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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 16-30 พฤศจิกายน 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ แม้ว่าเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ค่อนข้างจะมา

ล่าช้าแต่ก็ยังมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ติดตามครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวนี้ผมได้น าเอาผลการประเมินคณะโดย

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาส่งต่อให้ท่านได้รับทราบกันครับ อย่างที่ผมได้เขียน “เล่าสู่กัน

ฟัง” มาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเล่าสู่กันฟังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมในฐานะผู้บริหารคณะใช้เป็น

ช่องทางในการสื่อสาร/รายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารคณะ รวมทั้งข่าวสารการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์มาบอกเล่าให้ทุกท่านที่สนใจได้รับทราบกันอย่าง

ต่อเนื่องครับ ซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ประสงค์จะอาสาเข้า

มาบริหารคณะต่อไปในอนาคตครับ ส าหรับเล่าสู่กันฟังฉบับนี้มีสาระต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้ครับ 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของคณะ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีแนวทางให้ทุกส่วนงานในระดับคณะและส านักท่ี

เทียบเท่าคณะได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx (Education Criteria for 

Performance Excellence) เป็นเครื่องมือในการบริหารขับเคลื่อนองค์กร และก าหนดให้ทุกส่วนงานต้องถูกตรวจ

ประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเป็นประจ าทุกปีนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนของคณะ

สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ดังกล่าว ผมขออนุญาตน าเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ

วัฒนธรรมองค์กรมาสื่อสารซ้ า/เพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง ดังรายละเอียดในตาราง ครับ 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

เป้าประสงค์หลัก 

 

1 .บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for Animal Health) 
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ (Animal Health Hub) 
4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม (Cultural Conservation) 
5. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced 
Quality) 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา 
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2.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพสัตว์ 

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ค่านิยมองค์กร มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม 

วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สมรรถนะหลัก การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เอกลักษณ์ ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community) 

อัตลักษณ์ บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 

 โดยในรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์นั้นเป็นสิ่งทีค่่อนข้างซับซ้อน แต่

ผู้บริหารคณะเราก็มองว่าการด าเนินการตามพันธกิจทั้ง 5 ประการ โดยเน้น การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม 

การบริการวิชาการ/การบริการสุขภาพสัตว์ เป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท าให้ไปถึง

เป้าหมายของการเป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม” ดังที่ก าหนดไว้ใน

วิสัยทัศน์ อย่างไรก็ตามการที่คณะของพวกเราจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยบริบทและสภาวการณ์ที่

เป็นอยู่ในปจัจุบัน โดยเฉพาะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้กลายเป็น

อุปสรรคส าคัญในหลายเรื่อง เช่น การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับโลก การแลกเปลี่ยนอาจารย์

และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรามีแผนที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ แต่เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้โครงการต่าง 

ๆ เหล่านั้นไม่สามารถด าเนินการได้ อันนี้ยังไม่รวมถึงโครงการส าคัญอ่ืน ๆ ที่ต้องระงับไป เช่น โครงการสหกิจศึกษา

ต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งกลายเป็นอุปสรรคส าคัญ

ของการขับเคลื่อนคณะด้านวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในช่วงนี้ก็อาจจะ

เป็นช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารคณะได้มีเวลามาทบทวนพันธกิจอื่น ๆ ที่เหลือว่าจะมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรเพ่ือให้

เข้าสู่วงจร PDCA ตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่ EdPEx ได้ก าหนดเป็น

แนวทางเอาไว้ 
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2.ผลการประเมินการด าเนินงานของคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 หลังจากท่ีคณะได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เมื่อ

ไม่ก่ีวันที่ผ่านมาคณะก็ได้รับแจ้งผลการประเมินโดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้รับคะแนนอยู่ที่ 171.50 ซ่ึงสูงกว่าในปี

การศึกษา 2561 ที่ได้ค่าคะแนนอยู่ที่ 137.0 อย่างไรก็ตามผลจากการตรวจประเมินในปีนี้ได้บ่งบอกให้ทราบว่าคณะ

ผู้บริหารคณะยังต้องมีภารกิจอีกมากท่ีต้องขับเคลื่อนคณะตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx โดยผมขอน าเอาข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินมาน าเสนอใน 2 หัวข้อส าคัญ ดังนี้ครับ 

 2.1 โอกาสในการพัฒนาด้านกระบวนการ 

  1.ยังไม่พบกระบวนการที่เป็นระบบของคณะในกระบวนการส่วนใหญ่หลายด้าน โดยมีกระบวนการที่ต้อง

พิจารณาให้ความส าคัญก่อนที่ไม่ได้กล่าวถึงในโอกาสพัฒนาอ่ืน ๆ ได้แก่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค านึงถึงเรื่อง

ความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน การสนับสนุนและสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ การที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ การจัดการทรัพยากรด้าน

การเงินและด้านอื่น ๆ แผนด้านบุคลากรสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดระบบและบริหาร

บุคลากร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ระบบในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ การมีกระบวนการ

พ้ืนฐานส าคัญของคณะที่เป็นระบบดังกล่าว จะช่วยให้คณะสามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 

2.คณะมีโอกาสในการพัฒนาด้านการทบทวนประสิทธิผลและกระบวนการส่วนใหญ่หลายกระบวนการ เช่น แนว

ทางการท าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของคณะ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูงของคณะ การจัดท ากลยุทธ์ที่กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรม การ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้าง

ความสมดุลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยน

แผนปฏิบัติการในกรณีท่ีสถานการณ์บังคับ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท างาน การก าหนดและประเมินปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร ระบบการเรียนรู้และ

การพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของคณะ การท าให้การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นไป

ตามข้อก าหนด การมีแนวทางในการทบทวนประสิทธิผลและทบทวนปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้คณะ

สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และสถาณการณ์การเปลี่ยนต่าง ๆ ของคณะ 
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3.คณะมีโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลเกี่ยวกับการมุ่งเม้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม

อ่ืน เช่น การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี ระบบในการรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การสนับสนุนให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับ

การสนับสนุนจากคณะ การใช้เสียงของลูกค้า ตลาด รวมทั้งข้อมูลสรุปจากข้อร้องเรียนในการมุ่งเน้นลูกค้า  การสร้าง

และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน กระบวนการการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน

และลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืน การประเมินความพึงพอใจของคณะที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ลูกค้าวิจัย รวมถึงกระบวนที่

เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การมีแนวทางที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิผลในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จะช่วยยกระดับความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

4.คณะมีโอกาสในการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลด้านการวัด วิเคราะห์ 

ปรับปรุง และจัดการสารสนเทศ เช่น การเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน

ระบบปฏิบัติการ การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับทิศทางของคณะ ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีใช้ติดตามผลส าเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการและการคาดการณ์ผลการด าเนินการ การวัดผลการด าเนินการที่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การทบทวนขีดความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือแบ่งปันกัน แนวทางด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศท่ีอ่อนไหวและเป็นสิทธิพิเศษและความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศ ความพร้อม

ของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน การมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล

ในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จะช่วยคณะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผล

กระทบต่อองค์กร 

2.2 โอกาสในการพัฒนาด้านผลลัพธ์ 

1.คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อกระบวนการหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและประสิทธิผลของ

กระบวนการ เช่น อัตราการจบของนักศึกษา จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ ตีพิมพ์ในวารสาร

ต่างประเทศ ผลการด าเนินการเพื่อลดต้นทุนในแต่ละพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านจัดการเรื่องห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะกับ

คู่ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและบริการสุขภาพสัตว์ ผลลัพธ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ด้านมุ่งเน้นผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ม. ปลาย ร้อยละความพึงพอใจของให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการท้ังในปัจจุบันและที่พึงมี ผลลัพธ์ของการประเมินความไม่พึงพอใจของ

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น ผลลัพธ์ที่
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แยกตามกลุ่มบุคลากร จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 

ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัยความผูกพัน ความพึงพอใจความผูกพันแยกตามกลุ่มวิชาการและวิชาชีพและสนับสนุน

ทั่วไป ด้านการน าและก ากับคณะ เช่น ผลลัพธ์ด้านการรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์ และค่านิยมแต่ละด้าน 

ผลลัพธ์ด้านการประเมินผลด าเนินการของผู้น าระดับสูง ผลลัพธ์การสอบโดยองค์กรภายนอก โดยเฉพาะด้านการเงิน  

ผลลัพธ์ด้านการประเมินตามข้อกฎหมายแต่ละข้อที่แสดงในโครงร่างองค์กร และการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล

สัตว์ และห้องปฏิบัติการ ผลด าเนินการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร ผลลัพธ์ด้านผลกระทบต่อชุมชน ผลลัพธ์ด้านการ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด เช่น รายได้จ าแนกตามกลุ่มการบริการ 

รพ.สัตว์ ห้องปฏิบัติการชันสูตรปศุสัตว์ Pet shop ผลก าไรเมื่อหักต้นทุน ผลลัพธ์ด้านการตลาดในพันธกิจการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการ การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจช่วยให้คณะเห็นผลด าเนินการปัจจุบันและช่องว่างในการ

พัฒนาองค์กร รวมถึงยกระดับความผูกพันของผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อสภาวการณ์

ด้านต่าง ๆ ของคณะ 

2. ผลลัพธ์ของคณะหลายด้านมีระดับดีและไม่มีแนวโน้ม มีแนวโน้มที่ไม่ดี หรือมีแนวโน้มที่ไม่สม่ าเสมอ ได้แก่  

ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าทั้งในและต่างประเทศ

ภายในระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละการรอดชีวิตของสัตว์ที่เข้ารับการบริการในหน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต, ร้อยละความพึงพอใจ

ของนายจ้างต่อบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา, จ านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา, ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนสอน ด้านมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น 

ผลลัพธ์ความพึงพอใจด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละข้อร้องเรียนด้านการบริการ จ านวนศิษย์เก่าที่

กลับมาให้ทุนการศึกษามากกว่า 2 ครั้ง ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น  จ านวนเงินทุนวิจยัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด สัดส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

SCOPUS/ISI ต่อจ านวนอาจารย์ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะ ร้อยละความพึง

พอใจของบุคลากรต่อการให้บริการต่างๆ ของคณะ ร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนา ด้าน

การน าและก ากับคณะ เช่น ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการด าเนินงานที่คาดหวังของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ผลลัพธ์ด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ

สัตว์ในชุมชน ผลลัพธ์ความพึงพอใจของชุมชนต่อการสนับสนุนชุมชนของคณะ ผลการน าความรู้จากการวิจัยและการ

บริการวิชาการสู่ชุมชน ผลลลพัธ์เกี่ยวกับโครงการบริการสุขภาพสัตว์ในชุมชน ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

เช่น ร้อยละงบประมาณของคณะต่อรายได้ทั้งหมด รายได้คณะ รายได้จากการศึกษา ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทันเวลา จ านวนตัวอย่างที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรปศุสัตว์ จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยภายนอก  
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3.คณะมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่จ ากัดมาก  เช่น  ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน

ประสิทธิผลของกระบวนการ แสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในตัวชี้วัดเพียงข้อเดียว ไม่มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

ในผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า การแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจะเป็นโอกาสทราบระดับโอกาสในการพัฒนาเพ่ือ

ส่งเสริมให้คณะพัฒนาไปถึง และช่องว่างในการพัฒนาคณะในประเด็นที่ต้องการแข่งขันกับคู่เทียบ 

ครับ หลังจากท่ีได้พิจารณาผลการสะท้อนกลับผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการคณะตามเกณฑ์ EdPEx 

ท าให้พวกเราคณะผู้บริหารคณะได้ตระหนักว่าพวกเรายังมีการบ้านที่ต้องด าเนินการอีกเยอะมาก โดยในปีการศึกษา 

2563 นี้ คณะมีเป้าหมายในการยื่นสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน EdPEx 200 กับทาง สกอ. ดังนั้นเพ่ือให้เป้าหมาย

ดังกล่าวนี้ลุล่วงตามท่ีตั้งไว้คงต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกท่านในการพัฒนาการปฏิบัติงานในทุก ๆ

ด้านไปพร้อมกันครับ 

  ท้ายทีสุ่ดนี้ก็เช่นเคยนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟัง” ซึ่งในฉบับนีจ้ะเป็น

ประเด็นของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม

หากพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ากรณีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินจะช่วยอธิบายถึงแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

คณะในภาพรวมไว้อย่างดีมาก ๆ ซึ่งผมหวังว่าข้อมูลที่น ามาบอกเล่าในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านที่สนใจไม่

มากก็น้อยครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเล่าสู่กันฟังฉบับหน้านะครับ ส าหรับฉบับนี้สวัสดีครับ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  
คณบดี 


