา่ยหมุนเวียนประจําปี  
การจดัซื้อครุภัณฑ์ 

11 8 เมษายน 2554 โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนอง
โพ 

เงินยืมทดรองจา่ยหมุนเวียนประจําปี  
การจดัซื้อครุภัณฑ์ 

 
7. คณบดีมีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายการ ได้รับจัดสรร 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.52 – ธ.ค.52) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.53 – มี.ค. 53) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.53 – มิ.ย.53) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.53 – ก.ย.53) 

รวม 

จํานวน 

เปรียบ 
เทียบ 
ร้อยละ 
การ 

ดําเนิน 
งาน 
ตาม 
แผน 

จํานวน 

เปรียบ 
เทียบ 
ร้อยละ 
การ 

ดําเนิน 
งาน 
ตาม
แผน 

จํานวน 

เปรียบ 
เทียบ 
ร้อยละ 
การ 

ดําเนิน 
งาน 
ตาม 
แผน 

จํานวน 

เปรียบ 
เทียบ 
ร้อยละ 
การ 

ดําเนิน 
งาน 
ตาม 
แผน 

จํานวน 

เปรียบ 
เทียบ 
ร้อยละ 
การ 

ดําเนิน 
งาน 
ตาม 
แผน 

งบบุคลากร 99,291,219.75 24,071,064.61 24.24 24,645,085.00 24.82 25,206,822.14 25.39 25,368,248.00 25.55 99,291,219.75 100.00 

งบ 
ดําเนินการ 

9,947,371.23 3,855,457.74 38.76 3,074,473.28 30.91 1,497,575.11 15.05 1,519,865.10 15.28 9,947,371.23 100.00 

งบลงทุน 18,141,500.00 - - - - 11,745,000.00 64.74 6,396,500.00 35.26 18,141,500.00 100.00 

รวมเงิน
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
127,380,090.98 27,926,522.35 21.92 27,719,558.28 21.76 38,449,397.25 30.18 33,284,613.10 26.13 127,380,090.98 100.00 

หมายเหตุ งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรเท่ากับที่ใช้จ่ายจริง 

 
 และติดตามผลการใช้จ่ายเงินรายได้ จากข้อมูลการรายงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ               

(8.1-7-1) เป็นประจําทุกเดือน และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนในงานบริการวิชาการ        
(4 โรงพยาบาลสัตว์ และ 2 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์) เช่น เรื่องการอนุมัติอัตรากําลังบุคลากรจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ (8.1-7-2) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 1 ข้อ 7 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 7 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) มีคะแนนประเมินตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 3 คะแนน  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 1 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

1 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 – 2557 
(ศธ0513.11301/2986 ลว.31พ.ค.54) 

8.1-2-1 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 – 2557 
(ศธ0513.11301/2986 ลว.31พ.ค.54) 

8.1-3-1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2553 หมวดค่าใช้สอย(ลงทะเบียน) และค่าวัสดุ 
(ศธ0513.11301/11633 ลว.18พ.ย.52) 

8.1-3-2 รายงานข้อมูลการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553  
และการวิเคราะห์สรุปผล  

8.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  
2550 -2553 

8.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

8.1-5-1 รายงานข้อมูลการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 
การวิเคราะห์สรุปผล  

8.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้  
(ศธ0513.11308/437ลว.22มี.ค.54) 

8.1-6-2 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได ้ 
(ศธ0513.11301/6366ลว.28ต.ค.53) 

8.1-6-3 การตรวจสอบภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
(ศธ0513.20603/000070 ลว.25ม.ค.54) 

8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์  
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 
 
ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   

4.00 5.00 5.00 1 1 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 9  9   4.00 5.00 5.00 /  /   

 
ผู้บริหาร : ประธานคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะฯ  
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงาน : คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย            
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (9.1-1-1) ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน        
มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่กํากับการ
บริหารงานประกันคุณภาพเชิงนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (9.1-1-2) มีประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาควิชา
และหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้ทําหน้าที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะฯ และ
ประสานงานเป็นเครือข่ายภายในเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพให้กับบุคลากรภายในภาควิชาและ



126 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

หน่วยงาน มีหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มีเจ้าหน้าที่ประจําที่ทําหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย  10 ภาควิชา  โรงพยาบาลสัต ว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 แห่ง หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 2 หน่วยงาน หน่วยงานสัตว์ทดลอง 2 หน่วยงาน
สํานักงานเลขานุการ และงานธุรการกําแพงแสน ซึ่งคณะฯ ได้นําคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด มาปรับปรุงจํานวนตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับภาควิชาและหน่วยงานภายใน
คณะฯ โดยจัดทําเป็นคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับภาควิชา (9.1-1-3) และ
หน่วยงานสนับสนนุ (9.1-1-4) ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่ยังคงใช้เกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน
กับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมตามพันธกิจของภาควิชาและ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1) กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ ภาควิชา ดําเนินงานตาม 7 องค์ประกอบคุณภาพ 29 ตัวบ่งชี้ 
2) กลุ่มสนับสนุนงานบริการวิชาการ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ ดําเนินงานตาม 7 องค์ประกอบคุณภาพ 

29 ตัวบ่งชี้ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ ดําเนินงานตาม 7 องค์ประกอบคุณภาพ 23 ตัวบ่งชี้ 
3) กลุ่มสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ หน่วยงานสัตว์ทดลอง ดําเนินงานตาม 7 องค์ประกอบ

คุณภาพ 20 ตัวบ่งชี้ สํานักงานเลขานุการและงานธุรการกําแพงแสน ดําเนินงานตาม 7 
องค์ประกอบคุณภาพ 16 ตัวบ่งชี้ 

มีการกําหนดรูปแบบการตรวจประเมินภายในของคณะฯ เอง เพื่อให้มีความใกล้เคียงกันในราย
องค์ประกอบและสามารถชี้ผลการดําเนินงานเชิงเปรียบเทียบได้ โดยแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินฯ ออกเป็น 5 
กลุ่ม ซึ่งในการตรวจประเมินจะมีการกําหนดแนวทางแจ้งให้ภาควิชาและหน่วยงานทราบล่วงหน้า คณะกรรมการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสกอ.กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่ม 1 
(องค์ที่ 

1,7,8,9) 

กลุ่ม 2 
(องค์ที่ 2) กลุ่ม 3 

(องค์ที่ 4, 5) 

 

กลุ่ม 4 

10 ภาควิชา 
(7 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี)้ 

3 โรงพยาบาลสัตว์ 
(7 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี)้ 
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 

(7 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี)้ 

 

กลุ่ม 5 

สํานักงานเลขานุการ, งานธุรการกําแพงแสน 
(7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี)้ 

หน่วยงานสตัว์ทดลอง 
(7 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี)้ 
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2. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ (9.1-2-1) เพื่อกําหนดแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 เพื่อให้ภาควิชาและหน่วยงานดําเนินการในแนวทางเดียวกัน มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (9.1-2-2) เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 
2553 มีกําหนดจัด 2 โครงการ และ 1 กิจกรรม ได้แก่  

1.1 โครงการสร้างความเข้าใจ 5W1H ในงานประกันคุณภาพ (9.1-2-3) เพื่อให้บุคลากรทราบถึง
สาเหตุของการทําการประกันคุณภาพ (Why) งานประกันคุณภาพเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง (What) ใครควรเป็น
ผู้จัดทําการประกันคุณภาพ (Who) ต้องทําการประกันคุณภาพเมื่อใด (When) หน่วยใดบ้างที่ต้องดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (Where) และอย่างไรจึงเรียกว่ามีคุณภาพ (How) รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร
ต่อการประกันคุณภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดําเนินงานคุณภาพในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์   

1.2 โครงการแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2553 (9.1-2-4) เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพทั้งระดับภาควิชา/หน่วยงาน และในภาพรวมของคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยผู้บริหาร กรรมการประกัน กรรมการประเมิน และบุคลากรทุกท่าน          
มีความเข้าใจในแนวทาง หลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ต่อไป ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดโครงการทั้ง 2 โครงการ อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการจัดโครงการก่อนและหลังการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น (9.1-2-5) 

1.3 สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2552 เรื่องรายงานผลการ
ดําเนินงานไม่สะท้อนภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมเท่าที่ควร ทําให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพฯ เห็นควรให้ประธานคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะฯ ทําบันทึกขออนุญาตคณบดีเพื่อขอ
เข้าพบผู้บริหาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในประจําปี2554 (9.1-2-6) โดยได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิจัยคณะสัตว
แพทยศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (9.1-2-7) คณะกรรมการการศึกษาประจําคณะสัตว
แพทยศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (9.1-2-8) และคณะกรรมการกิจการนิสิตและ
กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต (9.1-2-9) 

3.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้อัตตลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ตาม
กรอบการดําเนินงานของคณะ จํานวน 4 ตัว (9.1-3-1) โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา คือ  
 ตัวบ่งชี้ 2.9.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 
 ตัวบ่งชี้ 2.10.1 โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ทั้ง 2 เป็นการกํากับให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มีมาตรฐานและมีอัตตลักษณ์ของสถาบันผลิตสัตว-
แพทยศาสตรบัณฑิตที่แตกต่างจากสถาบันผลิตบัณฑิตในสาขาอื่น 
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หมายเหตุ: ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุโลมให้คณะวิชาและหน่วยงานภายในกําหนดตัวบ่งชี้
อัตตลักษณ์ของตนเองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความสอดคล้องกับการกําหนดเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

4.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
4.1.1 มีการควบคุมและติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์                     

ผ่านคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในรอบปีการศึกษา 2553 มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2553 และ 8 ธันวาคม 2553 (9.1-4-1) และมีการควบคุมและติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1-4-2) ดังนี้ 

4.1.1.1 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.01) ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ต้ังแต่เดือนกันยายน 2553 - เดือนพฤษภาคม 2554 
ประจําทุกเดือน รวม 9 ครั้งในรอบปีการศึกษา 2553  

4.1.1.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 (การประชุมฯ 
ครั้งที่ 7/2553) 

4.1.1.3 แจ้งกําหนดการและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจําปี 2553 (การประชุมฯ ครั้งที่ 7/2553 และ 8/2553) 

4.1.1.4 แจ้งผลและมอบรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการประกันคุณภาพ และด้านผล
ดําเนินงานประจําปีสูงสุดระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(การประชุมฯ ครั้งที่ 6/2553) 

4.1.1.5 แจ้งรายงานการประเมินตนเองคณะสัตวแพทยศาสตร์ และรายงานผลการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2552 (การประชุมฯ ครั้งที่ 9/2553) 

4.1.2 มีการประเมินคุณภาพต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยมีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ แล้วจึงรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาจากมหาวิทยาลัย 

   

ระดับการประเมินคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 

ภาควิชาและหน่วยงาน 12-25 พ.ค. 52 3 พ.ค.-3 มิ.ย. 53 18-31 พ.ค. 54 

คณะวิชา 20-22 ก.ค. 52 14-16 ก.ค. 52 25-27 ก.ค. 52 
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4.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2553 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (การประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2554) 
(9.1-4-3) ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

ในปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ (สปค. 01) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ แจ้งต่อคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (9.1-4-4) 

5. ในปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในแจ้งต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบทราบและนําไปหาแนวทางในการพัฒนา
ผลการดําเนินงานที่สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (9.1-5-1) โดยเน้นถึงผลประเมินที่มีคะแนน
ประเมินตํ่า คือองค์ประกอบที่ 1 และ 8 ซึ่งคณะฯ ได้มอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปดําเนินการปรับปรุงจนสามารถทําให้มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะและแผนยุทธศาสตร์การเงิน ส่วนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ (การ
เรียนการสอนและการพัฒนานิสิต การวิจัย) ได้ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ไปประชุม
ช้ีแจงให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและพัฒนาการดําเนินงาน (9.1-5-2)  

6. มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (FIS) เพื่องานบริหารและการประกันคุณภาพ             
(www.vet.ku.ac.th) รับผิดชอบการดําเนินงานโดยสํานักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งโปรแกรม
ดังกล่าวเป็น webbase สามารถใช้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ภาควิชา หน่วยงาน และเชื่อมโยงเป็นข้อมูลในระดับคณะ 
รวมถึงการประมวลผลข้อมูลรวม ทั้งด้านจํานวน/ตําแหน่ง/คุณวุฒิบุคลากร การบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนา
บุคลากร และสามารถเก็บหลักฐานโดยการแสกนเอกสาร/หนังสือเพื่อใช้อ้างอิงได้ ซึ่งในคณะฯ ยังไม่มีโปรแกรมอื่น
ใดที่สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรวมได้ ในรอบปีการศึกษา 2553 มีการดําเนินงานสรุปดังนี้ 

6.1 มีการจัดอบรมโปรแกรมฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ณ วิทยาเขตบางเขน 
โดยเชิญภาควิชา/หน่วยงานที่วิทยาเขตกําแพงแสนเข้าร่วมด้วย จํานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2553, วันที่ 
15-16 กรกฎาคม 2553, วันที่ 28-29 ตุลาคม 2553 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (9.1-6-1) 

6.2 มีการจัดอบรมโปรแกรมฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้ เกี่ยวข้อง ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 (9.1-6-2) 

6.3 ติดตามปัญหา/อุปสรรคจากการใช้โปรแกรมฯ และการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยสํานักงาน
เลขานุการเป็นผู้ประสานกับผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ช่วยแก้ไข และทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(9.1-6-3) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ (9.1-7-1) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ในระดับคณะฯ เปน็ประจําทุกปี 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทําความร่วมมือไว้ โดยในปีการศึกษา 2553 มีการดําเนินการ ดังนี้ 

8.1 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือ
เครื อข่ า ย ด้ านการประกั นคุณภาพการศึ กษา  ร่ วม กับสถาบั นการศึ กษา  9 แห่ ง  ( 9.1-8 -1 ) ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งประธานคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมด้วย 

8.2 บุคลากรคณะฯ  ร่ วม เ ป็นกรรมการประ เมิ นคุณภาพหน่ วยงานต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ในระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-8-2) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1 การจัดกลุ่มประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน จําแนกตามภารกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มการเรียนการสอน กลุ่มสนับสนุนงานบริการวิชาการ และกลุ่มสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้การตรวจ
ประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถ Benchmark และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

9.2 มีโปรแกรม FIS ที่มีข้อมูลการดําเนินงานตามพันธกิจ สามารถเผยแพร่แก่สาธารณชน และ
ผู้บริหารและบุคลากรในคณะฯ สามารถติดตามผลการดําเนินงานโดยมีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงต้ังแต่ระดับบุคคล 
ภาควิชา หน่วยงาน จนถึงระดับคณะ (www.vet.ku.ac.th) 

9.3 ในรอบปีการศึกษา 2553 สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 รางวัล (9.1-9-1) ได้แก่ 

- รางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน “กระบวนงานการนําเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการทํางานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงาน” 

- รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่าง ๆ รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน “ระบบการจัดการสํานักงาน
อัตโนมัติ” (Vet.KU.e-office) 

 ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมรับฟังการ
นําเสนอผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

9.4  มีการสร้างแรงจูงใจ โดยจัดโครงการรางวัลหน่วยงานตัวอย่างการประกันคุณภาพระดับภาควิชา
และหน่วยงานภายในคณะสตัวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 (9.1-9-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 7 ข้อ 9 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรล ุ
หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2552 ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 มีเกณฑ์มาตรฐานระดับจํานวน 7 ข้อ (เป็นเกณฑ์ระดับ) และมีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที ่090/2552 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลว. 31ก.ค.2552 

9.1-1-2 คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที ่092/2552 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลว. 31ก.ค.2552 

9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับภาควิชา ปีการศึกษา 2553 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

9.1-1-4 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตว -
แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (ศธ0513.11301/5199 ลว.9ก.ย.2553) 

9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตว -
แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 (ศธ0513.11301/7718 ลว.16ธ.ค.2553) 

9.1-2-3 โครงการสร้างความเข้าใจ 5W1H ในงานประกันคุณภาพ (ศธ0513.11301/8056 ลว.27ธ.ค.
2553) 

9.1-2-4 โครงการแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2553 (ศธ0513.11301/7776 ลว.17ธ.ค.2553) 

9.1-2-5 สรุปผลประเมนิการจัดโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 2 โครงการ (อ้างอิง570YLJ7D 
ลว.7ก.พ.2554) 

9.1-2-6 ขอเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 (ศธ
0513.11301/75 ลว.10ม.ค.2554) 

9.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระ 4.1 (อ้างอิง 4O0S3CYN 
ลว.19ม.ค.2554) 

9.1-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระ 3.2 (อ้างอิง 
7Q0U2445 ลว.9พ.ค.2554) 

9.1-2-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 4 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-3-1 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (รายงานการประเมินตนเองคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2553 หน้า 64-72) 

9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 2 ครั้ง 

9.1-4-2 หนังสือ มติ/สาะสําคัญ/ผลการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 

9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 ครั้งที ่
7/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 

9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 ครั้งที ่
10/2553 

9.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2553 ครั้งที ่
9/2553 

9.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ และ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 

9.1-6-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 
จํานวน 4 ครั้ง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

9.1-6-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ครั้ง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

9.1-6-3 การติดตามปัญหา/อุปสรรคในการกรอกขอ้มูลในระบบ FIS (อ้างอิงการติดตามผ่านระบบ e-
office) 

9.1-7-1 ขอแจ้งชื่อนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ (ศธ0513.11301(หน่วยทะเบียน)/307 ลว.9ก.ค.2553) 

9.1-8-1 การลงนามความร่วมมือเครอืข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา (ศธ
0513.10118/183 ลว.25ก.พ.2554) 

9.1-8-2 บุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-9-1 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 4 (ศธ0513.10118/1020 ลว.7ธ.ค.2553) 

9.1-9-2 โครงการรางวัลหน่วยงานตัวอย่างการประกันคุณภาพ 
ระดับภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะสตัวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งชี้ จาก 20 ตัวบ่งชี้ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบให้ไม่ต้องประเมินระดับคณะวิชา รวม 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัว
บ่งชี้ที่ 12, 16.1, 17, 18.1 และ 18.2 ทั้งนี้ให้รายงานข้อมูลเฉพาะในรอบปีการศึกษา 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 หรือปีปฏิทิน 2553 ตามที่ตัวบ่งชี้กําหนด โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5) ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  3.80 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

  

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 97.47 % 4.87 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.82 3.82 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 47 % 5 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.00 0.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

  

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 51.32 % 5 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 9.02 % 2.26 

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1.88 % 0.94 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

  

8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

40 % 5 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 5 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 

  

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

13.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน   3.54 3.54 

14.  การพัฒนาคณาจารย์ 4.36 % 3.65 

   

           13.69    =  3.42 
              4 

       8.2    =  2.73 
            3 

           10     =  5.00 
            2 

           10     =  5.00 
             2 

     7.19    =  3.6  
             2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  4.11 

15.  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.11 4.11 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  3.81 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 3.81 3.81 

17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน   
  (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร   
(ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (คะแนนเต็ม 5)  3.80 

  สําหรับสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ของ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเป็น 3.80 กลุ่ม                
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานผลประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.80 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลประเมินอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 3.81 และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.81 ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2  ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินตนเองตามประเภทตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้ ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีท้ี ่1 – 15) ยกเว้นตวับ่งชี้ที ่12 53.19 3.80 

2. ตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์(3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบง่ชี้ที ่16.1, 16.2, 17)  
ยกเว้นตัวบ่งชีท้ี ่16.1 และ 17 

3.81 3.81 

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตวับง่ชี้ที ่18.1, 18.2)  
ยกเว้นทั้ง 2 ตัวบ่งชี ้ 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

4. ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (11 ตัวบง่ชี้ ได้แก่ ตวับ่งชี้ที่ 1 – 11) 41.89 3.81 

ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5) 57.00 3.80 

 
สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินดังนี้ 
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ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต จากกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจการได้งานทํา 86 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1 คน จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบทไม่มี จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา 6 คน ทําให้มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้ผลการดําเนินงาน 
ร้อยละ 97.47 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 86 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 88 

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 77 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 6 

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 2 

8 
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับ
รวมผู้ที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

79 

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี 97.47 

10 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 97.47 * 5 = 4.87 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 

100 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

1 77 97.47% 4.87 

79 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2552 กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ข้อมูลผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
3.82 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 3.82 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ทกุระดับ) 39 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้หมด (ทกุระดับ) 96 

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 3.82 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

2 คะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ 3.82 คะแนน 3.82 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 

 
ข้อมูลหลักฐาน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ N คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการประเมินแต่ละ
ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

39 3.93 3.64 3.67 3.74 3.82 3.82 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
  ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน 8 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 3.75 คะแนน และมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 8 คน ทําให้มี
ผลงานคิดเป็นร้อยละ 47 คิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 มีการตพีิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.25 3 0.75 
2 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceeding) ที่ได้การยอมรับในสาขา 
0.50 4 2 

3 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceeding) หรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับใน
สาขา 

0.75 0 0 

4 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ได้รับ
การยอมรับในสาขา หรอืในระดบัสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

1.00 1 1 

5 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 8 3.75 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 8 

7 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

                3.75 

8 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
 

               47 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
 
 
 

8 
=  47 X 100 

25 
=  9.40 X 5 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

3 3.75 47 5 
8 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
3-2 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 จากสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. 

 
ข้อมูลหลักฐาน 
ที่ 1. ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์ 2. ช่ือนิสิต 3. หน่วยงาน

ที่สังกัด 
4. ระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 

5. ช่ือวารสารวิชาการ 6. วัน
เดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลข
หน้า 

8. ค่า
นํ้าหนัก 

1 ผลของขนาดวัคซีนต่อแอนติบอดีในซีรัมต่อโรค
ปากและเท้าเปื่อยในแพะเนื้อ 
Effect of Vaccine Dosage on Serum 
Antibody Against Foot and Mouth 
Disease in Meat Goats 

โรจน์ชนะ 
ปรากฎชื่อ 

ภาควิชา
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 วารสารสัตวแพทย์ 
Kasetsart 
Veterinarians 

ปีที ่21 
ฉบับที่ 1 
2554 
 

 0.25 

2 ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ
ไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะของ 
แพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท 
Seroprevalence and Risk Factors of 
Caprine Arthritis Encephalitis Virus 
Infection of Meat Goats in Chainat 

ภัทริน 
โอภาสชัยทัตต์ 

ภาควิชา
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 วารสารสัตวแพทย์ 
Kasetsart 
Veterinarians 

ปีที ่21 
ฉบับที่ 1 
2554 
 

 0.25 

3 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทาง
ซีรัมต่อโรคบลูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัด
ชัยนาท 
Prevalence and Risk Factors of 
Brucellosis Seropositivity of Meat Goats 
in Chainat Province 

วัชรพงษ์ 
สุดดี 

ภาควิชา
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 วารสารสัตวแพทย์ 
Kasetsart 
Veterinarians 

ปีที ่21 
ฉบับที่ 1 
2554 
 

 0.25 

4 การตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส  
ซีโรไทป์ 2 จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อใน
ท้องที่โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีและ In situ 
Hybridization 
Development of Insitu hybridization 
technique for detecting fowl 
adenovirus in chicken tissues 

ฐานิต 
กสานติกุล 

ภาควิชา
พยาธิวิทยา 

 การประชุมวิชาการ คร้ัง
ที่ 7 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

8 ธ.ค.
2553 

 0.5 

5 ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรค
ของกีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยPrevalence of Lameness and 
Hoof Lesions in Dairy Cows in Western 

สมิต  
ศรีสําราญ 

คลินิก
ศึกษาทาง
สัตวแพทย์ 

 Proceedings of 48th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Veterinary Medicine 

3-5 
ก.พ. 
2553 

84-88 0.5 
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ที่ 1. ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์ 2. ช่ือนิสิต 3. หน่วยงาน
ที่สังกัด 

4. ระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 

5. ช่ือวารสารวิชาการ 6. วัน
เดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลข
หน้า 

8. ค่า
นํ้าหนัก 

6 การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง 
Tiletamine HCl – Zolazepam (Zoletil®) 
- Xylazine และ Ketamine – Diazepam – 
Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
Comparison of the Effects of Tiletamine 
HCl – Zolazepam (Zoletil®) – Xylazine 
and Ketamine – Diazepam – Xylazine in 
Older Foals Under Field Conditions 

สุพรรณิกา 
พุทธชาลี 

คลินิก
ศึกษาทาง
สัตวแพทย์ 

 Proceedings of 48th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Veterinary Medicine 

3-5 
ก.พ. 
2553 

116-
127 

0.5 

7 ผลของการสูญเสียคะแนนร่างกายในระยะเลี้ยง
ลูกต่อความเข้มข้นของกลูโคส ยูเรียไนโตรเจน 
กรดไขมันอิสระในเลือด และประสิทธิภาพของ
ระบบสืบพันธ์ของแม่สุกรนางหลังหย่านม 
Effects of body condition scores losing 
during lactating period on blood 
concentrations of glucose, urea 
nitrogen, non-esterified fatty acid and 
reproductive performance of the sows 

สุพาที กิจค้า คลินิก
ศึกษาทาง
สัตวแพทย์ 

 Proceedings of 48th 
Kasetsart University 
Annual Conference : 
Veterinary Medicine 

3-5 
ก.พ. 
2553 

75-83 0.5 

8 The Effect of Pedilanthus tithymaloides 
(L.) Poit Crude Extract on Wound 
Healing Stimulation in Mice 

วรุฬลักษณ์  
ศรีวิโรจน์ 

ภาควิชา
กายวิภาค
ศาสตร์ 

 Kasetsart J. (Nat. 
Sci.) 44 : 1121 - 1127 
(2010) 

 1121-
1127 

1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

ผลการดําเนนิงาน 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังไมม่ีผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบทความวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 131 เรื่อง 
ประกอบด้วย การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 34 เรื่อง การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
36 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 3 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 58 เรื่อง คิดเป็นผลรวม                 
ถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 68.25 และมีอาจารย์ทั้งหมด 110 คน (ผลรวม FTET)                     
ลาศึกษาต่อ 23 คน รวมจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 133 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 5 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.125 34 4.25 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 36 9 

3 ผลงานมีการตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50 3 1.5 

4 ผลงานมีการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com)  
โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 18 13.50 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 40 40 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 131 68.25 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด (FTET) 133 

13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
 

             68.25                  

14 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
 

             51.32                  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

5 68.25 51.32 5 

133 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ปีการศึกษา 2553 

5-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

5-3 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2553/index.htm) 

 

133 
X 100  =  51.32 

20 
X 5 =  12.83 
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ข้อมูลหลักฐาน 
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ค่า 
นํ้า 
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1 Performance of periparturient dairy cows fed either 
by alfalfa hay or peanut hay in total mixed ration: A 
field trial in Thailand 

Rukkwansuk T./Rungruang ,  S / 
Choothesa A/Wensing ,  T  

African Journal of 
Agricultural Research 
Vol.5(12) PP.1430-1438 

1 

2 A field study on negative energy balance in 
periparturient dairy cows kept in small-holder farms: 
Effect on milk production and reproduction 

Rukkwansuk T. African Journal of 
Agricultural Research 
Vol.5(23) PP.3157-3163 

1 

3 Effect of oral administration of propylene glycol 
during periparturient period on blood biochemical 
paremeters and liver  triacylglycerol accmulation in 
postparturient dairy cows 

Rukkwansuk T./ศุภชาต ิ African Journal of 
Agricultural Research 
Vol.5(23) PP.3239-3245 

1 

4 Evaluation of radiographic and genetic aspects of 
hereditary subluxation of the radial head in bouviers 
des Flandres 

Jedee  Temwichitr/ 
Leegwater, P.A.J./Auriemma, E. 

American Journal of 
Veterinary Research 

1 

5 Y-chromosomal variation confirms independent 
demestications of swamp and river buffalo 

Wajjwalku, W. Animal Genetics Volume 41, 
Issue 4 page 433-435 

1 

6 Avian and human influenza a virus receptors in 
trachea and lung of animals 

Thongratsakul, S., Suzuki, Y., 
Hiramatsu, H., Sakpuaram, T., 
Sirinarumitr, T., Poolkhet, C., Moonjit, 
P., Yodsheewan, R., Songserm, T. 

Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology; 28 
(4), pp. 294-301 

1 

7 Fab MAbs specific to HA of influenza virus with H5N1 
neutralizing activity selected from immunized 
chicken phage library 

Pannamthip pitaksajjakul Porntippa 
Lekcharoensuk Narin Upragarin Carlos 
F. Barbas II Madiha Salah Ibrahim 
Kazuyoshi Ikuta Pongrama Ramasoota 

Biochemical and Biophysical 
Research Communication 
Vol.359(2010) 496-501 

1 

8 Curcumin supplementation could improve diabetes-
induced endothelial dysfunction associated with 
decreased vascular superoxide production and PKC 
inhibition 

Sirada Rungseesantivanoon/นริศ/
Preecha Ruangvejvorachai/ 
Suthiluk Patumraj 

BMC Complementary and 
Alternative Medicine 

1 

9 Immune-mediated hemolytic anemia in a dog with 
acute monoblastic leukemia 

Kreangsak  Prihirunkij /  
Choothesa A/Chaleow  Salakij /อภิวัส* 

Comparative Clinical 
Pathology Volume 19, Issue 
6 page 631-634 

0.75 

10 Association between serum cortisol and 
progesterone concentrations and the infiltration of 
immune cells in the endometrium of gilts with 
vaginal discharge 

Atthaporn Roongsitthichai, Junpen 
Suwimonteerabutr, Kampon Kaeoket, 
Seri Kunjaenak, Padet Tummaruk 

Comparative Clinical 
Pathology. Article in press 
(2010) 

0.75 

11 Alteration of some natural anticoagulants in dogs 
with chronic renal failure 

Kreangsak  Prihirunkij / 
Chalermpol  Lekcharoensulk/ 
Sunee  Kunakornsawat /เสาวนิตย์ 

Comparative Clinical 
Pathology. Article in press 
(2010) 

0.75 

12 Demonstration of substances of innate immunity in 
the integument of the Malayan pangolin (Manis 
javanica) 

Wilfried Meyer, Maleewan 
Liumsiricharoen, Isabelle Hornickel, 
Apinun Suprasert, Anke Schnapper, 
Lutz-Gunther Fleischer 

European Journal of Wildlife 
Research (2010). 56(3): 287-
296 

1 

13 A cross-sectional study of salmonella in pork 
products in Chiang Mai, Thailand 

Saguankiat, A., Pinthong, R., 
Padungtod, P., Baumann, M.P.O., 
Zessin, K.-H., Srikitjakarn, L., Fries, R. 

Foodborne Pathogens and 
Disease; 7(8), pp. 873-878 

1 

14 Eimerging and re-emerging enteric diseases in broller 
chickens  

Narin Upragarin/Alongkot  
Boonsoongnern/Nuananong 
Sinwat/Srisamai Wiriyarampa 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 

0.25 
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15 Lameness: Epidemiology and prevention พิพัฒน ์/วชิราพรรณ/สุปรียา/กาวิล ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 

0.25 

16 The Discovery of New Haplotype Based on 
Mitochondrial Cyochrome b gene of Captive Malayan 
Tapir (Tapirus indicus) in Thailand 

ยุทธมล/Chaleow  Salakij /นงนิด/สุเมธ/
Wajjwalku, W. 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 

0.25 

17 บทความทางวิชาการEmerging and re-emerging enteric 
diseases in broiler in broiler chickens 

Narin Upragarin   ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

18 In vitro efficacy of Zymax TM against pathogenic 
Aeromonas hydrophila and Flavobacterium spp. 

Prapa Songinda/Visanu Boonyawiwat ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

19 Detection of Unclassified Microsporidia in Red Tilapia 
(Ooreochromis niluticus X.O. mossambicus) in 
Kanchaburi Province, Thailand 

Theeraporn PulpipatPrintip Wongthai 
Korawich Anulwuttiphong Pattra 
Moonjit Visanu Boonyawiwat 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

20 Phylogenetic characterization of porcine circovirus 
type 2 isolated from PMWS-negative and - affected 
farms in Thailand 

Tippwawan Jantafong  Nattarat 
Thangchummiyom Pattama Multhi 
Alongkot Boonsoongern  Chalempol 
Lecharoensuk  Pariwat Poolperm  
Kitcha Urairong  Porntippa 
Lecharoensuk 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

21 A new aseptate gregarine relate to white feces 
syndrome in clutured Pacific white shrimp Penaeus 
vanname, in Thailand  

Visanu Boonyawiwat/Theeraporn 
pulpipat 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

22 Effects of Solid Surface Vitrification on Cumulus 
Expansion of Canine Oocytes 

ศิริรักษ์ /เกษกนก ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

23 Transplantation of Canine Bone Marrow Derived 
Mesenchymal Stem Cells: from bench to bedside 

ศิริรักษ์/มนชนก/นฤดี ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010  

0.25 

24 Transplantation of canine bone marrow derived 
mesenchymal stem cells: from bench to bedside 

Chantakru S, Thanamai N, Vijarnsorn 
M, Kashemsant N 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :107 (2010)  

0.25 

25 Immunohistochemical study on Cycloxygenase-2 
expression in procine endometrium 

Atthaporn Roongsittichai, Sayamon 
Srisuwatanasakul, Seri Koonjaenak, 
Padet Tummaruk 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :109 (2010)  

0.25 

26 Pharmacokinetics and Residue Depletion of 
Oxytetracycline in Giant Freshwater Prawn 
(Macrobrachium rosenbergii) 

นฤมล/Saranya  Poapolathep/กาญจนา/
นภสร/Wannapat N/Amnart  
Poapolathep  

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :115 (2010)  

0.25 

27 Induction and maintenance chemotherapies of 
canine lymphoma with cyclophosphamide, 
vincristine, prednisone, and methotrexate 

สุณี/กาญจนา/Saranya  Poapolathep/
มาฆศิริ/สิริภัทรา 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :123 (2010)  

0.25 

28 Age and gender effects on risk of metabolic 
syndrome and gene expression of inflammatory 
markers in C57BL/6J mice under different diet 
condition 

Dollada Srisai, Kate L Ellacort, Roger 
D cone 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :124 (2010)  

0.25 

29 How to reduce certain toxicities of mycotoxins? Amnart  Poapolathep  ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :62 (2010)  

0.25 

30 Effect of estrogenic compounds on toxicities of 
mycotoxins 

Saranya  Poapolathep/Amnart  
Poapolathep /Machii K/Nakayama 
H/Kumagai S 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :87 (2010)  

0.25 

31 Effects of solid surface vitrification on cumulus 
expansion of canine oocytes 

Sirirak Chantakru, Kaitkanok 
Sirinarumitr 

ICVS 36 th  Thailand  2010, 
Nov 2-5, 2010 :99-105 (2010)  

0.25 
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32 Influence of donor nucleus source in the outcome 
of xebrafish SCNT 

Kannika  Siripattarapravat  International journal of 
developmental biology. in 
press (impact factor = 2.161) 
Volume 54 

1 

33 Viral reassortment and transmission after co-
infection of pigs with classical H1N1 and triple-
reassortant H3N2 swine influenza viruses 

Ma, W. , Lager, K.M. , Lekcharoensuk, 
P. , Ulery, E.S. , Janke, B.H. , 
Solórzano, A.i , Webby, R.J. , García-
Sastre, A. , Richt, J.A. 

Journal of General Virology 
Vol.91, Issue 9, pp.2314-
2321 

1 

34 The effect of naringenin on the fate and disposition 
of deoxynivalenol in piglets 

Amnart  Poapolathep /Saranya  
Poapolathep/Sugita-Konishi 
Y/Wongpanich K/Machii K/Itoh 
Y/Kumagai S 

Journal of Veterinary 
Medical Science 

1 

35 Metabolic conversion of zearalenone to a-zearalenol 
by goat tissues 

Dong, M., Tulayakul, P., Li, J.Y., Dong, 
KS., Manabe, N., Kumagi, S. 

Journal of Veterinary 
Medical Science; 72(3), pp. 
307-312 

1 

36 Multispecies detection of antibodies to influenza A 
viruses by a double-antigen sandwich ELISA 

Thaweesak  Songserm Journal of Virological 
Methods Vol.163, Issue 2, 
pp.238-243    

1 

37 Development of a multiplex polymerase chain 
reaction assay for simultaneous identification of 
human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 

Thao, N.T.T , Ngoc, N.T.K , Tú, P.V. , 
Thúy, T.T. , Cardosa, M.J. , McMinn, 
P.C. , Phuektes, P. 

Journal of Virological 
Methods Vol.170, Issue 1-2, 
pp.134-139 

1 

38 Identification and characterization of hemoglobin in 
Thai Bangkaew dogs using chromatographic, 
electrophoretic and mass spectrometric techniques 

Choothesa A/จตุพร/สิทธิรักษ์/ชัยวัฒน์ Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44 

0.75 

39 Birth of the First Thai Native Cross-bred Foal Through 
Artificial Insemination with Frozen Semen 

ขนิษฐา/อนุชัย/ปิยวรรณ/กรไชย/อารีย์/ 
เกษกนก  

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44 

0.75 

40 Negative energy balance in periparturient dairy cows 
raised in small-holder farms in Kamphaengsaen " 
District, Nakhom Pathom Province" 

Rukkwansuk T., Nitipong H, 
Bumkhuntod W, Rohitakanee p, 
Sukcharen R 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 1000-1004 

0.75 

41 Use of  Enrofloxacine in Calcium Beads for Local 
Infection Therapy in Animals 

Pareeya Udomkusonsri, Santi 
Kaewmokul, Surapong Arthitvong, 
Taveesak Songserm 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 1115-1120 

0.75 

42 The Effect of Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit 
Crude Extract on Wound Healing Stimulation in Mice 

Waroonluk Sriwiroch, Narong 
Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, 
Pakawadee Pongket, Krisana 
Saengprapaitip, Urai Pongchairerk 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 1121-1127 

0.75 

43 Backfat Thickness at First Insemination Affects Litter 
Size at Birth of the First Parity Sows 

Atthaporn Roongsitthichai, Seri 
Kunjaenak, Padet Tummaruk 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 1128-1130 

0.75 

44 Antimicrobial activity of curcuminoids from Curcuma 
Longa L. on pathogenic bacteria of shrimp and 
chicken 

Lawhavinit, O.-A., Kongkathip, N. , 
Kongkathip, B. 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 364-371 

0.75 

45 Amplified fragment length polymorphism analysis of 
Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from 
broiler farms and different processing stages in 
poultry slaughterhouses in the central region of 
Thailand 

Saengthongpinit, C., Kanarat, S. , 
Sirinarumitr, T. , Amavisit, P. , 
Sakpuaram, T. 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 401-410 

0.75 

46 Characterization of multiple-antimicrobial resistant 
Salmonella isolated from pig farms in Thailand 

Sanpong, P. , Theeragool, G. , 
Wajjwalku, W. , Amavisit, P. 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 643-651 

0.75 
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47 Characterization of Multiple-Antimicrobial Resistant 
Salmonella Isolated from Pig Farms in Thailand 

Wajjwalku, W./Amavisit, P. Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 643-651 

0.75 

48 PCR-based restriction fragment length polymorphism 
for subtyping of Salmonella from chicken isolates 

Jong, H.Y. , Su, P.T. , Sanpong, P. , 
Wajjwalku, W. , Sukpuaram, T. , 
Amavisit, P.                                     

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 79-83 

0.75 

49 Fatty Acid Profile of Ruminal Fluid, Plasma and Milk 
Fat of Dairy Cows Fed Soybean and Sunflower Oil-
Rich Diets, Without Effects on Milk Production 

Jitkmol Thanasak, Surasak Jittakhot, 
Somkiat Kosulwat, Theera 
Rukkwamsuk 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 837-849 

0.75 

50 Expression of Recombinant VP2 Protein of Canine 
Parvovirus in Escherichia coli 

สิริวด/ีRukkwansuk T. Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44: 870-878 

0.75 

51 Hemoglobins in Thai Ridgeback Dogs: 
Chromatographic, Electrophoretic and Mass 
Spectrometric Studies 

Choothesa A/จตุพร/สิทธิรักษ์/ชัยวัฒน์ KKU Veterinary Journal 
Vol.20 No.2 p. 133-142 

0.5 

52 Identification and Characterization of Hemoglobin in 
Thai Bangkaew Dogs using Chromatographic, 
Electrophoretic and Mass Spectrometric Techniques 

จตุพร/Sittiruk Roytrakul/ชัยวัฒน์/ 
Choothesa A 

Kasetsart J ( Nat. Sci.) (2010). 
44 

0.75 

53 Effect of propylene glycol on fatty liver 
development and hepatic fructose1,6 
bisphosphatase activity inperiparturient dairy cows 

Rukkwansuk T., Rungruang S, 
Choothesa A, Wensing T 

Livestock Production 
Science, 95(1-2) pp.95-102 

1 

54 Immunohistochemical  localization of 
the  cytoskeletal proteins inthe  testes of the lesser 
mouse  deer  ( Tragulus javanicus ) 

Motoki Sasaki, Hideki Endo, Junpei 
Kimura, Worawut Rerkamnuaychoke, 
Daisuke Hayakawa, Devkota 
Bhuminand, Nobuo Kitamura, 
Katsuhiro Fukuta 

Mammal Study (2010). 35(1): 
57-64 

0.75 

55 Glycyrrhizin inhibits highly pathogenic H5N1 
influenza A virus-induced pro-inflammatory cytokine 
and chemokine expression in human macrophages 

Michaelis, M.,Geiler, J.,Naczk, P., 
Sithisarn, P.,Ogbomo, H., Altenbrandt, 
B., Leutz, A., Doerr, HW., Cinatl Jr.J. 

Medical Microbiology and 
Immunology 

1 

56 Regulation of Thyrotropin-Releasing Hormone-
Expressing Neurons in Paraventricular Nucleus of the 
Hypothalamus by signals of Adiposity  

Masoud Ghamari-Langroudi, Kristen R. 
Vella, Dollada Srisai, Michelle L. 
Sugrue, Anthony N. Hollenberg, Roger 
D. Cone 

Mol Endocrinol (2010). 
24(12): 2366-2381 

1 

57 Field efficacy of a combined use of Mycoplasma 
hyopneumoniae and Actinobacillus 
pleuropneumoniae vaccines in growing pigs  

ศิริชัย  Preventive Veterinary 
Medicine, 39 (1) , pp. 13-24 

1 

58 Relationship between Age at First Mating and Total 
Number of Piglet Born per Litter in Gilts 

A. Roonsitthichai, S. Koonjaenak,  
P. tummaruk 

Proc. 9th Cu.Vet.Sci. Ann.Con: 
98 (2010) 

0.125 

59 Early infection of bovine leukemia virus in dairy 
calves in Thailand 

ศุภชาติ/Rukkwansuk T.  Proceeding of 13 th AITVM 
2010 Internatinal 
Conference page 17-18 

0.25 

60 Amikacin and Kanamycin Extended Releases from 
Calcium Sulfate and PMMA Beads for Controlling 
Local Infections. 

ปารียา/สันติ/สุรพงษ์/นภสร Proceeding of 13 th AITVM 
2010 Internatinal 
Conference page 181 

0.25 

61 Effect of different additives on ensiling leucaena 
leuvocephala 

จตุรงค์/Thomas Schonewile/ 
Rukkwansuk T./Henk Everts Wouter 
Hendriks 

Proceeding of 13 th AITVM 
2010 Internatinal 
Conference page 217-218 

0.25 

62 Prevention of negative energy balance in dairy cows 
in the tropics 

Rukkwansuk T./ศุภชาต ิ Proceeding of 13 th AITVM 
2010 Internatinal 
Conference page 224-225 

0.25 
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63 Antibacterial activity of water extract of Centella 
asiatica against  Staphylococcus aureus in bovine 
mastitis 

Duangkamol Taemchuay , 
Theera Rukkwamsu, 
Thavajchai Sakpuaramand  
Nongluck Ruangwises 

Proceeding of 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada pp1288 Bangkok, 
ThailandP. 79-80 

0.25 

64 Effects of losing body condition scores during 
latating period on blood concentrations of  glucose, 
urea nitrogen and non-esterified fatty acid in sows  

Teera Rukkwamsku, Supatee Kitkha 
Pariwat Pollperm Preeyaphan 
Udomprasert 

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada-July 18-21, 2010  p. 
188 

0.25 

65 A comparative study on route and number of times 
of iron administration in piglets on hematological 
values  

Pariwat Poolperm;  Prapha Songjinda; 
Piyapol Tiangladdawong; Peerapat 
Krittanan; Patthanan Paprakorb; 
Wimwiga Sakchainanon; Yaowaluk 
Panavajkitkul; Apichart 
Subsiribhaiboon 

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada-July 18-21, 2010 p. 
1045 

0.25 

66 Detection of viral antigen in mummified fetuses and 
its association with sow reproductive performance  

Alongkot Boonsoongnern Pariwat 
Poolperm Preeyaphan Udomprasert 
Narut Tananthong Preeda 
Lertwatcharasarakul Kitcha Urirong   

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada-July 18-21, 2010 p. 
1121 

0.25 

67 Control of PRSS outbreak in a naïve herd using kitted 
local US-strain PRRSv vaccine : A case report 

Pariwat Poolperm; Kitcha Urarong; 
Preeyaphan Udomprasert; Worawidh 
Waijwalku 

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada-July 18-21, 2010 p. 
557 

0.25 

68 A study of cleaning methods on number of bacterial 
count on farrowing crates in pig farms   

Pariwat Poolperm; Suwicha 
Kasemsuwan; Prapha Songjinda; 
Kanokkan Nunts; Peerakorn Jittrarak; 
Nisarat lamnoi; Sakarin Praprut; 
Soraya Na-ranong  

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, 
Canada-July 18-21, 2010 p. 
941 

0.25 

69 Purification and amino acid sequence of a 
bacteriocins producted by Lactobacillus salivarius K7 
isolated from chicken intestine  

Thavajchai Sakpuaramand  
 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 28 
(SUPPL. 1)  pp. 121 - 131 

0.5 

70 Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows 
in onothen Thailand samples in western Thailand 

Jittapalapong, S.   Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and 
Public Health 170,193-196 

1 

71 Prevalence and genotyping of Cryptosporidium spp. 
Frin dairy cow fecal samples in western Thailand 

Jittapalapong, S.  Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and 
Public Health 41,770-775 

1 

72 Epidemiology of Toxoplasma gondii infection of stray 
cats in  Bangkok, Thailand 

Jittapalapong, S., Inpankaew, T., 
Pinyopanuwat, N., Chimnoi, W., 
Kengradomkij, C., Wongnarkpet, S., 
Maruyama, S., Lekkla, A., Sukthana, Y. 

Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and 
Public Health; 41(1), pp. 13-
18 

1 

73 Immunization of rabbits with recombinant serine 
protease inhibitor reduces the performance of adult 
female Rhipicephalus microplus 

Jittapalapong, S.   Taansboundary and 
Emerging Diseases 57,103-
106 

1 

74 Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy 
cows in Thailand 

Jittapalapong, S.  Taansboundary and 
Emerging Diseases 57,42-45 

1 

75 Humoral Immune response of dairy cows immunized 
with rBm95 (KU-VAC1) 

Jittapalapong, S.  Taansboundary and 
Emerging Diseases 57,91-95 

1 
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76 Comparison of Carprofen, Vedaprofen and Tepoxalin 
for Postoperative Analgesia and Serum PGE(2) Level 
in Dogs after Ovariohysterectomy 

นริศ/พันพิชา/สิริรัตน์ Thai Journal of Veterinary 
Medicine 

1 

77 The Use of  Computer - Assisted Sperm  Analysis for 
Discriminating  Series of Motility Pattern of  Frozen -
 thawed Boar Semen  

Chanyuth Tretipskul, Kakanang 
Buranaamnuay, Seri Kunjaenak, Padet 
Tummaruk, Mongkol Techakumphu 

Thai Journal of Veterinary 
Medicine (2010). 40(1): 25-30 

1 

78 Relationship between Seminal and Serum Calcium 
Concentration with Semen Quality in the Asian 
Elephant (Elephas maximus) 

Sivilaikul S, Jitprom A, Kularb A, 
Kornkaewrut K, Suthanmaphimuth P, 
Manasawangkul S, Saikhun K , 
Wajjwalkul W, Thoungtipsiridech S 

Thail J. VetMed.2010 Vol.40 
No.3 

1 

79 Characterization of hemoglobin in Thai ridgeback 
dogs 

Choothesa A/จตุพร/สิทธิรักษ์/ชัยวัฒน์ The 4th AG-Bio-Perdo 
Graduate Conference on 
Agricultrual Biotechnology 
and UT-KU Joint Seminar 

0.125 

80 Characterization of Hemoglobin in Thai Ridgeback 
Dogs 

จตุพร  The 4th AG-Bio-Perdo 
Graduate Conference on 
Agricultrual Biotechnology 
and UT-KU Joint Seminar 

0.125 

81 Isolation and Purification of Sericin Degrading 
Protease from Degumming Wastewater 

สุณิสา/ปทุมพร/สุพร/อมรรัตน์ The ASEAN Sericulture 
Conference 2010 

0.25 

82 Characterization of the cDNA and genomic DNA 
sequences encoding native Thai chicken Slc.11A1 

อุคเดช/วิราช/สมหมาย The International 
Conference on Veterinary 
Science Thailand, 2010, 
p. 117 

0.25 

83 Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with 
Respiratory Distress Associated with Heart disease 
and Respiratory Disease 

อมรรัตน์/สันติ/ปารียา/นริศ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 

1 

84 Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with 
Respiratory Distress Associated with Heart disease 
and Respiratory Disease 

อมรรัตน์/สันติ/ปารียา/นริศ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine. 
40(3):289-295, 2010 

1 

85 Relationship between triacylglycerol concentration in 
the liver and first ovulation in postpartum dairy cows 

Rukkuamsuk T , Wensing T ,Kruip 
T.A.M. 

Theriogenology, 51(6) 
pp.1133-1142 

1 

86 The toxic effects and fate of intravenously 
administered zearalenone in goats 

Dong, M., Tulayakul, P., Li, J.Y., Dong, 
KS., Manabe, N., Nakayama, H., 
Kumagi, S. 

Toxicon; 55 (2-3), pp. 523-
530 

1 

87 Heterosubtypic immunity to influenza mediated by 
liposome adjuvanted H5N1 recombinant protein 
vaccines 

Thaweesak  Songserm Vaccine Volume 28, (41) 
page 6765-77 

1 

88 Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive 
felids in Thailand 

Thiangtum K, Nimsuphun B, 
Pinyopanuwat N 

Veterinary  Parasitology, 
136(3-4) pp.351-355 

1 

89 Molecular characterization of Hepatozoon species in 
a Leopard Cat (Prionailurus bengalensis) from 
Thailand 

Chaleow  Salakij /Rukkwansuk T. Veterinary Clinical Pathology 
Volume 39, Issue 2 page 
199-202 

1 

90 Fragmented coronoid process in the dog: A heritable 
disease 

Jedee  Temwichitr /Leegwater, 
P.A.J./Hazewinkel, S.A.W. 

Veterinary Journal 185(2) 
pp.123-129 

1 

91 First whole genome characterization of swine 
influenza virus subtype H3N2 in Thailand 

Lekcharoensuk, P.a,Nanakorn, J.b , 
Wajjwalku, W.c , Webby, R.d, 
Chumsing, W.e 

Veterinary Microbiology 
Vol.145, Issue 3-4, pp.230-
244 

1 
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92 A comparison of six primer sets for detection of 
Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction 
in rodents and Thai livestock 

Jittapalapong, S.   Veterinary Parasitology 
171,185-183 

1 

93 Detectopm of Babesia Vogeli in stray cats of 
metropolitan Bangkok, Thailand 

Jittapalapong, S.  Veterinary Parasitology 
173,70-75 

1 

94 Development of porous calcium sulfate bead for use 
as a bone substitute material 

ชัยกร/นริศ/ปารียา VPAT Regional Veterinary 
Congress 2010 

0.125 

95 Effects of chitosan/hydroxyappatite composite 
scaffold on large bone defect healing in rabbts 

ชัยกร/รัฐ/Jedee  Temwichitr /นริศ VPAT Regional Veterinary 
Congress 2010 

0.125 

96 Effect of fresh Leucaena leucocephala  
supplementation on beef fattening performance and 
blood matabolic profiles 

Choothesa A/ธีราภรณ/์กัญจนะ/สุริยะ/
ศศิธร/พิพัฒน์ 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

97 The effect of treated wastewater on hematology 
and blood chemistry of Nile Tilapia (Oreochomis 
nilotica) at Leam Phak Bia Royally Initiated 
Environment Research and Development Project in 
Phetchaburi Province 

Choothesa A/นิพนธ/์พีรชัย/คณิตา การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

98 Leucaena forage supplementation for metabolism 
adaptation in pre and postpartum dairy cows 

Choothesa A/พิพัฒน/์กัญจนะ/
สมเกียรติ//Rukkwansuk T. 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

99 Oxidative stress in canine stored red blood cells ธานินทร/์ชนินทร/์ณรงค/์ม.ล.สุนทรานี การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

100 Canine Prostate Gland Carcinoma; A case report ปนัดดา/ณัฐวรรณ/อนัญญา/ 
Rukkwansuk T./สุณี/เกษกนก 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

101 Supplementation of crude extract from guava leaves 
(Psidium guajava Linn.) in laying hen Diets on egg 
production perfomance and quality, cholesterol 
levels and oxidative stress 

ม.ล.สุนทรานี/แวววรี/สุภาพร/นุษรา การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

102 การระบุชนิดสัตว์ในสกุล Varanus spp. ที่พบในประเทศไทย
โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction-Restriction 
Fragment Length Polymorphism (PFLP)  

วัลยา/Rukkwansuk T./ 
Chaleow  Salakij  

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

103 Efficacy of Thai medicinal plants against Candida 
albicans 

อารินี/รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย/จีระศักดิ์/  
มนต์ชัย/ฟ้าน่าน/วิราช 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

104 Recombinant expression of rat leptin in Escherichia 
coli 

อุคเดช/พรทิพภา การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 
48 เล่มที่ 3 

0.125 

105 การวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคอ้วนสําหรับสุนัขใน
ประเทศไทย 

Chalermpol  Lekcharoensulk/ 
ฐิติวรรณ/สิทธิชัย/วิลาวรรณ /ธนัชช์อร/
มงคล/นพพร 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3      

0.125 

106 มะเร็งต่อมลูกหมากในสุนัข: รายงานสตัว์ป่วย ชไมพร/ฒัลลิกา/นิธิดา/บุรญา/ธีรภัทร์/
ปนัดดา/ณัฐวรรณ/อนัญญา/ 
Rukkwansuk T./สุณี/เกษกนก 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3      

0.125 

107 การศึกษาย้อนหลังชนิดเนื้องอกของตาในสุนัข 90 ตัว วินิจฉัย
ด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา 

ณัฐเนตร/วิญญู/นภสินธ์ุ/ภูดิท/เจริญ/ 
ไชยยันต์/เกรียงศักดิ/์วชิราพรรณ/
Rukkwansuk T./พล นักรบ/อารีย์  

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3      

0.125 
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108 การรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วย transmissible 
venereal tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการใชย้าเคมีบําบัด 
vincristine ด้วยวิธี episiotomy ร่วมกับ 
vulvovaginoplasty ในสุนัขเพศเมีย และวิธี subtotal 
penile amputation ร่วมกับ scrotal urethrostomy ใน
สุนัขเพศผู้ 

สุณี/วันชาต/ินัจพร/รติกร/สิริภัทรา/ 
จิตรกร/กรไชย 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3      

0.125 

109 ผลของการสูญเสียคะแนนร่างกายในระยะเลี้ยงลูกต่อความ 
เข้มข้นของกลูโคส ยูเรียในโตรเจน กรดไขมันอิสระในเลือด และ
ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธ์ุของแม่สุกรนางหลังหย่านม 

สุพาที/Rukkwansuk T./ปริวรรต/ปรียพันธ์ุ การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3      

0.125 

110 การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCL -
Zolazepam (Zoleti) -Xylazine และ Ketamine -
Dizepam -Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

สุพรรณิกา/วรกิจ/อารีย/์ขนิษฐา/เมธา/
สุขุมาล 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 116-127 (2553) 

0.125 

111 ความชุกของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคนมใน
ประเทศไทย 

Jittapalapong, S./อาคม/บุรินทร์/
เทวินทร์/จํานงจิต/นงนุช/วิษณุวัฒน์/
ชัญญา/พิพัฒน์/ธนิตย์ 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 116-128 (2553) 

0.125 

112 การสํารวจการปนเปื้อนของเชื้อ Clostridium perfringens 
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

อลงกต/นรุตม์/ณัฐวุฒิ/ปริวรรต การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 138-142 (2553) 

0.125 

113 การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ําก่อโรคสัตว์น้ําต่อ
โซเดียมคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิ
โดนไอโอดีน 

วิชุกานต์/ณรงค์/องอาจ การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 152-158 (2553) 

0.125 

114 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบ
แข่งขันในประเทศไทย 

พิษณุ/อาสูตร/ธานีรัตน์/สุวิชา การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 1-6 (2553) 

0.125 

115 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม : การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซ
นทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยง
ไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี 

ชัยเทพ/สุกัญญา/สุวิชา/ธานีรัตน์/ 
จําลอง /Thaweesak Songserm 
/Rukkwansuk T. 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 17-26 (2553) 

0.125 

116 การพัฒนาเทคนิค Quantitative Competitive PCR เพื่อใช้
ตรวจหาปริมาณดีเอ็นเอของ PCV2 ในสุกรที่มีปัญหาโรค
PMWS 

ณัฐรัติ/พรทิพภา/ทิพวัลย/์นันทวรรณ  การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 175-181 (2553) 

0.125 

117 ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิดตัวอย่าง
เลือด และวิธีตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมิ
นของแม่โคนม 

กาวิล/จุฑามาส/อดิศร การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 226-230 (2553) 

0.125 

118 Efficacy of Thai Medicinal Plants against Candida 
albicans 

อารินี/กมลชัย/จีระศักดิ์/มนต์ชัย/ฟ้าน่าน/ 
วิราช 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 246-251 (2553) 

0.125 

119 Influence of backfat thickness on the Litter size at 
Birth of the first parity sows 

อัตถพร/เสรี/เผด็จ การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 27-33 (2553)   

0.125 

120 การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เลปตินของหนูแรทใน E.coli อุคเดช/พรทิพภา การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 34-41 (2553) 

0.125 

121 การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิด
ต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค 

ชัยเทพ/สุกัญญา/พิษณุ/จุรีย์/ศรีสมัย/
สุวรรณา/สุขสันต์/อาสูตร/สุวิชา/ธานีรัตน์/
อรวรรณ/มนัสชัย 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 42-49 (2553) 

0.125 

122 Create and develop model of nasagastric tube 
feeding  

Kanda Tantaphan, Laiad Jamjan, 
Apinun Suprasert, Wanida 
Visuthipanich, Tivawan Khuambunleu 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 71-77 (2553) 

0.125 
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ที่ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้จัดทําผลงานสร้างสรรค์ 
(ชื่อการจัดประชุม/ชื่อแหล่ง
ตีพิมพ์/ปีที่ (Vol.)/ฉบับที่ 

(Issue)/เลขหน้า) 

ค่า 
นํ้า 
หนัก 

123 ความขุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของกีบในโคนม
ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย 

สมิต/สุปภาดา/ศุภชาติ/คมเดช/พิพัฒน์ การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 3 : 89-94 (2553) 

0.125 

124 การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อเชื้อวิบริโอ การ
เจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว 

องอาจ/พรชัย/พัชรี  การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่
48 เล่มที่ 4 : 1-11 (2553) 

0.125 

125 Biometrics and Post-Release Tracking of 
Rehabilitated Himalayan Griffon Vultures in Thailand 
: 2007-2010 

ไชยยันต ์ งานประชุมวิชาการ The sixth 
International Conference on 
Asian Raptors ประเทศ
มองโกเลีย 

0.25 

126 A Novel Protocal for Determing Sex of Wild 
Elephants (Elephan maxium) based on PCR of DNA in 
fecal Samples 

Wajjwalku, W. ประชุมวิชาการ Proceedings of 
EU Asia-Link Project 
Symphosium "Health and 
Reproduction of Asia 
Elephants ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

0.25 

127 Genetic Diversity of Asian Elephants (Elephan 
maxium) as Determined by Mitochondrial Genome 
Haplotype Analysis 

Wajjwalku, W. ประชุมวิชาการ Proceedings of 
EU Asia-Link Project 
Symphosium "Health and 
Reproduction of Asia 
Elephants ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

0.25 

128 Mycobacterium infection of Domesticated of Asian 
Elephants (Elephan maxium) in Thailand 

Wajjwalku, W. ประชุมวิชาการ Proceedings of 
EU Asia-Link Project 
Symphosium "Health and 
Reproduction of Asia 
Elephants ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

0.25 

129 Identification of SNP Marker in ghe Calpain Gene of 
the Crossbred Cattle in Thailand 

Wajjwalku, W. ประชุมวิชาการ Proceedings of 
International Conference of 
Meat Science and 
Technology  ประเทศเกาหลี 

0.25 

130 Sex determuntion of five raptor species in Thailand 
by PCR 

Wajjwalku, W. ประชุมวิชาการ Proceedings of 
the 6th International 
Conference on Asian 
Raptors ประเทศมองโกเลีย 

0.25 

131 Evaluation of serum NT-proBNP levels in dogs with 
respiratory distress associated with heart disease and 
respiratory disease 

อมรรัตน/์สันติ/ปารียา /นริศ  เวชสารสัตวแพทย ์(The Thai 
Journal of Veterinary 
Medicine), 2010 40 (3) : 289-
295  Impact faetor 1.118 

0.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 
12 เรื่อง และมีอาจารย์ทั้งหมด 110 คน (ผลรวม FTET) ลาศึกษาต่อ 23 คน รวมจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.02 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 2.16 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 12 

2 งานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 0 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 12 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่ศึกษาตอ่) 133 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์ 9.02 

6 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
 

             9.02                  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

6 12 9.02 2.26 

133 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 

6-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

6-3 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2553/index.htm) 

 

20 
=  2.26 X 5 
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ข้อมูลหลักฐาน 
ลํา 
ดับ  

ชื่อผลงานวิจัยหรือ  
ผลงานสร้างสรรค์  

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการนํามาใช้อันก่อ  
ให้เกิดประโยชน์ 

วัน / เดือน /ปี  
ที่  

หลักฐาน 

1 Amikacin and KanamycinE
xtended Releases  
from  Calcium Sulfate  
and PMMA  Beads for  
Controlling Local   
Infections  
 

ผศ . ปารียา อุดมกุศลศรี  
นางนภสร กู้สุจริต 
ภาควิชาเภสัชวิทยา  
ผศ . สันติ แก้วโมกุล  
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ผศ . สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ ์ 
ภาควิชากายวิภาค ศาสตร์  

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  : 
โรงพยาบาล สัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  ใช้ใน
การ รักษาการติดเชื้อเฉพาะที่  

3/5/53 -
30/11/53 

เอกสารหน่วย
ศัลยกรรม  
และหน่วยสัตว์เลี้ยง
ชนิด พิเศษของ
โรงพยาบาล สัตว์ 
 

2 Characterisation of  
blood cells  in jungle  
cat , .  Felis chaus  
 ( Carnivora ,  Felidae ) 
 

รศ . เฉลียว ศาลากิจ  
รศ . เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ  
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
รศ . เจริญศักด์ิ ศาลากิจ  
ภาควิชา เวชศาสตร์คลีนิกสัตว์ใหญ่ 
และสัตว์ป่า  
นวลอนงค์ นาคคง   
คณะวิทยาศาตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ดาราภา ทองไทยนันต์  
สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว จ . ชลบุรี 

เชิงสาธารณะ : 
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิ วิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  เผยแพร่ 
ในบทความเรื่อง เฮปาโตซูนใน แมว
ป่าหัวแบนและแมวดาว หน้า  73 -
 82  ในนังสือ พยาธิวินิจฉัย ทางสัตว
แพทย์  

10 / 9 / 53 -  
29 / 10 / 53  
 

หนังสือ พยาธิวินิจฉัย
ทาง สัตวแพทย์   ISBN  
978 - 616 - 507 - 026 - 3  
พิมพ์คร้ังที่  1  กันยายน  
2553  
 

3 Detection of viral  
Antigen in  mummified  
fetuses and its  
 association  
with sow reproductive  
performance  
 

อ . อลงกต บุญสูงเนนิ  
ผศ . ปริวรรต พูลเพิ่ม  
รศ . ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ  
อ . นรุตม์ ทะนานทอง  
รศ . กิจจา อุไรรงค์  
ภาควิชา เวชศาสตร์และทรัพยากร 
การผลิตสัตว์  
อ . ปรีดา เลิศวัชระสารกุล  
ภาควิชาพยาธิ วิทยา  

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  เจ้าของ
ฟาร์ม  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท
ขาย ยาและอาหารสัตว์ในประเทศ 
และต่างประเทศ  
รายละเอียดการนําไปใช้  :  แนะนํา
ให้เกษตรกร ทราบถึงการสืบหาเชื้อ
ไวรัส  สาเหตุที่ก่อให้ 
เกิดปัญหาลูกกรอกในแม่สุกร  

4/1/53 -
30/9/53 

รายชื่อเจ้าของฟาร์ม 

4 Hematologic ,  
 cytochemical ,  
ultrastructural ,   
and molecular  findings of 
Hepatozoon -infected 
 flat- headed cats 
 ( Prionailurus  planiceps)  
 

รศ . เฉลียว ศาลากิจ  
ภาควิชาพยาธิ วิทยา  
รศ . เจริญศักด์ิ ศาลากิจ  
ภาควิชา เวชศาสตร์คลีนิกสัตว์ใหญ่ 
และสัตว์ป่า    
Narkkon ,  NA  
รศ . ธีระพล ศิรินฤมิตร  
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
Pattanarangsan ,  R  
 

เชิงสาธารณะ :  
 

 ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิ วิทยา  
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  เผยแพร่  
บทความเร่ือง เฮปาโตซูนในแมว 
ป่าหัวแบน และแมวดาว  
 ชื่อหน่วยงาน ที่นําไปใช้  :  
Veterinary Parasitolgy   
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  
บทความ เรื่อง  Molecular  
detection of  Hepatozoon  
spp .  in Brazilian   
and exotic wild carnivores  

10 / 9 / 53 -
 31 / 10 / 53  
 
 
 
 
 
1 / 10 / 53  -  
30 / 11 / 53  
 

หนังสือ พยาธิวิทยา  
วินิจฉัยทางสัตวแพทย์  
ISBN  978 - 616 - 507 -
 026 - 3  ( หน้า  73 - 82 ) 
 
Veterinary  
Parasitolgy ,  
173 / 1 - 2  ( October 
2010 ) :  134 - 138 . 
 

   
 
 
 

   



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 155 
 

ลํา 
ดับ  

ชื่อผลงานวิจัยหรือ  
ผลงานสร้างสรรค์  

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการนํามาใช้อันก่อ  
ให้เกิดประโยชน์ 

วัน / เดือน /ปี  
ที่  

หลักฐาน 

5 Hematology ,  
 Cytochemistry  and  
Ultrastructure of Blood 
 Cells in Clouded  
Leopard  
( Neofelis nebulosa ) 
 

รศ . เฉลียว ศาลากิจ   
รศ . เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ    
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
N . A .  Narkkong  
S .  Apibal 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  
D .  Trogthainun 
 สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว  

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงาน ที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิ วิทยา   
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  เผยแพร่ 
ในบทความเรื่อง เฮปาโตซูนใน แมว
ป่าหัวแบน และแมวดาว  

10 / 9 / 53  -  
31 / 10 / 53  
 

หนังสือพยาธิวิทยา
วินิจฉัย ทางสัตว
แพทย์  ISBN   
978 - 616 - 507 - 026 - 3  
 ( หน้า  73 - 82 ) 
 

6 Hematology ,  morphology ,
cytochemistry and   
ultrastructure of blood  
cells in  Fishing cat  
 ( Felis viverriana ) 

รศ . เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ  
รศ . เฉลียว ศาลากิจ  
ภาควิชาพยาธิ วิทยา  
สุนทรี อภิบาล  
 Nual - Anong Karkkong  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

เชิงสาธารณะ : 
 

ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิ   
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  
บทความ เรื่อง เฮปาโตซูนในแมว
ป่าหัว แบนและแมวดาว  

10 / 9 / 53  -
31 / 10 / 53  
 

หนังสือ พยาธิวิทยา  
วินิจฉัยทางสัตว
แพทย์  ISBN   
978 - 616 - 507 -  
026 - 3  ( หน้า  73 - 82)  
 

7 Molecular  
characterization of  
 Hepatozoon species in a  
leopard Cat  ( Prionailurusb
engalesis )  from 
Thailand  

รศ . เฉลียว ศาลากิจ  
รศ . ธีระพล ศิรินฤมิตร   
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
น . ส . ดารกา ทองไทยนันท์  
สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว จ . ชลบุรี 

เชิงสาธารณะ : 
ชื่อหน่วยงาน ที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิวิทยา   
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  
บทความ เรื่อง เฮปาโตซูนในแมว
ป่าหัว แบน และแมวดาว  

10 / 9 / 53  -  
31 / 10 / 53  
 

หนังสอพยาธิวิทยา
วินิจฉัย ทางสัตว
แพทย์  ISBN   
978 - 616 - 507 - 023 - 3  
(หน้า  73 - 82 ) 
 

8 A study of cleaning  
Methods on number  
of bacterial count on  
farrowing crates in pig  
 farms  
 

ผศ . ปริวรรต พูลเพิ่ม  
อ . ประภา ทรงจินดา  
ภาควิชา เวชศาสตร์และทรัพยากร 
การผลิตสัตว์  
ผศ . สุวิชา เกษมสุวรรณ  
ภาควิชาสัตว แพทยสาธารณสุข
ศาสตร์   

เชิงสาธารณะ : 
 

ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  เจ้าของ
ฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
บริษัทขาย ยาและอาหารสัตว์ใน
ประเทศ และต่างประเทศ
รายละเอียดการนําไปใช้  :   
ให้คําปรึกษา  

4/1/53 -
 30/9/53 

รายชื่อฟาร์ม
เกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกร  
 

9 Assessment of the Ladder
Diagram to Determine  
Atrial  Fibrillation in  
Racehorses  
 

อ . สุนทรี เพ็ชรด ี 
ภาควิชา เวชศาสตร์คลีนิกสัตว์ใหญ่ 
และสัตว์ป่า  
 

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  : 
โรงพยาบาล สัตว์ใหญ่  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพง แสน  
รายละเอียดการนําไปใช้  :  
พัฒนางานบริการวิชาการ  

4/11/53 -
 25/2/54 

จํานวนสัตว์ที่เข้ารับ
การ รักษาที่
โรงพยาบาล  ( ม้า ) 
 

10 Detection of viral antigen 
in  mummified fetuses 
and its  association with  
sow  reproductive  
performance  
 

อ . อลงกต บุญสูงเนนิ  
ผศ . ปริวรรต พูลเพิ่ม  
 รศ . ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ  
อ . นรุตม์ ทะนานทอง  
รศ . กิจจา  อุไรรงค์  
ภาควิชา เวชศาสตร์และทรัพยากร 
การผลิตสัตว์  
อ . ปรีดา เลิศวัชระสารกุล  
ภาควิชาพยาธิวิทยา   

เชิงสาธารณะ : 
 

ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  เจ้าของ
ฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท
ขาย ยาและอาหารสัตว์ในประเทศ 
และต่างประเทศ  
รายละเอียดการนําไปใช้  :  แนะนํา
ให้เกษตรกร ทราบถึงการสืบหาเชื้อ
ไวรัส  สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา 
ลูกกรอกในแม่สุกร  

4/1/53 -
30/9/53 

รายชื่อเจ้าของฟาร์ม 
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ลํา 
ดับ  

ชื่อผลงานวิจัยหรือ  
ผลงานสร้างสรรค์  

ชื่อคณะผู้วิจัย รายละเอียดการนํามาใช้อันก่อ  
ให้เกิดประโยชน์ 

วัน / เดือน /ปี  
ที่  

หลักฐาน 

11 Measurement of 
Relative  Coronary Blood 
Flow in aRabbit Model of 
Acute  Myocardial  
Ischemia by the  Optical 
Mapping Method with RH -
 237  
 

อ . สุนทรี เพ็ชรดี    
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิกสัตว์ใหญ่ 
และสัตว์ป่า   
Francis L Burton  
Godfrey L Smith  
Department of  Integrative an
d Systems  Biology ,  Faculty of
Biomedical and Life  Sciences ,
University of  Glasgow  

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงาน ที่นําไปใช้  :  
 โรงพยาบาสัตว์ กําแพงแสน 
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  พัฒนา  
งานบริการวิชาการ  

 

4/11/53 -
25/2/54 

จํานวนสัตว์  ( สุนัข )  
ที่มา ใช้บริการคลินิก
โรคหัวใจ 
 

12 Hematology ,  
 cytochemistry  and  
ultrastructure of blood   
cells in fishing cat  
 ( Felis  viverrina ) 
 

Prihirunkit ,  K  
รศ . เฉลียว ศาลากิจ  
ภาควิชาพยาธิ วิทยา  
Apibal ,  S  
นวลอนงค์ นาคคง  
 

เชิงสาธารณะ : 
 

 ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้  :  ภาควิชา
พยาธิ วิทยา   
ราย ละเอียดการนําไปใช้  :  เผยแพร่ 
ในบทความเรื่อง เฮปาโตซูนใน แมว
ป่าหัวแบน และแมวดาว  

10 / 9 / 53  -  
31 / 10 / 53  

 

หนังสือพยาธิวิทยา
วินิจฉัย ทางสัตว
แพทย์  ISBN   
978 - 616 - 507 - 026 - 3 
 ( หน้า  73 - 82 ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 2 เรื่อง คิดผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
2.50 คะแนน มีอาจารย์ทั้งหมด 110 คน (ผลรวม FTET) ลาศึกษาต่อ 23 คน รวมจํานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 133 คน 
คนคิดเป็นร้อยละ 1.88 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 1.08 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 0 0 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

0.50 1 0.50 

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 0.75 0 0 

4 ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนงัสือที่มคุีณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 2 2 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 3 2.50 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

133 

7 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
 

             1.88                  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

 
 
 
 
 

10 
=  0.94 X 5 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

7 2.50 1.88 0.94 

133 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 สรุปผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

7-2 ตําราหรือหนังสือที่ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อมูลหลักฐาน 

1.  
ช่ือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรอง

คุณภาพ 

2.  
ช่ือคณะผู้เขียน 

3.  
หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

4.  
ระดับ

คุณภาพ
ผลงาน
วิชาการ 

5.  
ช่ือวารสารที่ตีพิมพ์ 

6.  
วันเดือนปีที่
ได้รับรอง
คุณภาพ 

7.  
ค่าน้ําหนัก

ระดับ
คุณภาพ
ผลงาน
วิชาการ 

บทความ "Medical Treatment 
of Benign Prostatic 
Hypertrophy and Prostatitis in 
Dogs 

รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก  
ศิรินฤมิตร 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

 วารสาร KIRK'S Current 
Veterinary Therapy XIV 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

ผศ.น.สพ.ดร.พิษณุ  
ตุลยกุล 

ภาควิชาสัตว
แพทย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

  คําส่ัง มก.ที ่
261/2554 
ลว.31 ม.ค.
2554 

 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

ผศ.สพ.ญ.นันทวัน 
ญาติบรรทุง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์ใหญ่และ
สัตว์ป่า 

   คําส่ัง มก.ที ่
589/2554 
ลว.1 มี.ค.
2554 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 159 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 6 เรื่อง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 3 เรื่อง 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 6 เรื่อง ผลรวม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 15 เรื่อง มีจํานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 30 
เท่ากับ 5 คะแนน ได้เทา่กับ 5 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 6 

2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจิัย 3 

3 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

6 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 15 

5 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใชพ้ัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

40 

6 คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 
 

               40                  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 

  

30 
X 5 =  6.66 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

8 6 40 % 5 

15 

 
ข้อมูลหลักฐาน 
1. การบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีการนําไปบูรณาการ 

2. ช่ือคณะผู้ดําเนินการ 3. ช่ือหน่วยงาน
ที่ดําเนินการ 

4. ลักษณะภารกิจที่มีการบูรณาการ 5. วันเดือน
ปีที่นําไป 
บูรณาการ 

6. รายละเอียดการนําการบริการ
วิชาการไปบูรณาการ 

/หลักฐาน  
(ช่ือวิชา/เรื่องวิจัย/ตํารา ฯลฯ) 

การบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    

โครงการสัตวแพทย์
พระราชทานในพระราชดําริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
สัตวแพทย์
พระราชทานใน
พระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

 ปีการศึกษา 
2553 

 นิสิตออกปฏิบัติงานโครงการ 
สัตวแพทย์พระราชทานใน
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 

การบริการวิชาการ 
ลงปฏิบัติการห้องวัคซีน 

บุคลากรภาควิชา 
จุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน 

ภาควิชา 
จุลชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

 ปีการศึกษา 
2553 

รายวิชาคลินิกปฏิบัติทาง 
จุลชีววิทยา I, II 

 บุคลากรภาควิชา
พยาธิวิทยา 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. รายวิชาคลินิกปฏบัิติทางการ
ผ่าซากและวินิจฉัยโรค I 
2. วิชาการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

โครงการสัมมนาทันโรค 
ทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร
ครั้งที่ 9 โครงการก้าวทันโรค
อุบัติใหม่ในสัตว์น้ํา กุ้งและปลา 
และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซํ้าในอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์ปีก 

บุคลากรภาควิชา 
เวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการ 
ผลิตสัตว์ 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์และ
ทรัพยากร 
การผลิตสัตว์ 

 ปีการศึกษา 
2553 

การเรียนการสอนวิชาคลินิก
ปฏิบัติเฉพาะทางสัตว์เศรษฐกิจ 

ความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ 

บุคลากรภาควิชา 
สัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. การเรียนการสอนวิชาคลินิก
ปฏิบัติเฉพาะทางฯ 
2. การเรียนการสอนวิชาปัญหา
พิเศษ 

การบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย    

โครงการให้บริการเตรียมชิ้น
เนื้อเพื่อการสอนหรือการวิจัย
แก่บุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

บุคลากรภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร ์

 ภาควิชา 
กายวิภาค
ศาสตร์ 

1. รับบริการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อสัตว์เพื่อ
การสอนหรือการวิจัยแก่บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
มีประกาศอัตราการให้บริการที่ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
2. ดําเนินการให้บริการโดยใช้เครื่องมือ
และบุคลากรในห้องปฏิบัติการเตรียม
เนื้อเยื่อของภาควิชา 
3. ประเมินผลการให้บริการโดยใช้
แบบสอบถาม และนําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการให้บริการ 
4. นําความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

ปีการศึกษา 
2553 

โครงการวิจัยปลาบึกของภาควิชา
กายวิภาคศาสตร ์
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1. การบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีการนําไปบูรณาการ 

2. ช่ือคณะผู้ดําเนินการ 3. ช่ือหน่วยงาน
ที่ดําเนินการ 

4. ลักษณะภารกิจที่มีการบูรณาการ 5. วันเดือน
ปีที่นําไป 
บูรณาการ 

6. รายละเอียดการนําการบริการ
วิชาการไปบูรณาการ 

/หลักฐาน  
(ช่ือวิชา/เรื่องวิจัย/ตํารา ฯลฯ) 

การบริการวิชาการตรวจงาน
ชันสูตรไวรัสและซีรั่มวิทยา 
สัตว์เศรษฐกิจ 

บุคลากรภาควิชา 
จุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน 

ภาควิชา 
จุลชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

 ปีการศึกษา 
2553 

การบริการวิชาการตรวจงาน
ชันสูตรไวรัสและซีรั่มวิทยาสัตว์
เศรษฐกิจเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ 
Porcine circovirus type 2 

 บุคลากรภาควิชา
พยาธิวิทยา 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

 ปีการศึกษา 
2553 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาย้อนหลัง
ชนิดเนื้องอกของตาในสุนัข 90 ตัว
วินิจฉัยด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยาหรือ
เซลล์วิทยา 

การบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   

การบริการวิชาการโครงการ
ตรวจเชื้อทางจุลชีววิทยา 

บุคลากรภาควิชาจุล
ชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน 

ภาควิชาจุล
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

 ปีการศึกษา 
2553 

 

โครงการการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ฯ 

บุคลากรภาควิชา
สรีรวิทยา 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. การสอนวิชาโภชนสมดุลและ
การเกิดโรคในสัตว์ (01506341) 
2. การวิจัยภายใต้โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 

โครงการการพัฒนาเม็ดลูกปัด
ปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติด
เชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา 
อุดมกุศลศรี 

ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. วิชาคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง
สัตว์เล็ก I 
2. มาใช้ในการต่อยอดงานวิจัย
การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะ
เพื่อใช้รักษาการติดเชือ้แบคทีเรีย
เฉพาะที่ 
 

งานบริการรักษาสัตว์ บุคลากรภาควิชา 
เวชศาสตร์คลินิก 
สัตว์เลี้ยง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. เรียบเรียงเขียนในลักษณะ
งานวิจัย 
2. ใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ปัญหาพิเศษ 

องค์ความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการ 

บุคลากรภาควิชา 
เวชศาสตร์คลินิก 
สัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์
คลินิกสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. ประมวลการสอน 
2. โครงการสัมมนาวิชาการโคนม
ไทยฯ เรื่อง Update วิชาการ 
โคนมไทย ปี 2553 
3. โครงการฝึกอบรม
นายสัตวแพทย์เพื่อการรักษา
ภาวะเสียดท้องในม้าเบ้ืองต้น 

ความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 

บุคลากรภาควิชา 
เวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการ 
ผลิตสัตว์ 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว์ 

 ปีการศึกษา 
2553 

1. ใช้ในการเรียนการสอนในวิชา 
โรคสุกร II 
2. โครงการวิจัยเรื่อง ความชุกของ 
Torque Teno virus ในสุกรใน
ประเทศไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร คณะสัตว-

แพทยศาสตร์ โดยโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ได้จัดทําแผนงานบริการวิชาการในรูปแบบ
ของโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง                  
(9-1-1) ซึ่งเป็นการริเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผ่านทางสมาคมไทยโฮสไตล์-ฟรีเชี่ยน                     
และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้า
เสรีไทย ออสเตเรีย และนิวซีแลนด์ ให้สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันในอนาคต โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์โคนม 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ (ใน                   
พระบรมราชูปถัมถ์) สหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมชะอําห้วยทราย สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชน
และกลุ่มสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมในเขตภาคตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยโครงการกําหนดแผนการดําเนินงานของโครงการเป็นรายปี กําหนด
เป้าหมายให้สหกรณ์ทั้ง 4 แห่งมีกิจกรรมการดําเนินงานตาม TOR ของโครงการ (9-1-2) มีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานเพื่อเสนอแนะและปรับปรุงการดําเนินงานจากสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการประเมินผล และ
มีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ (9-1-3) มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 เป้าหมายของโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง มีดังนี้ (9-2-1) 

1) ชุมชนหรือสหกรณ์ที่ได้รับบริการ จํานวน 4 สหกรณ์ 
2) จํานวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 ฟาร์ม  
3) จํานวนแม่โคนมไม่น้อยกว่า 2,500 ตัว  
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 จากผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีดังนี้ 
1) สหกรณ์ได้รับบริการทั้ง 4 สหกรณ์ 
2) มีฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการและดําเนินกิจกรรมครบตามเงื่อนไขทั้ง 4 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 168 

ฟาร์ม 
3) มีแม่โคที่อยู่ในการดูแลทั้งสิ้น 3,078 ตัว 

ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนได้ 100% 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการ            

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง เป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง            
เป็นปีที่ 2 (9-3-1) โดยโครงการฯ กําหนดให้มีสัตวแพทย์เข้าไปปฏิบัติงานในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการทุกเดือน               
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ดูแลสุขภาพสัตว์ ช่วยจัดทําข้อมูลการจัดการฟาร์ม และการจัดทําต้นทุน (บัญชี
รับ-จ่าย) ในการจัดการฟาร์ม ซึ่งยังคงมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีการนําเสนอแผนงาน
ผ่านผู้นําคือกรรมการบริหารสหกรณ์ เพื่อดําเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
การทําโครงการแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดในแม่โคของสหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย (9-3-2) เพื่อแก้ไขปัญหา               
เฉพาะหน้าเรื่องการผสมติดยากในแม่โคซึ่งได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและผู้บริหารสหกรณ์ 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเป็นที่ปรึกษากับสหกรณ์
โคนม 4 สหกรณ์ (9-4-1) ซึ่งเป็นชุมชนสหกรณ์ในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนมและผลิตน้ํานมดิบแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของ
ประเทศ ซึ่งมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนมและการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง มุ่งเน้นใน
การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเสริมความเข้มแข็งของการเรียนรู้ในการปรับตัว การรับวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในฟาร์มเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การ
จัดทําบัญชีรับจ่ายเพื่อรายงานและวิเคราะห์ต้นทุนฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการดําเนินการผ่านการทํางานของสัตวแพทย์และนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในฟาร์มสม่ําเสมอ
ทุกเดือน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันการค้าเสรี เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์การเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมที่เข้มแข็งของประเทศไทย   

5. มีผลกระทบที่ เ กิดประโยชน์สร้ างคุณค่าต่อสั งคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง              
โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้จริง มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระบวนการ
เ รี ย น รู้  และก า รป รั บ ตั ว ขอ ง เ กษต รก รผู้ เ ลี้ ย ง โ คนม ร า ยย่ อ ยซึ่ ง เ ป็ น สม า ชิ ก ขอ งสหก รณ์ โ คนม              
ทั้ง 4 แห่ง (9-5-1) การถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับตัวโดยตรงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทําให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถรองรับหรือแข่งขันเมื่อต้องรับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตเรีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะทําให้
นมผงจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น การที่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการปรับตัว ทําให้สหกรณ์โคนมทั้ง 4 แห่ง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

9 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 โครงการพัฒนาวิชาการ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีปฏิบัติและเห็นผลได้
จริง ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 

9-1-2 TOR ของแต่ละสหกรณ ์

9-1-3 ผลประเมินความพึงพอใจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

9-2-1 เอกสารรายงานประจําเดือน ประจําไตรมาส และรายงานประจําปีของทั้ง 4 สหกรณ์ 

9-3-1 เอกสารแผนปฏิบัติงานปีที ่2 TOR ของแต่ละสหกรณ ์

9-3-2 โครงการแก้ไขปัญหาผสมไมติ่ดในแม่โคนมของสหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 

9-4-1 รายงายผลการปฎิบัติงานประจําเดือน 

9-5-1 รายงานประจําปีของทั้ง 4 สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 165 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา 2553 ปฎิทิน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา 2553 และแผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปี 2553 (10-1-1) และมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ (10-1-2) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนํามาประเมินผล
ความสําเร็จแต่ละโครงการ (10-1-3, 10-1-4) และมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
(10-1-5) 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีแผนการดําเนินงานทั้งหมด 13 กิจกรรม 8 โครงการ (10-2-1) และได้
ดําเนินการไปทั้งหมด 11 กิจกรรม 7 โครงการ (10-2-2) และบรรลุเป้าหมายตามแผน 86 %  

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินงานและสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน โดยคณะฯ จัดให้มีโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่เด็กด้อยโอกาส 
โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท (10-4-1) 

5. ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คนดี สังคมไทย” ประจําปี 2553 
สาขาบริหารการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการนิตยสารเส้นทางไทย (10-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

10 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประจําปีการศึกษา 2553-2554 
2. แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2553-2554 
3. ปฏิทินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553-2554 

10-1-2 รูปภาพกิจกรรม/โครงการ 

10-1-3 สรุปผลการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10-1-4 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 

10-1-5 สรุปการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553-2554 

10-2-1 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2553-2554 

10-2-2 สรุปผลการปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10-3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

10-4-1 ขออนุมัติดําเนินโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่เด็กด้อยโอกาส” (ศธ0513.11301/3296 ลว.8
มิ.ย.53) 

10-5-1 ประกาศเกียรติคุณ “คนดี สงัคมไทย” ประจําปี 2553 สาขาบริหารการศึกษา  
จากสํานักงานคณะกรรมการนิตยสารเส้นทางไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมกีารจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ ดี ซึ่ งคณะได้จัดให้มี โครงการ               
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 56 ปี สัมมนาผู้บริหารพบบุคลากร และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร (11-1-1) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความสามัคคี และสัมมนาบุคลากรประจําปีเพื่อ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน รวมทั้งให้ผู้บริหารได้แสดงความขอบคุณบุคลากร 
โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ (11-1-2) โครงการทําบุญประจําปี ภาควิชาพยาธิวิทยา (11-1-3) และโครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศล
แก่สัตว์ทดลอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (11-1-4) ซึ่งดําเนินมาหลายปีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยมีการพัฒนาคณะฯ ใน
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจําปี 2553 เป็นประจําทุกปีจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (11-2-1) 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัด
ตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบและรักษาภูมิทัศนใ์ห้สวยงามตลอดเวลา (11-3-1) 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ               
ซึ่งคณะฯ ได้จัดห้องปฏิบัติสมาธิ ณ ห้อง 6629 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะฯ และลานอเนกประสงค์โถง
ช้ันล่างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ (11-4-1) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะฯ ได้จัดทํา
แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ
การปฎิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (11-5-1) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 80 คน และมีผู้แสดงความ
คิดเห็นตอบแบบประมาณจํานวน 32 คน ผลการประเมินพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 3.48 หลังเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งพบว่าหลังจากการเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.7 โดยการประเมิน 2 ส่วนดังนี้ 

- ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 55.9 อยู่ในระดับมากที่สุด 

- ประเมินคุณค่าจากการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยก่อน-หลัง เพิ่มขึ้น 0.7 ค่าเฉลี่ย 4.18  
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

11 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 โครงการวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 56 ปี สัมมนาผู้บริหารพบบุคลากร และงานเลี้ยง
ขอบคุณบุคลากร ประจําปี  

11-1-2 โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

11-1-3 โครงการทําบุญประจําปีภาควิชาพยาธิวิทยา 

11-1-4 โครงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง 

11-2-1 รูปภาพกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ ประจําปี 2553 

11-3-1 รูปภาพสถานที่โดยรอบคณะฯ 

11-4-1 ภาพกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค ์

11-5-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจ และผลการประเมินคุณค่าที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
ปลูกต้นกล้าคณุธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554  

 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินระดับคณะวชิา) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2553  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับดี 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

12 ผลการประเมนิสภามหาวิทยาลัยฯ 3.95 คะแนน 3.95 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

12-1 สรุปผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีงบประมาณ 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารในตําแหน่งคณบดี             
ผลการประเมินเท่ากับ 3.54 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

13 ผลการประเมนิผู้บริหาร 3.54 คะแนน 3.54 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้บริหาร ตําแหน่งคณบดี ประจําปีงบประมาณ 2553 

 
ผลการประเมนิผู้บริหารในตาํแหน่งคณบด ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในภาพรวม 4 ด้าน 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ ดี

เย่ียม 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่มีข้อมูล 

1. ด้านการวางแผนและกําหนดเป้าหมาย 4.6 
(18.4) 

11.2 
(44.8) 

6.6 
(26.4) 

2.4 
(9.6) 

0.2 
(0.8) 

- 3.30 0.84 พอใช้ 

2. ด้านการทํางานและความเชี่ยวชาญ 1.9 
(7.4) 

12 
(48.0) 

7.1 
(28.6) 

3.4 
(13.7) 

0.6 
(2.3) 

- 3.43 0.90 ดี 

3. ด้านการจัดการทรัพยากร 5 
(20.0) 

10.7 
(42.7) 

5.7 
(22.7) 

2.7 
(10.7) 

1 
(4.0) 

- 3.64 1.02 ดี 

4. ด้านคุณค่าและมาตรฐาน 5.3 
(21.3) 

12.8 
(51.3) 

3.0 
(12.0) 

3.3 
(13.3) 

0.5 
(2.0) 

- 3.77 0.99 ดี 

รวม 4.2 
(16.8) 

11.7 
(31.7) 

5.6 
(22.4) 

2.9 
(11.8) 

0.6 
(2.3) 

- 3.54 0.94 ดี 

 
  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 171 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
  ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 0 คน ปริญญาโท 47 คน และ
ปริญญาเอก 23 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี 0 คน ปริญญาโท 15 คน และปริญญาเอก 27 คน รอง
ศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี 0 คน ปริญญาโท 8 คน และปริญญาเอก 17 คน  และศาสตราจารย์ คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 602 คะแนน จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 138 คน คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับ 4.36 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 3.65 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
(คน x ค่าน้ําหนัก) ตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 0 0 2 47 5 23 209 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 3 15 6 27 207 

รองศาสตราจารย์ 3 0 5 8 8 17 176 

ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 1 10 

รวม (คน x ค่าน้ําหนัก) 0 179 423 602 

 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
0 0 0 

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1 0 0 

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์

3 0 0 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ศาสตราจารย ์

6 0 0 

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 47 94 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 15 45 

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหนง่ 
รองศาสตราจารย ์

5 8 40 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหนง่ 
ศาสตราจารย ์

8 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

5 23 115 

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6 27 162 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์

8 17 136 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ศาสตราจารย ์

10 1 10 

13 ผลรวม 138 602 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 4.36 
15 คะแนนที่ได้ (เต็ม 5)           4.36   x 5   =  3.65 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมินตามเกณฑ ์

14 602 4.36 3.65 

138 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

  

6 
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ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.11 ได้คุณภาพในระดับดี 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

15 ผลการประเมนิคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง (เต็ม 5) 4.11 คะแนน 

4.11 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 
ข้อมูลหลักฐาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มก.) โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการดําเนินงาน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง 

องค์ประกอบ 
ค่าคะแนนรายองคป์ระกอบ ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 4.00 3.00 ดี พอใช้ 
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 3.93 3.57 ดี ดี 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.50 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 4.50 4.25 ดี ดี 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.35 4.11 ดี ดี 
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กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ไม่ประเมนิระดบัคณะวชิา) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 3.  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์                    
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 5.  ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
  ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

16.1 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ข้อมูลผลการสํารวจการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม               
อัตลักษณ์ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81  
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 3.81 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 39 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 104 

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 3.81 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

16.2 ผลการประเมนิบัณฑิตที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์  
(เต็ม 5) 3.81 คะแนน 

3.81 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2553  
จากกองแผนงาน มก. 

 
ข้อมูลหลักฐาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ N สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์ สามัคคี รวมคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการประเมนิแต่ละด้าน 
(คะแนนเต็ม 5) 

39 3.97 3.73 3.71 3.61 3.81 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 3.  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการดําเนินงานตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 5.  สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
  ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

17 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
(ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนนิงาน  
  ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

18.1 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา (ให้ระบุ  ตามข้อที่ได้ดําเนนิการ) 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่  ผลการดําเนนิงานปีการศึกษา 2553  ผลการประเมนิตามเกณฑ ์

18.2 ผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน               
ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน ปัจจัย 
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 4 4 - - 3.81 4 4 3.81 ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต  3.49 4 4 - 5 2.36 3.93 3.93 2.36 ดี ดี ต้อง 
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 4 4.5 - - - 4 4.5 - ดี ดี - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5 4.5 4.5 - - 3.33 4.67 4.67 3.33 ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที ่5  
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

- 5 5 - - 0 5 5 0 ดีมาก ดีมาก ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน ปัจจัย 
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5 5 5 - 5 5 5 5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ  

- 4.5 4.5 - - 0 4.5 4.5 0 ดี ดี ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที ่8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

- 5 5 - - - 5 5 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- 5 5 - - 4.35 5 5 4.35 ดีมาก ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.86 4.42 4.5 5 5 2.5 4.35 4.41 2.66    

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก 
ต้อง 

ปรับปรุง
ดี ดี พอใช้ 

   
 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับดี 
2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 
3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 

อยู่ในระดับดีมาก 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 

อยู่ในระดับดีมาก 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)  
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มาตรฐานที ่1  
ด้านคุณภาพ 
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.17 4.00 2.17 5.00 5.00 2.17 4.00 4.00 2.17 

มาตรฐานที ่2  
ด้านการบริหาร
จัดการการ 
อุดมศึกษา 

3.86 3.90 4.41 4.50 5.00 4.12 4.19 5.00 - 2.32 - 2.32 4.31 4.37 2.66 4.08 4.13 2.66 

มาตรฐานที่ 2 ก   
ด้านธรรมาภิบาล 
ของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

- - 4.57 4.57 - 4.00 4.00 - - 0.00 - 0.00 4.57 4.57 0.00 4.00 4.00 0.00 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจขอ 
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

3.86 3.90 4.30 4.44 5.00 4.20 4.33 5.00 - 2.71 - 1.88 4.18 4.27 2.32 4.11 4.20 2.32 

มาตรฐานที ่3  
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐา 
นความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

- - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 3.33 - 3.33 4.50 4.50 3.33 4.50 4.50 3.33 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.22 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66 

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี
มาก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ด ี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ด ี ด ี พอใช ้ ด ี ด ี พอใช ้

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน      
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.31 ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการ

ดําเนินงานเท่ากับ 4.5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35          
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3  

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

1. ด้านนิสิต
และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4.29 4.50 - 4.00 4.17   5.00 1.45 4.00 1.45 4.38 4.57 1.45 4.00 4.14 1.45 

2. ด้าน
กระบวน 
การภายใน 

3.00 3.00 4.44 4.44 5.00 4.22 4.22 5.00 - 3.29 - 3.29 4.30 4.30 3.63 4.10 4.10 3.63 

3. ด้าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00   - - - - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู ้
และ 
นวัตกรรม 

3.73 3.79 4.50 4.50 - 4.50 4.50   - 3.28 - 3.28 4.11 4.11 3.28 4.15 4.15 3.28 

เฉลี่ยรวม 
ทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
มุมมอง 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.22 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66 

ผลการ
ประเมิน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

ด ี ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

ด ี ด ี พอใช้ ด ี ด ี พอใช ้

 

  

คณะสัตวแพทยศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดี 
3. ด้านการเงิน พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 อยูใ่นระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับดี 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

3.49 3.53 4.40 4.40 - 3.90 3.90 - - 2.82 - 2.82 4.19 4.19 2.82 3.81 3.81 2.82 

   1) ด้านกายภาพ 3.00 3.00 - - - - - - - - - - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 - 

   2) ด้านวิชาการ 3.73 3.79 4.00 4.00 - 3.33 3.33 - - 3.11 - 3.11 3.89 3.89 3.11 3.52 3.52 3.11 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.50 4.50 - 4.17 4.17 - - 2.72 - 2.72 4.50 4.50 2.72 4.17 4.17 2.72 

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.44 4.63 5.00 4.44 4.63 5.00 5.00 2.37 4.00 2.37 4.55 4.70 2.61 4.45 4.60 2.61 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.00 4.33 - 4.00 3.25 - 5.00 2.17 4.00 2.17 4.20 4.50 2.17 4.00 4.25 2.17 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - - 3.33 - 3.33 4.67 4.67 3.33 5.00 5.00 3.33 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 0.00   0.00 5.00 5.00 0.00 4.50 4.50 0.00 

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.86 3.90 4.42 4.50 5.00 4.16 4.00 5.00 5.00 2.50 4.00 2.50 4.35 4.41 2.66 4.11 4.16 2.66 

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

ด ี ต้อง 
ปรับ 
ปรุง 

ด ี ด ี พอใช ้ ด ี ด ี พอใช ้
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 3 อยู่ในระดับพอใช้ 

- ด้านวิชาการ มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการเงิน มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจดัการ มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.5 อยู่ในระดับดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.2 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการวิจัย มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 อยูใ่นระดับดีมาก 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 5 อยูใ่นระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างชัดเจน รวมถึงบุคลากร
รับทราบร่วมกันในนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นสถาบันสัตวแพทย์ช้ันนํา 1 ใน 5 
ของเอเชีย 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีการประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
2. โครงการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการพัฒนา จึง

ยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และตามตัวบ่งชี้ เพื่อวัดผลสําเร็จการ
ดําเนินงาน 

2. เร่งปรับแผนเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการตรวจสอบและประเมิน ว่าขณะนี้ คณะฯ สามารถพัฒนาอยู่ในตําแหน่งลําดับที่เท่าใดของ

เอเชีย เพื่อจะได้เร่งปรับแผนเชิงรุกในการพัฒนาให้สามารถก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ได้ ตามเป้าหมายและ
เวลาที่กําหนด รวมถึงการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อการวัดผลและการจัดลําดับ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คะแนนประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของคณาจารย์โดยนิสิตปริญญาตรีอยู่ในระดับสูง 
(เฉลี่ย 4.37จาก 5.00 คะแนน) 

2. มีความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์ของสถาบันกลุ่ม ง  
2. ขาดแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
3. การเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์ยังไม่มากนัก   
ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มมาตรการในการเพิ่มจํานวนนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น ทุนการศึกษานิสิตบัณฑิต เปิด

หลักสูตรด้านคลินิกเฉพาะทาง 
2. จัดทําแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกําหนดมาตรการเชิงรุก 
แนวทางเสริม 
1. การพัฒนาระบบประเมินการสอนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามพัฒนาคุณภาพการสอน 
2. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมนิสิตในการสอบหัตถการหลังสําเร็จ

การศึกษา รวมทั้งเปิดการสอนเฉพาะทางด้านคลินิก 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตที่หลากหลายและได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวนมากในแต่ละป ี
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา   
ข้อเสนอแนะ 
1. กําหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
แนวทางเสริม 
1. การประเมินผลโครงการเพื่อดูผลการเรียนรูท้ี่นิสิตได้รับการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์สามารถรวมกลุ่มบุคลากรในคณะ เข้าเป็นกลุ่มงานวิจัย 5 Cluster ซึ่งมีการ
ทํางานเป็นทีม และผลักดันโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่อุบัติใหม่อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผนจัดสรรเงินรายได้คณะ เพื่อสนับสนุนการวิจัยประมาณปีละ 15 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายทุนวิจัยภาควิชาละ 1 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายกลุ่มวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการ Cluster ละ 1 ล้านบาท 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นที่วางใจของบริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานอื่น ๆ ให้ช่วยดําเนินการวิจัย 
และนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4. บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและงานวิจัยยังสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและ
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล 

5. บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยโดยเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานประชุมวิชาการ 

  จุดที่ควรพฒันา 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรน้อย   
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นให้บุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 

2. มีความหลากหลายและครบวงจรในการให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 
3. หน่วยงานบริการวิชาการ มีอัตลักษณ์ในการให้บริการในเชิงสัตว์เศรษฐกิจที่สะท้อนความเป็นศาสตร์

ของแผ่นดิน และเสริมสร้างความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
4. สามารถใช้หน่วยงานบริการในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงานของนิสิตสัตวแพทย์ 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดความชัดเจนในการจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยหน่วยงานยังคงยึดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีที่

ไม่ได้มีการรวบรวมจัดหมวดหมู่ของงานบริการทางวิชาการที่ชัดเจน 
2. ขาดการประเมินผลตามแผนที่ชัดเจน 
3. ขาดความชัดเจนในการให้บริการทางวิชาการ ทั้งในเชิงแผนและการปฏิบัติในโครงการอื่น ๆ ของ

อาจารย์ประจํา 
4. หลักฐานที่แสดงขาดความชัดเจนทั้งในเรื่องแผน การปฏิบัติงานตามแผน ผลการประเมิน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานควรจัดทําแผนบริการทางวิชาการที่ชัดเจนนอกเหนือจากแผนงานของโรงพยาบาลสัตว์และ

หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ 
2. หน่วยงานควรมีกลไกในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการนําผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่แสดงสาระที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ คุณภาพของผู้

ให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ และคุณภาพของงาน
บริการ ตลอดจนมาตรวัดที่ใช้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์กลาง 5 ระดับ ทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้
หน่วยงานยังไม่แสดงผลของการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ ถึงปีละประมาณ 1ล้าน

บาท  
2. มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี การศึกษา 2553 ดําเนินการรวม 18 โครงการ 
3. มีการติดตามผล/แผนการประเมินโครงการ โดยนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
แนวทางเสริม  

- ปัจจุบันมีการประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพียงโครงการเดียวดังนั้น ควรประเมินคุณค่าจาก
การเข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมด้วย 

จุดอ่อน 
1. เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานประจําโดยเฉพาะงานบริการประชาชน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ   

ที่จัดได้มาก รวมถึงคณะมี 2 วิทยาเขต 4 โรงพยาบาลสัตว์ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจการนิสิตให้มีความ

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความสามารถและมีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้คณะฯ ได้รับงบประมาณเพื่อ
การลงทุนในการสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารผ่าซากชันสูตรโรคสัตว์ และครุภัณฑ์
ประกอบ เพื่อการขยายงานได้รวมถึงมากกว่า 1,000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2553 ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2555) 

2. มีกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ กองทุนพัฒนานิสิต และกองทุนสวัสดิการ ที่มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานด้านต่างๆ มีทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ เงิน
สนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย เงินยืมเพื่อชําระค่าเล่าเรียนบุตร เงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เงิน
ประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรทุกคน การสนับสนุนเงินทุนและกิจกรรมพัฒนานิสิต กองทุนสวัสดิการที่
นอกเหนือจากส่วนราชการ จัดให้เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. มีระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน (Faculty Information System : FIS) มาใช้
เพื่อการจัดการข้อมูลได้ทั้งในระดับบุคคล ภาควิชา/หน่วยงาน ถึงระดับคณะฯ และยังสามารถเปิดเผย
ข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ ให้รับทราบ 

4. มีระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet Ku e-office) ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เพื่อการจัดการเอกสารทั้งด้าน 
การรับ-ส่ง การแจ้งเวียน การโต้ตอบและการจัดเก็บเอกสาร การสื่อสารข้อมูลระหว่างภาควิชา 
หน่วยงาน และบุคลากรที่อยู่หลายส่วนรับทราบพร้อมกันอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนและประหยัด 
เหมาะสมกับการมีหน่วยงาน 2 วิทยาเขต และ 4 โรงพยาบาลสัตว์ 

5. มีข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การประเมินผู้บริหาร และการ
ประเมินตนเองของภาควิชา/หน่วยงาน ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงการบริหารได้ครอบคลุม 

6. มีโครงการจัดการความรู้ที่มีการดําเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

7. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับรางวัล
ในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจํานวนมาก 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินที่หาได้และนํามา
พัฒนาหน่วยงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความชัดเจนด้านการจัดหา การจดัสรร และการใช้จ่ายเงิน 

2. มีหน่วยงานที่มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถหารายได้ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อนํามาพัฒนา
หน่วยงานได้มากถึง 348.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน เงินรายได้: 
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่ากับ 348.56 : 97.52 หรือ
โดยประมาณ 4 : 1 กล่าวคือ เงินรายได้ 4 ส่วน เงินงบประมาณ 1 ส่วน 

3. มีการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ซึ่งเป็นหน่วนงานหนึ่งที่จะ            
มีส่วนในการหารายได้เพิ่ม 

4. มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทยศาสตร์ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1) ส่วนที่ 1 ส่วนการเรียน-วิจัย และปฏิบัติการเชี่ยวชาญพิเศษโรงพยาบาลสัตว์ 

มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) ส่วนที่ 2 ส่วนสนับสนุนและอํานวยการ  

 เพื่อเตรียมขยายงานและเป็นส่วนสร้างโอกาสหารายได้เพิ่ม 
5. มีระบบการจ่ายเงินผ่าน electronic (i-cash) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก และ

ประหยัดงบประมาณ 
 แนวทางเสริม 

1. ควรมีการพัฒนางานที่สามารถสร้างโอกาสการหารายได้ให้เต็มศักยภาพ 
2. การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง เพื่อการรายงานข้อมูลที่สามารถรับรู้รายรับ-รายจ่าย

ที่แท้จริง และผู้บริหารสามารถใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจได้ 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 จุดแข็ง 

1. มีการสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ) 

2. มีการกําหนดแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานย่อยเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันทั้งในส่วนของผู้รับการประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมิน 

3. มีการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการประกันคุณภาพโดยการตัดสินรางวัลการประกันคุณภาพ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กําหนดนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมความเข้าใจ
ในเรื่องการประกันคุณภาพ 

2. จัดสัมมนากําหนดแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานย่อยให้อยู่
ในช่วงไม่เกินสามเดือนแรกของปีการศึกษา 

3. ปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกันคุณภาพมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของคณะในแต่ละองค์ประกอบยังให้ความสําคัญและความสนใจใน

เกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวข้องน้อย 
2. เกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกันคุณภาพบางส่วนยังไม่ชัดเจน 
แนวทางแก้ไข 
1. คณะต้องกําหนดเป็นนโยบายให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของคณะในแต่ละองค์ประกอบ

รับผิดชอบในการรายงานผลดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอต่อที่ประชุมกรรมการประจําคณะ 
2.  ปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกันคุณภาพในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2553 เมื่อวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2554 มีผลการประเมิน และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

การแปลความหมายผลการดําเนนิงานทุกองค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
< 1.50  การดําเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51 - 2.00 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01 - 2.50 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดี 
2.51 - 3.00 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 

 

องค์ประกอบสําหรบัภาควชิา/หน่วยงาน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ภาควิชา) 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (หน่วยงานสนับสนุน) 
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตารางที่ 3.3.1  ผลการประเมินภาพรวมในรอบปีการศึกษา 2553 ของภาควิชา 10 ภาควิชา 

ภาควิชา องค์ 1 องค์ 2 องค ์ 4 องค์ 5 องค์ 7 องค์ 8 องค์ 9 
เฉลี่ยทุก
ตัวบ่งชี ้

ความ 
หมาย 

1. กายวิภาคศาสตร์ 3.00 2.25 2.71 2.75 3.00 3.00 2.00 2.62 ดีมาก 

2. จุลชีววิทยาฯ 2.00 1.75 2.71 2.75 1.60 2.00 3.00 2.21 ดี 

3. สรีรวิทยา 3.00 2.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 2.69 ดีมาก 

4. เภสัชวิทยา 2.00 2.13 3.00 2.75 2.80 2.00 3.00 2.59 ดีมาก 

5. พยาธิวิทยา 2.50 2.13 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 2.69 ดีมาก 

6. ปรสิตวิทยา 3.00 2.00 2.14 2.75 3.00 3.00 3.00 2.48 ดี 

7. คลินิกสัตว์เลี้ยง 2.00 1.88 2.57 2.25 2.80 2.00 2.00 2.28 ดี 

8. คลินิกสัตว์ใหญ่ 3.00 2.00 3.00 2.75 2.20 2.00 3.00 2.52 ดีมาก 

9. ทรัพยากรการผลิตสัตว์ 2.50 1.71 2.86 3.00 2.60 2.00 3.00 2.50 ดี 

10. สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 0.50 1.88 2.71 3.00 2.20 3.00 3.00 2.31 ดี 
 



 

ต
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6

7

 
ก
 

 

 

*

194 คณ

ตารางที ่3.3.2  

หนว่

. โรงพยาบาลสั

2. โรงพยาบาลสั

3. โรงพยาบาลสั

4. หน่วยงานชัน

5. หน่วยงานสัตว

6. สํานักงานเลข

7. งานธุรการกํา

 
กราฟเส้นที่ 1  แ

 

หมายเหต ุ ภาค
(ไม่ป

ณะสัตวแพทยศาส

  ผลการประเมนิ

วยงาน 

สัตว์ มก.บางเขน

สัตว์ มก.กพส. 

สัตว์ มก.หนองโพ

สูตรโรคสัตว์ 

ว์ทดลอง กพส. 

ขานุการ 

แพงแสน 

แสดงการเปรียบ

ควิชาประเมิน 2
ประเมินตัวบ่งชี้

สตร์ มหาวิทยาลัย

นภาพรวมในรอ

องค์ 1 

น 2.00 

0.50 

พ 3.00 

1.00 

 2.50 

3.00 

2.50 

บเทียบผลการป

29 ตัวบ่งชี้ ยกเว
้ท่ี 2.1) 

ยเกษตรศาสตร ์F

บปีการศึกษา 2

องค์ 2 อง

1.20 2

1.80 2

3.00 2

2.75 

3.00 

3.00 

2.67 

ประเมินในรอบปี

ว้นภาควิชาเวชศ

aculty of Vete

2553 ของหน่วย

งค ์ 4 องค์ 5

2.00 3.00 

2.50 2.50 

2.50 3.00 

- 2.75 

- 2.50 

- 3.00 

- 3.00 

ปกีารศึกษา 255

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตร์และทรพั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

erinary Medicin

ยงานสนับสนุน 

5 องค์ 7 

 2.11 

 2.00 

 2.33 

 1.75 

 2.33 

 3.00 

 2.57 

52 และ ปีการศึ

พยากรการผลิตส

ne. KU. 

 7 หน่วยงาน 

องค์ 8 องค์

1.33 2.0

1.67 2.5

3.00 3.0

2.33 3.0

2.33 1.5

3.00 3.0

3.00 2.5

ศึกษา 2553 ขอ

สัตว์ ประเมิน 2

์ 9 
เฉลี่ยทุก
ตัวบ่งชี ้

00 1.97 

50 2.14 

00 2.72 

00 2.22 

50 2.40 

00 3.00 

50 2.63 

องภาควิชา 

28 ตัวบ่งชี้  

ความ 
หมาย 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

2.51-3
ระดับดี

2.01-2
ระดับดี

3.00  
ดมีาก 

2.50  
ด ี
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กราฟเส้นที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 ของหน่วยงานสนับสนุน 

 

 
 

*หมายเหต ุ โรงพยาบาลสัตว์ 3 แห่ง ประเมิน 29 ตัวบ่งชี้ , หน่วยงานชันสูตรโรคสตัว์ ประเมิน 23 ตัวบ่งชี้ ,  
หน่วยงานสัตว์ทดลอง ประเมิน 20 ตัวบ่งชี้ , งานธุรการกําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการ ประเมิน 16 ตัวบ่งชี้ 

   

 

1.97

2.14

2.72

2.22
2.40

3.00

2.63

2.11

2.43

2.57

2.09 1.95

2.81

1.81

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

รพส.บข. รพส.กพส. รพส.นพ. ชันสูตร กพส. สัตว์ทดลอง 
กพส.

สลก. ธุรการกพส.

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปกีศ.53

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ปกีศ.52

2.51-3.00  
ระดับดีมาก 

2.01-2.50  
ระดับดี 

1.51-2.00  
ระดับพอใช้ 
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ข้อเสนอแนะระดับคณะจากการประเมินคณุภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2553 (เม่ือวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2554) 
1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินกลุ่มที่ 4 (ประเมนิ 3 โรงพยาบาลสัตว์ และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์) 

1.1 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย มก.อนุมัติการจัดต้ังศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์แล้ว เสนอให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน ในระดับ
ศูนย์ฯ ในปีการศึกษา 2554 

1.2 ควรทบทวนเกณฑ์ข้อที่ 1 ของตัวบ่งชี้ที่ 8.1 โดยแก้ไขเป็น มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมธรรมชาติการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ การสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน และเสนอให้
สร้างเกณฑ์มาตรฐาน เช่น แนวทางการเพิ่มรายได้และการใช้จ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ยังไม่ได้กําหนด
หลักการที่ชัดเจน จึงเสนอให้มีการสัมมนาแนวทางการคิดต้นทุน / การคํานวณหาจุดคุ้มทุนในทุกหน่วยที่
หารายได้ โดยใช้แนวคิดหลักการบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์วางแผนการ
กําหนดอัตราค่าบริการ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง (ทั้ง 3 โรงพยาบาลสัตว์ 
และ 2 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์) 

1.4 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์มาตรฐานรายข้อให้ถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็น และผลดําเนินงานมีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินกลุ่มที่ 5 (ประเมินหน่วยงานสัตว์ทดลอง สํานักงานเลขานุการและงาน
ธุรการกําแพงแสน) 
2.1 ผู้บริหารระดับคณะฯ ควรสร้างความชัดเจนของสายบังคับบัญชาในทางปฏิบัติระหว่างสํานักงานเลขานุการ

และงานธุรการกําแพงแสน  
2.2 ควรทบทวนคําอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับ 8. “มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารไป

เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ” ให้มีความชัดเจน  
2.3 ควรทบทวนคําอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระดับ 7. “มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย” ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน โดยปรับเป็นทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของภาควิชา 10 ภาควิชา 
หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

-  

 

- - 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

- 

 

- 1. ผู้บริหารภาควิชาน่าจะลองพิจารณา
พัฒนาเป้าหมายของตัวช้ีวดัเป็นเชิง
คุณภาพหรือตัวช้ีวดัเชิงการพัฒนาเมือ่
เทียบกับปีท่ีแลว้ ในบางโครงการอยา่ง
น้อย 20% ของโครงการทั้งหมด 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

3. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

4. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. ยังขาดแผนสนบัสนุนงานวจิัย 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

- - 1. ผู้บริหารภาควิชาน่าจะลองพิจารณา
พัฒนาเป้าหมายของตัวช้ีวดัเป็นเชิง
คุณภาพหรือตัวช้ีวดัเชิงการพัฒนาเมือ่
เทียบกับปีท่ีแลว้ ในบางโครงการอยา่ง
น้อย 20% ของโครงการทั้งหมด 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

3. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

4. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

- - 1.ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

3. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

1. ให้ความสําคัญกับการวางแผน
ปฏิบัติงาน ประเมนิติดตาม ผล
การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

 

- 1. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ ์
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

3. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

- - 1. ผู้บริหารภาควิชาน่าจะลองพิจารณา
พัฒนาเป้าหมายของตัวช้ีวดัเป็นเชิง
คุณภาพหรือตัวช้ีวดัเชิงการพัฒนาเมือ่
เทียบกับปีท่ีแลว้ ในบางโครงการอยา่ง
น้อย 20% ของโครงการทั้งหมด 

2. ควรนําเสนอการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัติงานแต่ละปี 

3. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

4. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ตดิตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

- - 1. ผู้บริหารภาควิชาน่าจะลองพิจารณา
พัฒนาเป้าหมายของตัวช้ีวดัเป็นเชิง
คุณภาพหรือตัวช้ีวดัเชิงการพัฒนาเมือ่
เทียบกับปีท่ีแลว้ ในบางโครงการอยา่ง
น้อย 20% ของโครงการทั้งหมด 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

3. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

4. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

1.ภาควิชามีแผนการดาํเนินการ
ครบทุกภารกิจ ตดิตามอย่าง
สม่ําเสมอ 

- 1. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

3. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

- - 1. ควรให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการกาํหนด
ปรัชญา ปณธิาน แผนและกลยุทธ์ของ
ภาควิชา 

2. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

3. ควรนําเสนอข้อมลูเชิงวิเคราะหใ์นกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

4. ควรมีการตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการดาํเนินงาน โดยการ
ติดตามผา่นการประชุมของภาควิชา
และ/หรือการประชุมประกันคุณภาพ
ของภาควิชาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- - 1.ภาควิชามกีารดําเนินการครบทุกภารกิจ 
แต่เนื่องจากการประกันคุณภาพในป ี
2553 นี้ยังไม่มกีารปรับแผนให้
สอดคล้องกับแผนของคณะฯ 

2. ควรมีการปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสมและมี
ความยืดหยุ่นในแต่ละโครงการย่อย 

3. ควรนําเสนอการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นท่ีมาของแผนปฏิบัตงิานแต่ละปี 

4. ควรนําเสนอการวเิคราะห์ในกรณี
โครงการหรือตวับง่ช้ีไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

1. มีรูปแบบกจิกรรม และการ
วัดผลสัมฤทธิ์ ของวิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญอย่าง
ชัดเจน เช่น มีการบันทึกดีวีดี
การสอนทั้งภาคบรรยายและ
ปฏิบัติการเพื่อใหน้ิสิตใช้ศึกษา
และทบทวนดว้ยตนเอง  

2. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

- 

 

-  

 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

-  

  

- 

 

-  

 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

1. มีการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหส้อดคล้องกบัผลการ
ประเมิน และผลการประชุม
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

- - 

ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

- - - 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

1. มีการปรับปรุงหลกัสูตรตรงตาม
เวลา และสอดคลอ้งกับผลการ
ประเมินและผลการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร 

- - 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

- - - 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

- - - 
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ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

1. มีวิธกีารสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญอย่างชัดเจน เช่น มี
การตดิต่อกับหนว่ยงาน
ภายนอก เพื่อให้นสิิตไดล้งมือ
ปฏิบัติเอง เช่น ฟาร์มโคนม  
เป็นต้น 

2. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

- - 

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

- - - 

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

1. มีการปรับปรุงหลกัสูตรปริญญา
โทตามกาํหนดเวลา 

 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต คณะฯ ดาํเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

1. อาจารย์ในภาควิชามี
ความสามารถในการสรา้ง
งานวจิัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และ
งานวจิัยยังสามารถนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและ
ได้รับการอา้งองิในฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ประจาํมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองในด้าน
งานวจิัย โดยอาจารย์ท้ังหมดใน
ภาควิชาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ัง
ในประเทศและตา่งประเทศ 

1. ภาควิชาไดร้ับเงินทุนสนับสนุน
งานวจิัยน้อย 

 

 

1. ภาควิชาควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
เสนอโครงการวจิยัเพิ่มขึ้นเพื่อให้มี
เงินทุนสนับสนุนและมีจํานวนอาจารย์
เข้าร่วมทําวจิัยมากขึ้น 
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ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
แหลง่ทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและสร้างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมท้ังมจีาํนวนบทความวจิัยท่ี
ได้รับการอา้งองิในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติสงู 

2. อาจารย์ประจาํมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองในด้าน
งานวจิัย โดยอาจารย์ท้ังหมดใน
ภาควิชาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ัง
ในประเทศและตา่งประเทศ 

1. ภาควิชามีอาจารยป์ระจําท่ีไดร้ับทุน
สนับสนุนงานวจิัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกน้อยกวา่ร้อยละ 
50 ของอาจารย์ประจําท้ังหมด 

 

 

1. ควรเพิ่มโครงการวจิัยท่ีทําให้อาจารยใ์น
ภาควิชามสี่วนรว่มในการทําวิจัยรว่มกัน 

 

 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
แหลง่ทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและสร้างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมท้ังยังสามารถนําผลงานวิจัย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน 

2. อาจารย์ประจาํมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองในด้าน
งานวจิัย โดยอาจารย์ท้ังหมดใน
ภาควิชาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ัง
ในประเทศและตา่งประเทศ 

- - 

ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยและ
สร้างผลงานทางวชิาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. อาจารย์ประจาํมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองในด้าน
งานวจิัย โดยอาจารย์ท้ังหมดใน
ภาควิชาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ัง
ในและตา่งประเทศ 

3. ภาควิชานําผลงานวิจัยมาใช้ก่อ 
ให้เกดิประโยชน์อย่างชัดเจนสูง 

- - 
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ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
แหลง่ทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและสร้างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ
รวมท้ังมจีาํนวนบทความวจิัยท่ี
ได้รับการอา้งองิในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติสงู 

2. อาจารย์ประจาํมีความสนใจใน
การพัฒนาตนเองในด้าน
งานวจิัย โดยอาจารย์ท้ังหมดใน
ภาควิชาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ัง
ในประเทศและตา่งประเทศ 

- - 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชาสรา้ง
ผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพรใ่นระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 

1. ภาควิชามรี้อยละของอาจารย์
ประจําท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนงานวจิัย
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
น้อย 

2. จํานวนงานวิจัยท่ีนํามาใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนมีจาํนวนน้อย 

3. จํานวนอาจารย์เขา้ร่วมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
น้อย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1. ควรเพิ่มโครงการวจิัยท่ีทําให้อาจารยใ์น
ภาควิชามสี่วนรว่มในการทําวิจัยรว่มกัน 

2. ภาควิชาควรกระตุน้ให้อาจารย์นํา
ผลงานวจิัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

3. ภาควิชาควรกระตุน้ให้อาจารย์นําเขา้
ร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิชาการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ความสามารถในการนํางานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 

1.ภาควิชามีอาจารยป์ระจําท่ีไดร้ับทุน
สนับสนุนงานวจิัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก น้อยกวา่ร้อย
ละ 50 ของจํานวนอาจารย์ประจาํ
ท้ังหมด 

2. จํานวนงานวิจัยท่ีนํามาใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนมีจาํนวนน้อย 

1. ควรเพิ่มโครงการวจิัยท่ีทําให้อาจารยใ์น
ภาควิชามสี่วนรว่มในการทําวิจัยรว่มกัน 

2. ภาควิชาควรกระตุน้ให้อาจารย์นํา
ผลงานวจิัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มาก
ขึ้น 
 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยและ
สร้างผลงานทางวชิาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิมีจํานวนบทความ
วิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติสูง และสามารถนาํ
ผลงานวจิัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน 
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ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

1. อาจารย์ประจาํสว่นใหญ่ใน
ภาควิชามสี่วนรว่มในการทํา
วิจัยและมีความสามารถในการ
ขอทุนวิจัย 

2. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
จํานวนบทความวจิัยท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานขอ้มลูระดับชาติ
และนานาชาติสงู 

- 1. อาจารย์ประจาํในภาควิชาควรเสนอ
โครงการวิจัยแบบโครงการชุดเพือ่ให้
ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น 

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

1. อาจารย์ประจาํภาควิชามี
ศักยภาพในการหาทุนวิจัยและ
สร้างผลงานทางวชิาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 

- 1. ภาควิชาควรมีการจัดทําแผนบรหิาร
งานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์งานวิจัย 

2. ภาควิชาควรมีกจิกรรมที่สร้างขวญั 
กําลงัใจ และยกย่องนักวจิัยท่ีมีงานวิจัย
ดีเด่น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

1. สามารถสร้างงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

2. สามารถต่อยอดงานวิจัยจากงาน
บริการวิชาการ และสร้าง
เครือข่ายนักวจิัยภายในภาควิชา
และหน่วยงานภายนอก 

 

1.การบรูณาการงานบริการวิชาการ
เข้ากับการเรียนการสอน 

2. การบรูณาการงานบริการ วิชาการ
เข้ากับงานวิจัย 

 

 

1. ร่วมมือกับภาควิชาทางคลินิกในการ
ให้บริการวิชาการในวิชาปญัหาพิเศษ 

2. มีการสรา้งความรว่มมือระหวา่ง
หน่วยงานที่มาใช้บริการวิชาการเพือ่
งานวจิัยเพิ่มขึ้น 

  

 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

1. มีการบูรณาการระหว่างงาน
บริการวิชาการ การเรียนการ
สอนและงานวจิัย 

  

1.จํานวนโครงการและบุคลากรท่ี
ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมและ
วิชาชีพ ยังไมม่ากเท่าท่ีควร 

1. สนับสนุนอาจารยร์ุ่นใหม่ให้นําเสนอ
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพือ่ให้
เป็นท่ีรู้จัก 

  ภาควิชา
สรีรวิทยา 

1. สามารถสร้างงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

2. มีการบูรณาการระหว่างงาน
บริการวิชาการ การเรียนการ
สอนและวจิัย 

1. จํานวนโครงการและบุคลากรท่ี
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
วิชาชีพ ยังมีไม่มากเท่าท่ีควร 

 

3. สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้นาํเสนอ
ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ
เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั 

 

ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

1. บุคลากรสว่นใหญข่องภาควิชามี
ความสามารถและได้รับการ
ยอมรับในสาขาวิชาชีพและ
สังคม 

2. มีโครงการบริการวิชาการที่มี
การบรูณาการเข้ากับการเรียน
การสอนและการวจิัย 

 

1. โครงการบริการวชิาการส่วนใหญ่ 
ไม่มีการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิาร 

 

1. จัดให้มกีารประเมนิความพงึพอใจจาก
ผู้ใช้บรกิาร 
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ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

1. บุคลากรของภาควิชามีโอกาส
ในการให้บรกิารวชิาการกับ
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว ์
 

1. การเก็บข้อมลูและหลักฐานเกี่ยวกบั
การบรูณาการทางบริการวิชาการ 
การเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมี
ความตอ่เนื่อง 
 

1. ควรเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐาน 
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่องานวิจัยและหรือ การเรียนการสอน 
ระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้
ชัดเจนและครบถว้น 

 ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

1. มีการบูรณาการงาน 
บริการวิชาการ การเรียนการ
สอนและงานวจิัย 

 

1. การกําหนดเปา้หมายไม่ท้าทาย 
2. การเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับ

งานบรกิารวิชาการ 
 

1. ควรกําหนดเป้าหมายให้สูงขึ้น 
2. มีระบบในการเก็บข้อมูลและรวบรวม

เอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

1. มโีอกาสใช้โรงพยาบาลสัตว์เพื่อ
การบรูณาการการบริการ
วิชาการและการเรยีนการสอน
และงานวิจัย 

2. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับทางวิชาชีพ 
 

1.การเพิม่ประสิทธภิาพในการบูรณา
การงานบริการวิชาการ 

2. โครงการอบรมสัมมนามีน้อยใน
ขณะที่อาจารย์ท่ีมคุีณภาพเป็นท่ี
ยอมรับต่อวิชาชีพมีมาก 
 

1. ยกระดับโครงการวิจัยของภาควิชา 
ปัญหาพิเศษ และโครงการระดบั
บัณฑิตศึกษา ท่ีมกีารบริการวิชาการเป็น
พื้นฐานเพื่อให้สามารถเผยแพรห่รือ
ตีพิมพ์ได ้

2. จัดโครงการอบรมสัมมนาทางสัตว์เลีย้ง
ร่วมกบัโรงพยาบาลสัตว ์

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

1. บุคลากรสว่นใหญม่ีคุณภาพ 
เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาชีพ 

2. บุคลากรมีโอกาสใช้โรงพยาบาล
สัตวใ์นการบูรณาการการ
บริการวิชาการ การเรียนการ
สอนและงานวจิัย 

 

1. การสร้างความเปน็เลิศเฉพาะดา้น
ในการบรกิารวิชาการ 

 

1. จัดโครงการหริอกจิกรรมทางวิชาการ
เฉพาะสาขาตามความถนดัของบุคลากร
เพิ่มขึ้น  

 

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

1. บุคลากรสว่นใหญม่ีคุณภาพเป็น
ท่ีประจักษ์ต่อสังคมและใน
วิชาชีพ 

2. มีโครงการจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการแก่เกษตรกรและบุคคล
ในวิชาชีพสตัวแพทย์ท่ีมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและไดร้ับ
การตอบรับจากผู้เข้าร่วม
สัมมนาเป็นอย่างดี 

3. มีการบูรณาการการบรกิาร
วิชาการ การเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างเด่นชัด 

 

- - 
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ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

1. บุคลากรสว่นใหญม่ีคุณภาพเป็น
ท่ีประจักษ์ของสังคมและ
วิชาชีพ ท้ังระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. มีโครงการอบรมสมัมนาทาง
วิชาการดา้นระบาดวิทยาและ 
food safety ท่ีแสดงถึง
ความสามารถเฉพาะด้านของ
อาจารย์ในภาควิชาฯ 

3. มีโครงการอบรมสมัมนาทาง
วิชาการระดับนานาชาต ิ

1.การบรูณาการระหว่างการบรกิาร
วิชาการ การเรียนการสอนและ
งานวจิัยอย่างเด่นชัด 

 

1. ขอใหม้ีการใช้การบริการวิชาการเปน็
ฐานในการจดัการเรียนการสอนและ
โครงการวิจัยอย่างชัดแจ้งและตรวจสอบ
ได้ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม คณะฯ ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

1. มีผลสําเรจ็ในการถ่ายทอดตัว
บ่งช้ีระดับภาควิชาสู่บุคคล 

2. มีการนาํผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารมา
เช่ือมโยงกับการสร้างแรงจงูใจ
อย่างชัดเจน 

1. ควรสนับสนุนให้บคุลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
ทุกคน 

 

 

-  

 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

-  

 

- 1. ควรมีการตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมท้ังมี
การประเมินผลการดําเนินงาน และนํา
ผลการดาํเนินงานมาใชใ้นการ
บริหารงาน 

2. ควรมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี
ชัดเจน 

3. ควรส่งเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให้มี
ความก้าวหนา้ตามสายงาน 

4. ควรกําหนดแนวทางการดาํเนินงานใน
การประเมินผลภายในภาควิชา และมี
แผนงานการประเมินผลตามตัวบง่ช้ีและ
เป้าหมาย ตามพันธกิจ ตามภาควิชา
อย่างชัดเจน 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

1. จํานวนผลงานวิจยัของบุคลากร
ได้รับรางวลัในระดับสูง 

 
 

- 1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
การทํางานมาใช้ในการปรับปรงุ
พัฒนาการทํางานของบุคลากรใหด้ีย่ิงขึ้น 

 ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

- - 1.ควรติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตวับ่งช้ีและเปา้หมาย
ตามพันธกจิของภาควิชาและนําผลการ
ประเมินมาสรา้งแรงจูงใจ 
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ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

- - 1.ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
การทํางานมาใช้ในการปรับปรงุ
พัฒนาการทํางานของบุคลากรใหด้ีย่ิงขึ้น 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

1. จํานวนผลงานวิจยัของบุคลากร
ได้รับรางวลัในระดับสูง 

2. มีการนาํผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารมา
เช่ือมโยงกับการสร้างแรงจงูใจ
อย่างชัดเจน 

- - 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

- - 1. ควรนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน
มาใช้ในการปรบัปรุงผลการดําเนินงาน
ของภาควิชาฯ 

2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
การทํางานมาเสนอหัวหน้าภาควิชาเพื่อ
มาใช้ในการปรบัปรุงการบรหิารงานให ้
ดีขึ้น 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

- - 1. ควรกําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเข้า
ข่ายได้รับการพิจารณารางวัลผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

- - 1. ควรกําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเข้า
ข่ายได้รับการพิจารณารางวัลผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- - 1. ควรนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน
มาใช้ในการปรบัปรุงผลการดําเนินงาน 

2. ควรกําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเข้า
ข่ายได้รับการพิจารณารางวัลผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

1. มีระบบและกลไกในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จา่ยตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

- - 1. ควรนําข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ค่าใช้จา่ยเพื่อใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

- - - 
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ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

- - - 

ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

- - - 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

- - - 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

- - 1. ควรมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เปน็ไป
ตามเปา้หมายและนําผลรายงานการเงิน
ไปใช้วางแผนและตัดสินใจ 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

- - 1.ควรมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เปน็ไป
ตามเปา้หมายและนําผลรายงานการเงิน
ไปใช้วางแผนและตัดสินใจ 

 

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

- - 1. ควรมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เปน็ไป
ตามเปา้หมายและนําผลรายงานการเงิน
ไปใช้วางแผนและตัดสินใจ 

 

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- - - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์

- 
 

-   -   

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

- - 1. ควรมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครั้ง 

2. กรณีท่ีใช้กรรมการบริหารภาควิชาในการ
ติดตามงานประกนัคุณภาพ และมีการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยอาจจะใช้
บันทึกช่วยจําเป็นหลักฐาน 

ภาควิชา
สรีรวิทยา 

- - 1. ควรมีการตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครั้ง 
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ภาควิชาเภสัช
วิทยา 

- - 1.ควรมีการตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครั้ง 

2. รายงานผลการดําเนินงานตาม สปค. 02 
องค์ประกอบที่ 2 ข้อ 3 เรื่องการทําวิจัย
ในชั้นเรียนภาควิชากําหนดใหม้ีการ
ดําเนินการในปี 2554 ควรดําเนินการ
ทบทวนและตรวจสอบ 

 
ภาควิชาพยาธิ
วิทยา 

1. มีแผนดา้นการประกันคุณภาพ  
2. ให้ความสําคัญกับการประกัน

คุณภาพ 
 

- 1. ควรมีการตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ย 
ปีละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาปรสิต
วิทยา 

- - 1. ควรมีการตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตว์เลี้ยง 

- 1. ภาควิชาควรให้ความสาํคัญกับการ
ประกันคุณภาพภายในของภาควิชา
เพิ่มมากข้ึน 

2. ขาดการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล รวมท้ังกลไกในการ
ประกันคุณภาพของภาควิชา 

 

1.ควรมีการปรับปรงุกลไกและ
กระบวนการของการประกันคุณภาพ
ภายในของภาควิชา 

2. ควรมีการตดิตามตรวจสอบ ประเมนิผล 
และปรับปรุงในส่วนของการประกัน
คุณภาพ โดยการติดตามผา่นการประชุม
ของภาควิชาและ/หรือการประชุม
ประกันคุณภาพของภาควิชาอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครั้ง 

ภาควิชาเวช
ศาสตร์คลินิก
สัตวใ์หญ่และ
สัตว์ปา่ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

- - 

ภาควิชาเวช
ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากรการ
ผลิตสัตว ์

- - - 



210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชา 
สัตวแพทย
สาธารณสุข
ศาสตร ์

1. มีการเปลี่ยนคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ เพื่อใหบุ้คลากร
ได้มีสว่นร่วมและเรียนรู้ในเรื่อง
การประกันคุณภาพฯ 

 

- 1. ควรนําการวิเคราะห์ตนเองในการ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดทําแผน
ในปีต่อไป 

 

 
3.3.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของหน่วยงานสนับสนุน 7 หน่วยงาน 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. การกําหนดตวับ่งช้ีตาม
แผนกลยุทธ์ /โครงการ/
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน 

 

1. เนื่องจากมกีารกําหนดตัวบ่งช้ีท้ังระดับกลยุทธ/์โครงการ/
กิจกรรม ดังนั้นจงึเสนอให้กาํหนดและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตวับ่งช้ีตั้งแตร่ะดับกจิกรรม/โครงการ/ 
กลยุทธ์ และแสดงผลการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องและ
เช่ือมโยงในแตล่ะระดับและควรกําหนดตัวบ่งช้ีท่ีตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กจิกรรมในระดับท่ีคาดหวงัว่าจะ
ดําเนินการได ้

2. ควรให้ความสาํคัญในการกําหนดตวับ่งช้ีของแผน/
โครงการ/กจิกรรม ให้เป็นตัวบ่งช้ีท่ีดสีามารถวัดผลสาํเร็จได้
ตรงวตัถุประสงค์และเป้าหมายไดต้รงประเด็นเช่น โครงการ
ทบทวนแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี กําหนดตัวบ่งช้ีเป็นความ
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการซึ่งควรกาํหนดเป็น “ได้
แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปีท่ีมีการทบทวนแลว้” 

 โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. ไม่มีการกาํหนดตวับ่งช้ีใน
โครงการดาํเนินการตาม
แผน จึงไมม่ีผลการ
ดําเนินการที่บรรลุ
เป้าหมายตามตวับ่งช้ี 

1. เสนอให้ดาํเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผนและเสนอ
ขออนุมัติดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการต่อคณะฯ ตาม
รูปแบบและแนวทางที่คณะฯ กาํหนด และกาํหนดตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดผลการดาํเนินการ 

 
โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

1. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผน
ดําเนินงานมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เห็น 
ทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจนรวมทัง้การ
จัดทํา strategy map  
ของโรงพยาบาลเอง 

 

- 1. แผนงาน / โครงการที่เสนอส่วนใหญ่เป็นกจิกรรม เสนอให้
ปรับกจิกรรมอยู่ในโครงการและเปน็กิจกรรมหลักๆ เท่านั้น 
โดยอาจมตีัวบง่ช้ีท่ีสามารถวดัความหลากหลายได ้

2. ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการจรงิมากกวา่ท่ีกาํหนดทั้งป ี
3. ไม่จัดทําโครงการแผนการดาํเนินงานทุกโครงการ ไม่ได้

จัดทําเอกสารโครงการ ประกอบแผนการดาํเนินงานครบ
ทุกโครงการ 
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หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

1. มีการกําหนดแผนงาน
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

 

1. ไม่ได้ดาํเนินการตาม
กระบวนการ 
พัฒนาแผนและเสนอขอ
อนุมัติดาํเนินการตาม
แผนงาน/โครงการต่อ
คณะฯ ตามรูปแบบและ
แนวทางที่คณะฯ กําหนด 
และกําหนดตวับ่งช้ีเพื่อ
วัดผลการดาํเนินการ 

2. ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในตัวช้ีวัด
ท่ีสามารถควบคุมได้เพื่อลด
ความเสี่ยงของรอ้ยละการ
บรรลุเปา้หมายเนือ่งจาก
ตัวช้ีวัดเป็นการเพิม่จํานวน
ของตัวอย่างซ่ึงยากแก่การ
ควบคุม 

1. เสนอให้ดาํเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผนและเสนอ
ขออนุมัติดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการตอ่คณะฯ ตาม
รูปแบบและแนวทางที่คณะฯ กาํหนด และกาํหนดตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดผลการดาํเนินการ 

2. เสนอให้กาํหนดแผนการดําเนินงานตามโครงการ และ
กําหนดเปา้หมาย/ตัวบ่งช้ีให้ครอบคลุมทุกหอ้งปฏิบตักิาร 

3. ควรดําเนินการด้านการจัดทําระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการใหบ้รรลุเปา้หมายเนือ่งจากมสี่วนสําคัญ
อย่างมากต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บรกิาร 

 

หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- 
 

1. ระบบโครงสรา้งการบรหิาร
ไม่เอื้อต่อการบริหารงาน
เชิงรุก  

2. การเขียนแผนงานยังขาด
การจัดกลุ่มกจิกรรมที่
ชัดเจน 

1.หน่วยงานควรมกีารวิเคราะห์ทบทวนโครงสร้างและภารกจิ
ให้เอื้อต่อการบริหารงานเชิงรุก 

2. ควรกําหนดตัวช้ีวดัในแผนงานให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 
โครงการจําหน่ายน้ํานมดิบท่ีมีตัวช้ีวดัเป็นจาํนวนเงิน ซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละป ีจึงอาจปรับเป็น
ปริมาตรน้ํานมดิบต่อป ี

3. ควรจัดกลุ่มกิจกรรมและตวัช้ีวัดใหส้ามารถบรหิารจัดการ
ง่ายขึ้น ลดความซํ้าซ้อนของแผนงาน เช่น โครงการดา้นโค
นม โครงการดา้นสุกร โครงการด้านม้า โดยแตล่ะโครงการมี
กิจกรรมย่อยตามพันธกิจ 6 ด้านของหน่วยงาน 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1. เป็นหน่วยงานที่มี
ความเขม้แข็งในการ
พัฒนากลยุทธ/์
แผนการดาํเนินการ
เพื่อใหส้อดคล้องกบั 
พันธกิจ 

 

1. ขาดความชัดเจนในสาย
การบงัคับบญัชาระหว่าง
สํานักงานเลขานกุารและ
งานธรุการกาํแพงแสน 

2. การกําหนดตวัช้ีวดั
ความสําเรจ็บางโครงการ
ยังไม่เป็นกระบวนการเชิง
รุก โดยเฉพาะด้านบุคลากร
กลุ่มเปา้หมาย   

1. ควรปรับตัวช้ีวัดความสําเร็จใหใ้ช้ประโยชน์ได้จริงและ
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย เช่น การอบรมทางดา้นการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีเข้ารับการอบรมควรได้รับการประเมินท่ี
แตกตา่งหรือจาํเพาะกวา่ผู้เขา้รับการอบรมอื่นๆ 
 

งานธรุการ
กําแพงแสน 

- 1. แผนงานประจาํป/ีโครงการ 
ไม่ตอบสนองตอ่ภารกจิ ไม่
ส่งผลต่อประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงาน 

 

1. ควรปรับแผนงานประจําป/ีโครงการที่สามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธผิลของ
หน่วยงาน 

2. เนื่องจากคําว่า “สตัวแพทยศาสตร์ศึกษา” มกีารใช้ในสัตว
แพทยสภา ท่ีมีความหมายแตกตา่งจากหน่วยสัตว
แพทยศาสตร์ศึกษา จงึเสนอให้ทบทวนช่ือหน่วยให้
สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้เกิดความชัดเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลกั 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. ไม่มีการนาํผลการสํารวจ
ความตอ้งการของ
ผู้ใช้บรกิารมาวางแผนและ
ดําเนินงานการใหบ้ริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รบับริการอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ไม่มีการกาํหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้ริการจึง
ไม่สามารถดาํเนินการเรือ่ง
ลดระยะเวลาการให้บริการ
ได้ 

1. ควรนําผลสาํรวจความต้องการของผูร้ับบริการมาวางแผน
และดําเนินการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบรกิารให้เป็นรูปธรรม 

2. เสนอให้กาํหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
โดยเฉพาะการบรกิารทางวิชาการแต่ละแผนกที่มี
ผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นส่วนเพิ่มระดบั
ความสําเรจ็การให้บริการรวมถงึการลดระยะเวลา
ให้บริการ 

 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. มีการกําหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้ริการแต่
ผลการดาํเนินการไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่
กําหนด 

2. ผลการให้บริการไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเวลาที่
กําหนดจึงไม่สามารถลด
ระยะเวลาการใหบ้ริการได ้

1. เสนอให้รักษาระยะเวลามาตรฐานการให้บรกิาร หรือ
ประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาท่ีไมส่ามารถดาํเนินการได ้

2. เสนอให้มีการตดิตามและประเมินผลการให้บริการตาม 
workflow  และการรักษาระยะเวลามาตรฐานการ
ให้บริการแตล่ะจุดเพื่อสื่อสารให้ทุกคนท่ีมีหน้าท่ีบริการ
วิชาการได้รบัทราบและถือปฏิบตั ิรวมถึงสื่อสารให้
ผู้รับบรกิารได้รบัทราบดว้ย 

 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

1. สามารถกําหนดเวลา
มาตรฐานการให้บริการ
และลดระยะเวลาการ
ให้บริการได้ตาม
เป้าหมาย 

 

- 1. ควรจัดทําข้อสรุปการแก้ปญัหาเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บรกิารในแต่ละประเด็นเพื่อให้เห็นการบรหิารจัดการ
เพื่อแก้ปญัหาตา่ง ๆได้อย่างเป็นรปูธรรม 

2. ควรนําข้อมูลผลการสาํรวจความพงึพอใจและปญัหา /
อุปสรรคจากการประเมินผลภายในให้บริการท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รบับริการใหเ้ห็นภาพอยา่งชัดเจน 

หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

1. มีการใช้ โปรแกรม 
KUVET_LAB และ 
JS_ONE เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการของ
หน่วยชันสูตรท่ีสามารถ
ตรวจเช็คผลการ
ให้บริการ และรายงาน
จํานวนตัวอย่าง / 
รายรับรายจา่ยและ
จําแนกตามแต่ละ
ห้องปฏิบตัิการ 

 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- 1. ขาดการนาํข้อเสนอจากการ
สํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารมาปรับปรุง
กระบวนการเชิงรกุทุก
หน่วยงานย่อย 

 

1. เนื่องจากหนว่ยสัตว์ทดลองกําแพงแสน เป็นหนว่ยงาน
ให้บริการวิชาการ จึงควรปรับกระบวนการดาํเนินงานให้
ครบทุกหน่วยงานย่อย เช่น มีคู่มือการปฏิบตัิงานทกุ
หน่วยงานย่อย มกีารทบทวนและหรือปรับปรุงกระบวนการ
ตามคู่มอืการปฏิบตัิงานในทุกภารกิจ 

 สํานักงาน
เลขานุการ 

- 1. ในรอบปีท่ีผ่านมายังไม่
ประสบความสาํเรจ็ในการ
ปรับปรงุกระบวนงานจาก
ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบรกิาร  

 

1. ผลักดันให้หนว่ยงานย่อยของสาํนักงานเลขานุการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้รบับริการให้ประสบ
ความสําเรจ็ เช่น  
1) หน่วยการเจา้หนา้ท่ี จัดสง่เจา้หนา้ท่ีไปอบรมเพื่อทราบ

กฎ ระเบียบให้แมน่ยํา สามารถชี้แจงบุคลากรได้โดยไม่
ต้องรอหัวหน้าคนเดียว 

2) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบการจอง
ห้อง การเตรียมหอ้งเรียน ให้พร้อมใช้งานได ้

3) หน่วยคลังขอ้มูลและสารสนเทศ ทําข้อมูลใน website 
ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จดักาํลังให้ชัดเจนและเพียงพอ 

 ธุรการ
กําแพงแสน 

- - 1. ควรทบทวนวธิีการปรับปรุงกระบวนงานในภารกจิสาํคัญ
เพื่อใหส้ามารถนําผลไปใช้เพิ่มประสทิธิภาพไดจ้ริง เช่น การ
กําหนดระยะเวลาการให้บริการและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานให้ครบทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานสิิต คณะฯ ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. ร้อยละของงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ท่ีตพีิมพ์
เผยแพร่ และ/หรอื นําไปใช้
ประโยชน์ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจํานวน
นายสัตวแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ท้ังหมดอยู่
ในระดับไม่ได้คุณภาพตาม
เกณฑ ์

1. เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว ์มก. บางเขน เป็นหนว่ยงานที่
มีผู้มาใช้บรกิารจาํนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะมีข้อมลู
ด้านการบรกิารทางวิชาการที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัย
ด้านการรายงานสตัว์ป่วย      

 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. ร้อยละของงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ท่ีตพีิมพ์
เผยแพร่ และ/หรอื นําไปใช้
ประโยชน์ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจํานวน
นายสัตวแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ท้ังหมดอยู่
ในระดับไม่ได้คุณภาพตาม
เกณฑ ์

 

1. เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว ์มก. กําแพงแสน เป็นหนว่ยงานท่ี
มีผู้มาใช้บรกิารจาํนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะมีข้อมลูด้าน
การบริการทางวิชาการที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยดา้นการ
รายงานสัตว์ป่วย      

 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

- - - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

1. เป็นหน่วยงานที่มคีวาม
เข้มแข็งดา้นการบริการ
ทางวิชาการและสร้าง
รายไดใ้ห้แก่คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

2. เป็นหน่วยงานที่มผีล
การให้บริการดีเดน่อยู่
ในขั้นรับรางวัลจาก 
กพร. ถึง 2 รางวัล 
ได้แก ่
- รางวัลดีเด่น เรือ่ง 
กระบวนการรกัษา
สัตวใ์ห้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
- รางวัลดีเด่น เรือ่ง 
กระบวนงานการจดัตั้ง
ธนาคารเลือดสัตว ์

 

- - 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตอ้งการ
พัฒนาเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของสงัคม ชุมชน 
ประเทศ และนานาชาติต่อ
บุคลากรท้ังหมดอยู่ในระดับ
ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ ์

1. ควรดําเนินการกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพฒันาเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศ และนานาชาติต่อ
บุคลากรท้ังหมด 

 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

- - - 

หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

1. เป็นหน่วยงานที่มี
ศักยภาพท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กับ
คณะฯ เป็นจาํนวนมาก 

1. ไม่มีการนาํผลการประเมิน
มาพัฒนาในการบริการทาง
วิชาการ 

 

1. ควรนําผลการประเมินมาพัฒนาในการบริการทางวิชาการ 
 

หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- - 1. ควรมีการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละหรอืระเบียบการให้บริการ
ให้ครบทุกโครงการ/กจิกรรม 

2. ควรมีการทบทวนแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อนาํไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

- 1. เนื่องจากผลการประเมิน
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบรกิารดําเนินการ 2 
วิธี ท่ีไดผ้ลลัพธ์ท่ีแตกต่าง 
สํานักงานเลขานกุารควรนาํ
ผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อสรุป
หาปจัจัยท่ีทําใหผ้ลการ
ประเมินมีความแตกต่าง  

1. ควรมีการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการประเมินจาก
การดาํเนินการทั้ง 2 วธิี เพื่อส่งผลให้ได้ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจที่ถกูต้อง แม่นยํา และเป็นการเปรียบเทียบ
เชิงวิชาการ 

 

ธุรการ
กําแพงแสน 

- 1. ผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ความพงึพอใจไม่เท่ียงตรง 

 

1. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร
ให้ไดผ้ลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธภิาพและความสําเร็จ
ในการปฏิบัตงิานได้จริง 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม คณะฯ ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. ไม่มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจําป ี

2. ขาดการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีใช้
ข้อมูลเชิงประจักษแ์ละ
สภาวะแวดลอ้มกบัแนวโน้ม
ของสถานการณแ์วดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องมาประกอบในการ
วิเคราะหแ์ละจัดทําแผน 

3. ขาดการประเมินผล
ดําเนินงานภายใน
หน่วยงานในแนวทาง
เดียวกันและครอบคลุม 
ทุกส่วนของ รพส. 

 

1. ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําป ีโดยกําหนดเป็นวาระใน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ 

2. การกําหนดเปา้หมายความสาํเรจ็ของการดําเนินการจัดการ
ความรู ้ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลุ่ม
บุคลากรท่ีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3. เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก ควรมีข้อมูลท่ีมีการ
วิเคราะห์เชิงประจกัษ์ ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นรปูธรรม ท้ังด้านการรับเขา้-ลาออก การกา้วสู่
ตําแหน่งท่ีกา้วหนา้ขึ้น การจดัลาํดับการเตรียมบุคคลท่ีจะ
สร้างความเชี่ยวชาญแต่ละดา้น รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เป็นต้น 

4. ควรมีการจดัทําแผนการบรหิารความเสี่ยงในแตล่ะด้าน เช่น 
ด้านการรกัษาสัตว ์ด้านการบริหารจดัการ ด้านการมีลกูจ้าง
ช่ัวคราวสูงถึง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 65.55 อัตรา
หมุนเวียนการลาออก เป็นต้น การรายงานข้อมูลความเสี่ยง
โดยตรงต่อผูร้ับผดิชอบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวมและทําเป็น 
flow chart เพื่อทราบทั่วกันท้ังองค์กร 

5. ควรกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในหนว่ยงาน 
เพื่อใหผู้้บรหิาร/บคุลากรแตล่ะฝ่ายดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกัน เช่น แนวทางการประเมินผลเชิงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทุกโครงการที่จัด การคิดต้นทุน จุดคุ้มทุนก่อน
เสนอขออนุมตั ิ

6. เสนอให้ระบุข้อมลูในโครงสรา้งการบริหารงานใหม้ีความ
ชัดเจนและเห็นภาพรวมของบุคลากรทุกระดับอยู่ภายใต้การ
บังคับบญัชาของผูบ้ริหารในแต่ละระดับ 

7. ควรระบุหนา้ท่ีของคณะกรรมการที่แต่งตัง้ให้ชัดเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. ไม่พบการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้เพือ่มุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

 

1. ควรจัดทําแผนการจัดการความรู้เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และดาํเนินงานตามแผนที่กาํหนด 

2. ควรกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในหนว่ยงาน 
เพื่อใหผู้้บรหิาร/บคุลากรแตล่ะฝ่ายดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกัน เช่น แนวทางต้องการมีการประเมินผลเชิง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทุกโครงการที่จดั การคิดตน้ทุน 
จุดคุ้มทุนก่อนเสนอขออนุมัต ิ

 โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

- - 1. ควรกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในหนว่ยงาน 
เพื่อใหผู้้บรหิาร/บคุลากรแตล่ะฝ่ายดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกัน เช่น แนวทางต้องการมีการประเมินผลเชิง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทุกโครงการที่จดั การคิดตน้ทุน 
จุดคุ้มทุนก่อนเสนอขออนุมัต ิ

 หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

- 1. ไม่มีการจดัทําแผนบริหาร
การจัดการความเสี่ยง 

 

1. ควรจัดทําแผนการจัดการความรู้เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และดาํเนินงานตามแผนที่กาํหนด 

2. ควรมีการจดัทําแผนบริหารความเสีย่งด้านการบริการ
วิชาการและด้านการบรกิารจัดการ เช่น ด้านจาํนวน
บุคลากรซ่ึงมจีํานวนบุคลากรท่ีเป็นลูกจา้งช่ัวคราวมาก 

 หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- - 1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้และวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ 

 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1. หน่วยงานมีความ
เข้มแข็งในดา้นการ
บริหารจดัการ 

1. บุคลากรในระดบั
ปฏิบัติงานบางท่านขาด
ความกระตือรือรน้ในการ
พัฒนาตนเองในงานที่
ปฏิบัติ เช่น การศึกษา
กฎระเบียบท่ีหน่วยงาน 
ควรรู ้

1. ควรสร้างแรงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งของหน่วยงานย่อย 

2. ควรกําหนดตัวช้ีวดัจําเพาะต่อบุคลากรเฉพาะกลุ่มใน 
“โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร” เพื่อให้
สามารถนาํผลการประเมินไปปรบัใช้ในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละสายงานได ้

 

ธุรการ
กําแพงแสน 

- 1. หน่วยงานไมใ่ห้ความสาํคัญ
ในการนําระบบสาํนักงาน
อัตโนมัติ (e-office) มาใช้
ในการบรหิารจัดการเพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและลด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การจัดระบบการรบัฟัง
ความคิดเห็นไมป่ระสบ
ความสําเรจ็คือไมม่ีผู้แสดง
ความคิดเห็น 

 

1. ปรับวธิีการบรหิารจัดการเอกสารด้วยระบบสํานกังาน
อัตโนมัติ (e-office) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ทรัพยากร 

2. ควรปรับระบบการรับฟังความคิดเหน็ให้เกดิการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกวา้งขวาง เพื่อนําผลการประเมินไปใชใ้นการ
ปรับปรงุด้านการบริหารจดัการต่อไป 

3. การบริหารงานมีการจดัทําแผนและการดาํเนินงาน แต่
หลายส่วนยังขาดการตรวจสอบและนําไปปรับปรุง (จาก
วงจรคณุภาพที่ประกอบด้วย PDCA ซ่ึงหน่วยงานมี P, D) 
จึงควรพัฒนาให้ครบท้ัง 4 สว่น เพื่อให้การบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

4. ควรเพิ่มการบริหารจัดการเชิงรกุและใช้ประโยชน์จากความ
สามัคคีท่ีมอียู่มากในหน่วยงานให้เปน็พลังผลักดนัในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. ขาดแผนกลยุทธ์การเงินท่ี
ชัดเจน 

2. ขาดการรายงานขอ้มูล
การเงินของหน่วยย่อยใน
รพส. 

 

1. รพส. เป็นหน่วยงานที่มีรายรบัจากงานบริการ และเปน็
หน่วยงานที่มีการบริหารจดัการดา้นการเงินท่ีมีมูลค่าสงู  
จึงควรจัดทําแผนกลยุทธ์การเงินเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารการเงนิ เช่น แผนและเป้าหมายการจัดหารายได้
เพิ่ม แผนการใช้จา่ยและแผนการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การลดต้นทุนและค่าใช้จา่ยท่ีไม่จาํเป็น การรายงานและ
วิเคราะห์รายได้รายรับและต้นทุนแตล่ะแผนก 

2. ควรจัดทํารายงานการประหยัดงบประมาณที่เป็นผลจาก
การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

3. ควรรายงานข้อมลูทางการเงิน ท้ังด้านรายรับ รายจา่ยและ
ต้นทุน จําแนกตามแผนกเพื่อให้ทราบผลการดาํเนินงานที่
แท้จริงและมีข้อมลูเพื่อการตดัสินใจด้านการกาํหนดอตัรา
ค่าบริการและการเปิดให้บรกิารแต่ละแผนก 

 โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- 1. ขาดแผนกลยุทธ์การเงินท่ี
ชัดเจน 

2. ขาดรายงานการประหยัด
งบประมาณที่เป็นผลจาก
การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

 

1. รพส. เป็นหน่วยงานที่มีรายรบัจากงานบริการ และเปน็
หน่วยงานที่มีการบริหารจดัการดา้นการเงินท่ีมีมูลค่าสงู  
จึงควรจัดทําแผนกลยุทธ์การเงินเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารการเงนิ เช่น แผนและเป้าหมายการจัดหารายได้
เพิ่ม แผนการใช้จา่ยและแผนการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การลดต้นทุนและค่าใช้จา่ยท่ีไม่จาํเป็น การรายงานและ
วิเคราะห์รายได้รายรับและต้นทุนแตล่ะแผนก 

2. ควรจัดทํารายงานการประหยัดงบประมาณที่เป็นผลจาก
การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

3. ควรรายงานข้อมลูทางการเงิน ท้ังด้านรายรับ รายจา่ยและ
ต้นทุน  จําแนกตามห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบผลการ
ดําเนินงานที่แท้จรงิและมีข้อมูลเพื่อการตดัสินใจด้านการ
กําหนดอัตราค่าบริการและการเปดิให้บริการแตล่ะแผนก 

 โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

- - 1. ควรรายงานข้อมลูทางการเงิน ท้ังด้านรายรับ รายจา่ยและ
ต้นทุน จําแนกตามแผนกเพื่อให้ทราบผลการดาํเนินงานที่
แท้จริงและมีข้อมลูเพื่อการตดัสินใจด้านการกาํหนดอตัรา
ค่าบริการและการเปิดให้บรกิารแต่ละแผนก 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

1. เป็นหน่วยงานที่หา
รายได้เป็นจํานวนมาก
เมื่อเปรียบเทียบกบั
จํานวนบุคลากรหลักท่ี
ปฏิบัติงานโดยสามารถ
พึงพิงบุคลากรท่ีช่วย
ปฏิบัติงาน (staff) ซ่ึงมี
ส่วนอย่างมากในการ
ช่วยลดต้นทุนคงท่ี 
ได้แก่ต้นทุนเงินเดอืน
ค่าจ้างของบุคลากร 

 

1. ขาดแผนกลยุทธ์การเงินท่ี
ชัดเจน 

 

1. หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มรีายรับ
จากงานบริการ และเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ด้านการเงินท่ีมมีูลค่าสูง จึงควรจัดทําแผนกลยุทธก์ารเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการบรหิารการเงิน เช่น แผนและ
เป้าหมายการจัดหารายไดเ้พิ่ม แผนการใช้จ่ายและแผนการ
ลงทุนท่ีมีประสิทธภิาพ  การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีไม่
จําเป็น การรายงานและวิเคราะห์รายได้รายรับและต้นทุน
แต่ละห้องปฏิบัตกิาร 

2. ควรจัดทํารายงานการประหยัดงบประมาณที่เป็นผลจาก
การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

3. ควรรายงานข้อมลูทางการเงิน ท้ังด้านรายรับ รายจา่ยและ
ต้นทุน จําแนกตามห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบผลการ
ดําเนินงานที่แท้จรงิและมีข้อมูลเพื่อการตดัสินใจด้านการ
กําหนดอัตราค่าบริการและการเปดิให้บริการแตล่ะ
ห้องปฏิบตัิการ 

หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- - 1. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนให้ครบทุกหน่วยงานการให้บริการ
เพื่อเสนอต่อผู้บรหิารในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

 สํานักงาน
เลขานุการ 

- - 1. เนื่องจากสาํนักงานเลขานกุารเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมหลายภารกจิ และมีการรายงานข้อมูลทาง
การเงินรอบดา้นอยู่แล้ว จึงเสนอใหม้ีการดําเนินการตวับ่งช้ี
ท่ี 8.1 “มรีะบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จา่ยการตรวจสอบเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

ธุรการ
กําแพงแสน 

- 1. การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อ
หน่วยกจิกรรมยังมีความ
ผิดพลาดและไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

1. ควรศึกษาวิธกีารวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกจิกรรมจากผู้มี
ประสบการณแ์ละดําเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

2. ควรเพิ่มการประเมินตัวบง่ช้ีท่ี 8.1 “มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อใหส้ามารถนําผลไป
ใช้ในการวิเคราะหต์้นทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. บางเขน 

- 1. การมสี่วนร่วมในการให้
ข้อมูลในการจดัทําประกัน
คุณภาพมีน้อย 

 

1. เสนอให้ใช้กลไกการประกันคุณภาพและวงจร PDCA ในการ
พัฒนาและปรบัปรุงหน่วยงานให้เปน็รูปธรรม 

2. ควรมีการถา่ยทอดตัวบง่ช้ีการประกันคุณภาพแต่ละ
องค์ประกอบใหแ้ก่ผู้บรหิารท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อประสิทธิภาพ
ของข้อมลูท่ีนํามาใช้เพื่อการประกันคุณภาพและการ
รายงานผลรวมถงึการเขียน SAR 

3. เสนอให้เขียนรายงานผลการดาํเนินงานใน SAR ให้ตรงและ
สอดคล้องกับตัวบง่ช้ีและเกณฑม์าตรฐานรายข้อและ
เช่ือมโยงกันทุกข้อ 

4. เสนอให้รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงตามแบบ  
สปค. 02 โดยให้ระบุผลการดาํเนินงานว่าทําอะไร อย่างไร 
และขอให้กาํหนดระยะเวลาที่จะพฒันาและปรับปรุงในแบบ 
สปค. 01 ใหส้มบูรณ์ 

5. เสนอให้รายงานขอ้มูลบุคลากรในขอ้มูลพื้นฐาน (บทท่ี 1)   
2 ส่วน ไดแ้ก่ บุคลากรหลัก (line) และบุคลากรช่วย
ปฏิบัติงาน (staff : บุคลากรจากภาควิชา/หนว่ยงานที่
ช่วยงาน) เพื่อให้ทราบ และเห็นภาพรวมของบุคลากร
ท้ังหมดที่มสี่วนร่วมต่อผลการดาํเนินงานในภาพรวมจรงิ 

 โรงพยาบาลสตัว ์
มก. กาํแพงแสน 

- - 1. เสนอให้ใช้กลไกการประกันคุณภาพและวงจร PDCA ในการ
พัฒนาและปรบัปรุงหน่วยงานให้เปน็รูปธรรม 

2. เสนอให้เขียนรายงานผลการดาํเนินงานใน SAR ให้ตรงและ
สอดคล้องกับตัวบง่ช้ีและเกณฑม์าตรฐานรายข้อและ
เช่ือมโยงกันทุกข้อ 

3. ควรใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการพัฒนา
หน่วยงานและประเมินผลเปรียบเทียบเชิงพัฒนาการ 

โรงพยาบาลสตัว ์
มก. หนองโพ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีนําข้อมูล

สารสนเทศมาวิเคราะห ์
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
และการวางแผนการ
ดําเนินการของ รพส.
นพ.เชิงรุก 

2. ควรวางแผนและเลือก
ท่ีจะเก็บข้อมลูหลกั ๆ 
ท่ีสําคัญเพือ่นํามาใช้
ประโยชน์เพื่อลดภาระ
กิจการจดัเก็บข้อมลูท่ี
ไม่เป็นประโยชน์ 

- 1. เสนอให้เขียนรายงานผลการดาํเนินงานใน SAR ให้ตรงและ
สอดคล้องกับตัวบง่ช้ีและเกณฑม์าตรฐานรายข้อและ
เช่ือมโยงกันทุกข้อ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ 
กําแพงแสน 

1. เขียน SAR ได้ชัดเจน 
ตรงประเด็นและเกณฑ์
ตัวบ่งช้ี 

- - 

หน่วยงาน
สัตว์ทดลอง 
กําแพงแสน 

- 1. ขาดความเขา้ใจในการนาํ
ระบบประกันคุณภาพไป
ปรับใช้กบัการปฏิบัติงาน 

2. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และ
แบบเกบ็ข้อมลูดิบยังไม่
สมบูรณ์และมขี้อผิดพลาด
มาก 

1. ควรส่งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพเข้าร่วม
อบรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจในการเตรียมรายงานที่สมบูรณ์
และเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้อง 

2. ควรใช้กลไกการประกันคุณภาพเป็นส่วนในการพัฒนา
หน่วยงานสนับสนนุ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะ 

 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1. การรายงานข้อมูล
ประกันคุณภาพทัง้
ด้านคุณภาพและ
ปฏิบัติงานมีความ
สมบูรณ ์

- - 

ธุรการ
กําแพงแสน 

1. มีการพัฒนาการจดัทํา
รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) อย่าง
ชัดเจน 

 

- 1. ควรนําระบบสํานกังานอตัโนมัติ (e-office) มาปรับใช้กับ
การประกันคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

2. ควรใช้กลไกการประกันคุณภาพเป็นส่วนในการพัฒนา
หน่วยงานสนับสนนุ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะ 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2552 เมื่อ
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 34 กิจกรรม/โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 
15 กิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 19 กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินฯ (ข้อ) 

แผนพัฒนาและ
ปรับปรุง (สปค.01) 
(กิจกรรม/โครงการ) 

สถานะการดําเนินการ (กิจกรรม/โครงการ) 
   

มีการ
ดําเนินการ 

ยังไม่มีข้อมูล
การ

ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ    

22 34 18 0 16 

 

องค ์
ประ 
กอบ 
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
(สปค.01) 

สถานะการดําเนินการ (กิจกรรม/โครงการ) 

มีการ
ดําเนินการ 

ยังไม่มีข้อมูล
การ

ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ภาพรวม 
คณะฯ 

คณบดี/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพฯ 

  5 3 - 2 

องค์ 1  คณบด ี น.ส.อุทัยวรรณ กายพันธุ์ 
1  

(ซ้ํากับภาพรวม
คณะฯ 2 ข้อ) 

1 - - 

องค์ 2 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา 17 3 - 14 

องค์ 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย นายจักรกฤษณ์ ชํานาญกิจ 2 2 - - 

องค์ 5 คณบด ี น.ส.พัชร์วสา พ่ึงตน 4 4 - - 

องค์ 6 
ประธานคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นางสุรางค์รัตน์ เพ็ชรคุ้ม 2 2 - - 

องค์ 8 คณบด ี งานคลังและพัสดุ 2 2 - - 

องค์ 9 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ 

น.ส.วัชรี จันทร์จํานงค ์ 1 1 - - 

หมายเหตุ   1. มอบหน่วยประกันคุณภาพติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) เป็นประจําทุกเดือน 

   1.1 ติดตามคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.53 (ศธ0513.11301/ว7675 ลว. 15 ธ.ค.53) 

   1.2 ติดตามคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.54 ผ่าน SMS และ E-Office 

   1.3 ติดตามคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.54 ผ่าน SMS และ E-Office 

   1.4 ติดตามคร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.54 ผ่าน SMS และ E-Office 

   1.5 ติดตามคร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.54 ผ่าน SMS และ E-Office 

 2. ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําทุกเดือน   
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 (บันทีกที่ ศธ 0513.11301/6388 ลงวันที่ 29 ต.ค.2553) 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 
รายงานในการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2554 เมือ่วันที่ 17 มิถนุายน 2554 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน บุคลากร จํานวน 6 คน นิสิต จํานวน 
7 คน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 คน 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                   
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 4.00 3.00 ดี พอใช ้

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 3.93 3.57 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 4.50 4.25 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.35 4.11 ดี ดี 

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณะมีโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วนครบวงจรและหลากหลาย เป็นที่พึง

พอใจของผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงเป็นแหล่งหารายได้นอกเงินงบประมาณ 
สามารถพึ่งพาตนเองและมีความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคตอันใกล้ 

2. มีหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาโท เอก สนับสนุนทิศทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 
3. มีหน่วยธุรกิจทดลองหุ่นจําลองยางพารา เพื่อการเรียนการสอน และเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษา

ทั้งในระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
4. มีหน่วยธนาคารเลือดสัตว์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับ

รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจําปี 2553 
5. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยในการถวายการดูแลสัตว์ทรงเลี้ยงของราชวงศ์ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์/รอบเวลา 

และไม่พบว่ามีการนําวิสัยทัศน์มากําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กร  
2. ขาดการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ การพัฒนาผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต 
3. การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA  
4. ระบบการจัดการเอกสารอ้างอิงสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ยังไม่สมบูรณ์ ยากต่อการสืบค้น และ

ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่อ้างถึง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะควรสนับสนุน ส่งเสรมิให้มีการจัดต้ังห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานวิจัยและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรให้ความสําคัญในการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนา
นิสิต 

3. ควรนําระบบ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน   
4. ควรปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารอ้างอิงสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์และตัวช้ีวัดคุณภาพ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ใหม่ของสกอ.และ 
สมศ. 

5. คณะควรให้ความสําคัญในเรือ่งสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานทีท่ํางานและห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรและนสิิต 
 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏบิตัิท่ีด ี
1. มีนวัตกรรมในด้านกระบวนการรักษาสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และการจัดต้ังธนาคาร

เลือดสัตว์ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552 พบว่า คณะฯ มี
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ จํานวน 34 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 19 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 14-16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.52 (จากคะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.32 (จากคะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการ
ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องสัมมนา              
                วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต    
        บางเขน 
เวลา 09.00 – 09.15 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
เวลา 09.15 – 09.45 น. ผู้บริหารคณะฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ในประเด็นหลักที่

สําคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพภายใน

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 09.45 – 10.30 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  
 (13.00 – 13.45) กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ จํานวน 5 คน 
        (13.45 – 14.30) กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 
        (14.30 – 15.15) กลุ่มที่ 3 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน 7 คน 
         (15.15 – 16.00) กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง   จํานวน 6 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม  ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1               

ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะฯ (ใช้เวลาประมาณ

หน่วยงานละ 20-30 นาที)ตามลําดับดังนี้ 
   - ภาควิชาพยาธิวิทยา (ช้ัน 6)   
   ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องสมุดคณะฯ ( (ช้ัน 5) 
   ภาควิชาจลุชีววิทยาฯ (ช้ัน 3) 
   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ช้ัน 2)  

  โครงการหุ่นจําลองยางพารา 
  โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน  
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องสัมมนา

วิทยานิพนธ์ 1 ช้ัน 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทราบ (มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 
2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                   
ได้คะแนนเฉลีย่ 4.35 ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับด ีส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 5.2 
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
  
  
  
  

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ  

2552 2553 2553 (เช่น เหตุผล 
ของการ 
ประเมิน 
ท่ีต่างจาก 
ท่ีระบุ 

ใน SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

/ = มีพัฒนาการ 
  x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.35 4.11      

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้  4.00 3.00 1 0 1 0   

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

ข้อ 4 6 4 6 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้  3.93 3.57 8 4 7 3   

2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 2 6 6 6 4.00 4.00 / / / /   

2.2 อาจารย์ประจาํที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

65.5 48.52 65 48.87 67 50.38 50 4.07 4.20 / / / /   

135 133 133 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
  
  
  
  

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ  

2552 2553 2553 (เช่น เหตุผล 
ของการ 
ประเมิน 
ท่ีต่างจาก 
ท่ีระบุ 

ใน SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

/ = มีพัฒนาการ 
  x = ไม่มีพัฒนาการ 

2.3 อาจารย์ประจาํที่
ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 22.22 27 20.30 27 20.30 20 3.38 3.38 / / x x   

135 133 133 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ N/A 5 3 5 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 
1,3,5 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู ้

ข้อ N/A 5 4 5 3.00 3.00 / x / x มีข้อ 
2,3,4,5 

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ N/A 6 5 6 4.00 3.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,6 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธผิลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ N/A 5 5 5 4.00 4.00 / / / / มีข้อ 
1,3,4,5,6, 

2.8 ระดับความสาํเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ N/A 5 4 5 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ + (มก.) 1 ตัวบ่งชี้   4.00 4.00 3 3 3 3   

3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษา
และบริการด้าน
ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ 8 7 7 7 5.00 5.00 / / / /   

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ N/A 5 5 5 4.00 4.00 / / / /   

3.3 ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 3 3 3 3 3.00 3.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้  4.67 5.00 3 3 3 3  

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 7 6 4.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,

6,7 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสรา้งสรรค ์

ข้อ 1 6 6 6 5.00 5.00 / / / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
  
  
  
  

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ  

2552 2553 2553 (เช่น เหตุผล 
ของการ 
ประเมิน 
ท่ีต่างจาก 
ท่ีระบุ 

ใน SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรลุ 

/ = มีพัฒนาการ 
  x = ไม่มีพัฒนาการ 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

สัด 
ส่วน 

17,650, 
330.00 

156, 
197.61 

29,725, 
554.06 

265, 
406.73 

29,725, 
554.06 

270, 
232.31 

80,000 5.00 5.00 / / / /   

113 112 110 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้  5.00 4.50 2 1 2 1   

5.1 ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ N/A 5 4 5 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
2,3,4,5 

5.2 กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้  5.00 5.00 1 1 1 1   

6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 6 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ (สกอ.) 4 ตัวบ่งชี ้  4.50 4.25 4 3 4 3   

7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการ
ประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 5 7 6 7 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,

6 

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 / / / /   

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 / / / /   

7.4 ระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00 / / / /   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  5.00 4.00 1 0 1 0   

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 1 7 6 7 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,

6 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้  5.00 5.00 1 1 1 1   

9.1 ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 9 9 9 5.00 5.00 / / / /   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 
อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบความสอดคล้องของตัวช้ีวัดระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 
2. ไม่พบว่ามีการกํากับดูแล ใหม้ีการปฏิบัติงานตามแผนที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้นปี 
3. ไม่พบว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์/รอบเวลา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ แม้ว่าจะมีการทบทวนแผนงานใหม่ควรจะมีการบันทึก

ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของแผนงานเดิม เมื่อเริ่มปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2552)  
2. การเปลี่ยนแปลงแผนงานในระหว่างปีงบประมาณ ควรบังคับใช้ในปีงบประมาณต่อไป 
3. ควรมีผู้รับผิดชอบเรื่องแผนงาน ตัวบ่งชี้ การรายงานผลตัวบ่งชี้ ในการดําเนินงานระดับคณะฯ 
4. ควรมีการจัดทําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามงบไตรมาส หรืออย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการปรับแผน 
5. คณะควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถ benchmark กับ criteria ในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ทั้งควรกําหนดตัวบ่งชี้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “การเป็นคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ ช้ันนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย”  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.93 อยู่ระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการเปิดปิด หลักสูตรและรายวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการ การประเมินและการพัฒนา
หลักสูตร มีการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามช่วงอายุงาน  
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จุดที่ควรพฒันา 
1. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก (50%) ตํ่ากว่าเกณฑ์ (70%) รวมทั้งยังมีจํานวนคณาจารย์วุฒิ

ปริญญาตรีอยู่มาก (19.5%) ซึ่งควรได้รับการพัฒนาขึ้น 
2. คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รศ. และ ศ. (20%) ตํ่ากว่าเกณฑ์ (30%)  

3. ไม่พบว่ามีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน               
การสอน การพัฒนาคณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการอนุมัติโครงการ 

4. การดําเนินการจัดการความรู้ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ และไม่พบว่ามีการนําความรู้จากการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ประโยชน์ 

5. การกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการยังไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
ทําให้ไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง  

6. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
(มหาวิทยาลัยวิจัย) 

7. ในระดับคณะไม่พบแผนพัฒนาคณาจารย์เป็นรายบุคคล/กลุ่ม พบในบางภาควิชา และขาดแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณวุฒิคณาจารย์สู่ระดับปริญญาเอกและขอตําแหน่งทาง

วิชาการระดับสูงขึ้น (รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์) อย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพที่ต้ังไว้ 

2. ควรดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์/บุคลากร การพัฒนาการจัดบริการและการพัฒนานิสิต รวมทั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการอนุมัติโครงการ 

3. ควรพัฒนารูปแบบและจัดระบบการดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการนําความรู้จากการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ประโยชน์ 

4. ควรมีการทบทวนดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ให้สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมที่แท้จริง 

5. ควรหามาตรการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
พิจารณาพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
(มหาวิทยาลัยวิจัย)  

6. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์/บุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อกํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ควรมีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานสําหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้

เพิ่มขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะเสริม 
1. ควรศึกษาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสวัสดิการกับขวัญและกําลังใจเพื่อให้

บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  )สิ่งใดที่ได้รับมีผลให้คณาจารย์และบุคลากรทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (  

2. ควรทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณผ่านเอกสารในระหว่างการปฐมนิเทศ

คณาจารย์ใหม่ 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์ ด้านเทคนิควิธีการสอนและ

การประเมินผล เพื่อให้คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสําหรับนิสิต 

4. ควรพัฒนากิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพคณาจารย์และบุคลากร การลดความเสี่ยงในสถานที่

ทํางาน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ 

5. ควรพิจารณาทบทวนการเปิดบริการห้องสมุด การขยายโอกาสในการเข้าถึงตําราและวารสาร การ

ขยายโอกาสในการ ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยนอกเวลา 

6. ควรกํากับติดตามให้ทุกหลักสูตร  /รายวิ ชาปรับให้เข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาตามเงื่อน

เวลา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. มีสมาคมนิสิตเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมของ
สโมสรนิสิตให้สอดคล้องกับ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งด้านวิชาการ (การจัดอบรมสัมมนา) การฝึก
บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์งาน และภาษาต่างประเทศ 

2. มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีครบถ้วนทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังขาดการประชุมคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิตระดับคณะ  
2. กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษามีไม่ครบตามเกณฑ์ พบเฉพาะกิจกรรมด้านวิชาการ  
3. คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนิสิตเก่าและการจัดกิจกรรม เพื่อนิสิตเก่ายังไม่เฉพาะเจาะจงและยังไม่มีการประเมินที่
ชัดเจน  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 255 
 

4. ไม่พบว่ามีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พบเพียงการประเมิน
สัมฤทธิผลของการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิตระดับคณะ รวมถึงการนํา               

ผลประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพขึ้น  
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบตามเกณฑ์   
3. ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสําหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้เฉพาะเจาะจงและ

จัดให้มีการประเมินที่ชัดเจน  
4. ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัด

กิจกรรม รวมท้ังส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัยให้
เพิ่มมากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.67 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. มีการรวบรวมผลงานวิจัยและนําไปใช้ในการเรียนการสอน และการบรกิารวิชาการ 

2. มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุและความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก 

3. บุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอก 

จุดที่ควรพฒันา 

- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มงานสร้างสรรค์และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็น

สถาบันชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 
2. ควรพัฒนากลุ่มงานวิจัยใหเ้ป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศ (CE)  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณะฯ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจําปี 2553 รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรม

การให้บริการ สําหรับกระบวนการรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และการจัดต้ัง
ธนาคารเลือดสัตว์  

จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ครอบคลมุทุกหน่วยงานภายในคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. จัดต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการระดับคณะ เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการให้บริการทาง

วิชาการของคณะฯ ตลอดจนกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทา่กับ 5.00 อยู่ในระดบัดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ ให้ความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นสิิต เช่น โครงการไหว้ครูและทําบุญ
สัตว์ทดลอง 

จุดที่ควรพฒันา 
  - 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไก กระตุ้น สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมมากขึ้น 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.50 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรโดยรวม 
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2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ FIS (Faculty Information System) มาใช้ประโยชน์               
ในการบริหารจัดการข้อมูลได้ ต้ังแต่ระดับบุคคล/หน่วยงานจนถึงระดับคณะ รวมทั้งมีการ               
นําเอาสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.KU.e-office) และระบบจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ (i-cash) มาช่วยใน
การบริหารงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีการจัดสรรเงินรายได้ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเพียงพอมาสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน ในรูปกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนาคณะ กองทุน
สวัสดิการที่นอกเหนือจากส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะยังดําเนินการอยู่ใน

วงจํากัดเฉพาะกลุ่ม (เพียง 25 คน) และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ไม่พบหลักฐานการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาของบุคลากรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจําคณะ ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุง ระบบและวิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้ได้ผลที่มาจากบุคลากร
ส่วนใหญ่อย่างแท้จริง และผู้บริหารต้องให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญโดยการนําไป
ปรับปรุงการบริหาร 

2. ควรมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดทํากิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในแต่ละเรื่องมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลว่าได้มีการนําเอา
องค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง สร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะเสริม 
1. ควรให้ความสําคัญในการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมที่

ชัดเจนเป็นรายบุคคล โดยการนําเอาระบบประเมินสมรรถนะมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรได้
ตรงกับความต้องการของหน่วยงานทุกระดับอย่างอย่างแท้จริง 

2. คณะ/ภาควิชา ควรให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของนิสิต/บุคลากร/
อาจารย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงและจัดทําแผนป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทา่กับ 4.00 อยู่ในระดับดี  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูง ในการหารายได้นอกเงินงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเองและมี

ความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคตอันใกล้ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่จะนํามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินใน

ปีงบประมาณ 2553 ถึงแม้ว่าคณะได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2554-2557 
แต่ยังขาดความชัดเจนเนื่องจากไม่ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทางด้าน
การเงินคณะ 

2. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์และจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (unit cost) ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโทและเอก) 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรดําเนินการปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2554-2557 ให้มีความ

สมบูรณ์และชัดเจน ที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของ
คณะฯ 

2. ควรดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต  (unit cost) ให้ครบทุกหลักสูตร                  
ที่เปิดสอน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการ               
ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารของคณะให้ความสําคัญและสนับสนุนบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงานอย่างจริงจัง และมีการนําผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ให้เกิดการก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
หน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น การพัฒนากระบวนการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การทํางานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูป
ของระบบการจัดงานสํานักงานอัตโนมัติ (VetKU e-office) และระบบการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเลคทรอนิคส์ (i-cash) 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กําหนดนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในเรื่องการประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน               

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ใหม่และ           
ตัวบ่งชี้ที่มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.และสมศ. 

ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน               

ควรติดตามและทําความเข้าใจตัวบ่งชี้ใหม่และตัวบ่งชี้ที่มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.และสมศ. 
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ภาคผนวก 
 

• ข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมนิ 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
    องค์ประกอบที ่1              
1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   4  6  4 
2 1.1  

ข้อ 3-5 
  

 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้      186 27   27 

3     - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต        5  5 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย        5  5 
5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
       8  8 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

       2  2 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ        7  7 
8     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีที่

บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้      165     

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต           
10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย           
11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
          

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

          

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ           

14 1.1 ข้อ 8  จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะทั้งหมด 

ข้อ           

15    จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะที่นําไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

           

16 สมศ. 16.2  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

ค่าคะแนน ปีการศึกษา      3.81 3.81  

17    จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด คน        39  39 
18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ          
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
    องค์ประกอบที ่2              

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา   2 6 6 

20   จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร    13 12 12 
21       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     1 1 1 
22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     3 3 3 
23       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     9 8 8 
27           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร     9 8 8 

30 2.1  
ข้อ 3-8 

 จํานวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   8 7 7 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 
32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
33       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     8 7 7 
37           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร     8 7 7 

40 2.1  
ข้อ 3-6 

 จํานวนหลักสูตร (วิชาชีพ) ที่เปิดสอน หลักสูตร ปีการศึกษา   5 5 5 
41     - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     1 1 1 
42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     3 3 3 
43       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     1 1 1 
47           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร     1 1 1 

50    จํานวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปีการศึกษา   8 7 7 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 
52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
53       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     8 7 7 
57           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร     8 7 7 

60    จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักส ูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตร
สาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   2 2 2 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     1 1 1 
62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
63       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     1 1 1 
67           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร  ปีการศึกษา   1 1 1 

70    จํานวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 4 4 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 
72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
73       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 4 4 
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77           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร     0 4 4 

80    จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 2 2 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 1  1 
82       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร     0 0  0 
83       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 1 
87          - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ หลักสูตร      0 1  1 
90 2.1  

ข้อ 4-5 
  

 จํานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ครบทุกตัวบ่งชี้ หลักสูตร ปีการศึกษา    13 12   12 
91  จํานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 

80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี 
หลักสูตร      13 12   12 

92 2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาทีมีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

97 2.1  
ข้อ 8 

 จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา (รวมนิสิตต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 652 636 648 648 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)      610  585  606  606 
100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)      7  5 3  3 
102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)          
103            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)       35 46 39  39 
110    จํานวนนิสิตต่างประเทศปัจจุบนัทัง้หมดทุก

ระดับการศึกษา  
คน ปีการศึกษา 0 10 0 0 

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)          
116            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)      0 10 0   
123 2.1 ข้อ ค 

และ  
2.5 ข้อ 1 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 

FTES ปีการศึกษา 581.62 570.67 621.61 621.79 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     560.29 527.49 566.98  566.98 

125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     - 4.76 5.87  5.87 
128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     21.33 38.42 48.63  48.63 
129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     - - 0.13  0.31 
133 สมศ. 1   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 
คน ปีการศึกษา  135  121 88   88 

134  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา 

     128  118  86  86 

135    จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทํา 

     107  105  77  77 

136    จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพอิสระ 

    0 0 0  0 

137    จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานทําประจําก่อนเข้าศึกษา 

    0 0 6  6 
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138    จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ศึกษาต่อระดับผู้สําเร็จการศึกษา 
    16 8 1 1  

139 สมศ. 1   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 

คน ปีการศึกษา 8 14 8 8 

140       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 

    8 14 8  8 

143    เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

บาท ปีการศึกษา   16,037.58  16,450.39   16,450.39 

144 สมศ. 2  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหล่งชาติ (แบ่งเป็น 2 
กรณี) 

คน ปีการศึกษา N/A  N/A  39 39  

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน ปีการศึกษา   N/A N/A  3.82   3.82 

153 2.2  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (รวมอาจารย์
ชาวต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 131.50 135 133 133 

154    จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ     30 22 21  23 
155    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า 
    20.50 23.50 21  26 

156    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

    18.50 24 26  17 

157    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

    62.50 65.50 65  67 

158    ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 47.53 48.52 48.87  50.38% 

159 2.3 และ 
สมศ. 14 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งอาจารย ์

คน ปีการศึกษา 30.50 42 48 48 

160     -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

    11 13.50 13 13 

161       -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

    8 12 14 14 

162       -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

    11.50 16.50 21 21 

163    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 39 41 37 37 

164       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

    5.50 6 4 4 

165       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

    5.50 7 7 7 
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166       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
    28 28 26 26 

167    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 31 29 26 26 

168       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

    4 4 4 4 

169       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

    5 5 5 5 

170       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

    22 20 17  17 

171    จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 1 1 1 1 

172       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0  0 

173       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

    0 0 0  0 

174       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

    1 1 1  1 

175    ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา  65.71 49.23 49.25   49.25 

176    ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา  29.52 20.77  20.15   20.15 

186 สมศ. 14  ผลรวมค่าน้ําหนกัระดับคุณภาพอาจารย์  คะแนน ปีการศึกษา  493 484.50 519   497 
187 สมศ. 3  จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ             
189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ             
190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล 

TCI 
            

191        - วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. รับรอง             
192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

            

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

            

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

ข้อ ปีการศึกษา    N/A 5   3 

208    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน     441 505  505 
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209    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
      250 330 330 

210         -  ในประเทศ             
211         -  ต่างประเทศ             
212    งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
บาท     3,647,458.94      

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ ปีการศึกษา     N/A  5  4 

214 2.5 ข้อ 1        - จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิต  เครื่อง       N/A  65  65 
215          - จํานวน Notebook และ Mobile 

Device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง       N/A     

216 2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 

เต็ม 5)  

ปีการศึกษา         

217    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

          

218    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

            

219    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

            

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ ปีการศึกษา     N/A  6  5 
221 2.6 ข้อ 2  จํานวนหลักสูตรที่มีรายละเอียดของรายวิชา

และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร           

222 2.6 ข้อ 3  จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก
การทําวิจัย 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
223 2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์

ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน 

            

224 2.6 ข้อ 5  จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา         

225    จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

            

226 2.6 ข้อ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากคา่ 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกรายวิชา
ในแต่ละหลักสูตรแยกตามระดับปริญญา 

คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.36 4.31 4.31 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
 

    4.36  4.31  4.31 
229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             
231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)             
235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ ปีการศึกษา   N/A   5  5 

236 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A   5  4 

237 2.8 ข้อ 3  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ           

238 2.8 ข้อ 4  จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งชี้           

239    จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

            

240 2.8 ข้อ 5  จํานวนนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คน           

241    จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตท่ีได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

กิจกรรม           

    องค์ประกอบที ่3              
242 3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ  ปีการศึกษา    8 7  7  

243 3.1  
ข้อ 1 - 5 

 จํานวนกิจกรรมการให้คําปรึกษาและการ
จัดบริการ 

กิจกรรม       

244     - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

            

245       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

            

246       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

            



268 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
247       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
            

248       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

            

249 3.1 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา      
250         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นิสิต 

       

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

          

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต 

          

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

          

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

       

255 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ     N/A  5 5 
256 3.2 ข้อ 3  จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพไปใช้ แยกตามประเภทกิจกรรม 
กิจกรรม ปีการศึกษา      

257       - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

         

258       - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม          
259       - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

         

260       - จํานวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

         

261       -  จํานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            

262    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิต  คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 
เต็ม 5) 

  
  

ปีการศึกษา      
263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
          

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

          

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

          

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

            

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            

268 3.3  ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ     3 3  3  
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
    องค์ประกอบที ่4              

269 4.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย
ทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา  0  0 0  0  

270    จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ      0  0 0   0 
271   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ ปีการศึกษา    6 6   7 

272 4.1 ข้อ 3  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คน ปีการศึกษา         

273    จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

            

274 4.1 ข้อ 4 
และ 4.3 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

บาท ปีงบประมาณ 18,359,540 17,650,330 29,725,554.06 29,725,554.06 

275      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมก.   12,439,500 6,790,500 4,623,542 4,623,542 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว        386,500  386,500 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       4,237,042  4,237,042 

278        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมก.   5,920,040  10,859,830  25,102,012.06  25,102,012.06  

279    จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัยทั้ง
ภายในและ/หรือภายนอก (ไม่นับซ้ํา) 

คน ปีการศึกษา  62 58  60  60 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา    1 6   6 

281   จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

187 150 94 94 

282 4.2 ข้อ 1  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ชื่อเรื่อง         

283 4.2 ข้อ 4  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อเรื่อง           

284 4.2 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
จดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง           

285    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตร  

            

286    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์

            

287 สมศ. 5  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

101 69 55 55 
288        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
   33 24  6   6 

289        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
290        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 
            

291        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

            

292        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกอ. 
รับรอง (ไม่รวม ISI) 

            

293        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
ISI 

     68 45 49   49 

294 สมศ. 5  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร ่ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ปี

ปฏิทิน 

79 137 64 64 
295         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดบัสถาบัน
หรือจังหวัด 

          

296         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดบัชาติ 

          

297         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดบัความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

            

298         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

            

299         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดบั
นานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

            

300 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้
ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ 

ปีปฏิทิน 

79 137 64 64 

301         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการ 

          

302         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงสาธารณะ 

            

303         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

            

304         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

            

310 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/ 

        
311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
  ปีปฏิทิน         

313         - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

314         - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือ
ที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

            

315    จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล 

ชื่อเรื่อง  182  235   160 160  

316    จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปีการศึกษา  89  96  118  118 

317         - ในประเทศ      89  58  63  63 
318         - ต่างประเทศ      0  38  55  55 

    องค์ประกอบที ่5              
319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ ปีการศึกษา   N/A  5 4  

320 5.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ           
321 5.1 ข้อ 2       -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้

กับการเรียนการสอน 
            

322 5.1 ข้อ 3       -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการวิจัย 

            

323 5.1 ข้อ 4       -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

      

324         -  จํานวนโครงการทางวิชาการที่ใช้กับการ
ขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา 

      

325         -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

            

326         - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการขยายผลที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสอื
หรือตํารา 

            

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ปีการศึกษา   N/A  5 5  

328 5.2 ข้อ 1  โครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความ
พึงพอใจ 

โครงการ ปีการศึกษา         

329 5.2 ข้อ 2  โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

โครงการ ปีการศึกษา         

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา         
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
331    จํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นที่ปรึกษา เป็น

กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

คน ปีการศึกษา         

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ข้อ ปีการศึกษา         

333 สมศ. 18.1  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1  

ข้อ ปีการศึกษา         

334 สมศ. 18.2  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 

ข้อ ปีการศึกษา         

    องค์ประกอบที ่6              
335 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ ปีการศึกษา   6  5   5 

336 6.1  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา         

337 6.1 ข้อ 2  จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          

338         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน             
339         -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนิสิต             
340         -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
            

341 6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา         

342         -  ระดับชาติ             
343         -  ระดับภูมิภาค             
344         -  ระดับนานาชาต ิ             
345 6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการ
อ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา     

346         -  ระดับชาติ             
347         -  ระดับภูมิภาค             
348         -  ระดับนานาชาต ิ             
349 สมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  
ข้อ ปีการศึกษา     5  5  

350 สมศ. 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา      5  5 

    องค์ประกอบที ่7             
351 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ ปีการศึกษา    5  7  6 

352         -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากร
ทั้งคณะ 

คร้ัง      2 2   4 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา    4  4  5 
354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ ปีการศึกษา   N/A  5  5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา    5  5   
356 7.4 ข้อ 2       -  จํานวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุ
ไว้ 

เรื่อง           

357         -  จํานวนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของคณะ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

358         -  จํานวนความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

            

359         -  จํานวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

360         -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

361         -  จํานวนความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบท
ของคณะ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะ
แต่งตั้ง 

คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา         

    องค์ประกอบที ่8             
363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ    1  7 6  
364    รายรับทั้งหมดของหนว่ยงาน  บาท     138,829,466.34 131,066,302.42 131,066,302.42 

365         -  เงินงบประมาณ       111,749,518.24 127,580,090.98 127,580,090.98 

366         -  เงินรายได้        27,079,948.10  3,486,211.44  3,486,211.44 

367    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ       243,017,358.06   298,062,754.40  298,062,754.40 

368    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ ์
อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

       206,098,111.94     

369    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

       334,897,907.96     

370    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน ไม่รวมค่า
เสื่อมราคา 

       373,825,615.89     

371    เงินเหลือจ่ายสุทธิ        56,459,890.82      

372    สินทรัพย์ถาวร        136,728,553.05      

    องค์ประกอบที ่9              
373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ ปีการศึกษา   7  9  9  

374 9.1 ข้อ 3  จํานวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา    N/A  4   

375 9.1 ข้อ 5  จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใช้
ผลจากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา         

376    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวบ่งชี้           
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
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คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
377    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ที่มี

ผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 
ตัวบ่งชี้           

378 9.1 ข้อ 9  จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา         

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา     4.35   4.11 
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• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 
 



276 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine. KU. 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2553 277 
 

 


