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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  (ป
การศึกษา) 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
ระดับ 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินการของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ระดับ 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 
ระดับ 3 มีการกําหนดหลักเกณฑ และหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ระดับ 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ระดับ 6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน

การสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับ 7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกระดับ 
 

การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  (ป

การศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ   2 
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการได 4  ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1  คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบาย  แผนกลยุทธของ (เอกสารอางอิง 5.1.1.1)  และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เอกสารอางอิง 5.1.1.2) แผนการดําเนินงานของ
การบริการแกสังคม ของคณะฯ ตามลําดับขั้นตอนของการเสนอของบประมาณสนับสนุนการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงคณะสัตวศาสตรฯ  มีโครงการบริการวิชาการซึ่งไดบรรจุไวใน
แผนกลยุทธแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม   โดยเสนอตามแบบฟอรม ย.002 ของกอง

องคประกอบท่ี 5  :  การบริการวิชาการแกสังคม 
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แผนงาน  เพื่อนําเสนอตามลําดับขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  จํานวน  3  ฐานการเรียนรู 
(เอกสารอางอิง 5.1.1.3)  ดังนี้ 

1.  ฐานเรียนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร   
2.  ฐานเรียนรูและฝกอบรมทางดานอาหารสัตว 
3. ฐานการเรียนรูการผลิตน้ํานมพาสเจอรไรส 

และโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน  3 โครงการ (เอกสารอางอิง 5.1.1.4) ดังนี้ 
1. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน   
2. โครงการบริการสุขภาพสัตวใหชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย   
3. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนทางดานการเลี้ยงสัตว   

  ระดับ 2  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน (เอกสารอางอิง 5.1.2.1) หรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด เชน ในการดําเนินงานโครงการฐานการเรียนรูได
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติงานในแบบเสนอโครงการบริการ
วิชาการ (แบบ ย.002)(เอกสารอางอิง 5.1.2.2) 
  ระดับ  3  มีการกําหนดหลักเกณฑ และหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
เชน  มีการกําหนดอัตราคาบริการวิเคราะหตัวอยาง ของหนวยบริการวิเคราะหอาหารสัตว   
(เอกสารอางอิง 5.1.3.1) และขั้นตอนการเขาดูงานศึกษางานฟารม (เอกสารอางอิง 5.1.3.2) ขั้นตอน
การสงตัวอยางวิเคราะห (เอกสารอางอิง 5.1.3.3)  เปนตน 
  ระดับ  4  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน  มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (ฐานเรียนรู) (เอกสารอางอิง 5.1.4.1) ตามแบบรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของฐานเรียนรูตามที่กําหนดไว
ในแผน ใหงานยุทธศาสตรและติดตามประเมินผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 3 ระดับ 4 2 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ  1 – รอยละ  24 รอยละ  25 – รอยละ  34 ≥ รอยละ  35 
 

การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

คะแนนที่ไดรับ   3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552  มี อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
จํานวน  10   คน  เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานภายนอก  
จํานวน  7  คน และ เปนวิทยากรหนวยงานภายนอก  จํานวน 7 คน  (เอกสารอางอิง 5.2.1.1)  ตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน   22   คน (เอกสารอางอิง 5.2.1.2)   มีอาจารยที่ใหบริการโดย
ไมนับซ้ํา จํานวน  14 คน (เอกสารอางอิง 5.2.1.3)  คิดเปนรอยละ 63.63  ของอาจารยประจําที่มีสวน
รวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 50 รอยละ 63.63 3 บรรลุเปาหมาย 
 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ  
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ  1 – รอยละ  24 รอยละ  25 – รอยละ  39 ≥ รอยละ  40 
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การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ  

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

คะแนนที่ไดรับ   3 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปการศึกษา 2552   มีกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสราง ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ดังนี้  
มีโครงการบริการวิชาการฐานการเรียนรู ที่ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ฐานการ
เรียนรู  (เอกสารอางอิง 5.3.1.1) ดังนี้ 

1.  ฐานเรียนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร   
2.  ฐานเรียนรูและฝกอบรมทางดานอาหารสัตว 
3. ฐานการเรียนรูการผลิตน้ํานมพาสเจอรไรส 

มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน  3 โครงการ (เอกสารอางอิง 5.3.1.2) ดังนี้ 
1. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน   
2. โครงการบริการสุขภาพสัตวใหชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย   
3. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนทางดานการเลี้ยงสัตว   

นับเปนจํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น  39 กิจกรรม (เอกสารอางอิง 5.3.1.3)  
จํานวน  39  คร้ัง  (1  มิย.52 – 31 พค. 53)  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  22  คน  คิดเปนรอยละ  
177   ตออาจารยประจําทั้งหมด 
 

การประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 50 รอยละ 177 3  บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ  65 – รอยละ 74 รอยละ  75 – รอยละ  84 ≥ รอยละ  85 
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การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
คะแนนที่ไดรับ   3  
ผลการดําเนินงาน : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552  รอยละของระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน  ของผูรับบริการเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานฐานการเรียนรูของคณะฯ สวนใหญใชแบบประเมินของคณะฯ ในการประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมฐานเรียนรู (เอกสารอางอิง 5.4.1.1) พึงพอใจในการเขาศึกษาดูงานฐาน
การเรียนรู และโครงการของคณะฯ  ทั้ง 3 ฐานเรียนรู  และ 3 โครงการ พบวา  96.00 (เอกสารอางอิง 
5.4.1.2) 
   

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 80 รอยละ 96 3 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  : จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ (ไมใชในการประเมินคุณภาพภายใน) 
 

ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2552  มีจํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จํานวน 3  แหลง ซ่ึงไดแก ฐานการเรียนรู จํานวน 3 ฐานการ
เรียนรู , โครงการ  3  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน   และหนวยวิเคราะหอาหารสัตว  ดังนี้ 

1.  ฐานเรียนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร   
2.  ฐานเรียนรูและฝกอบรมทางดานอาหารสตัว 
3. ฐานการเรียนรูการผลิตน้ํานมพาสเจอรไรส 

ใหกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ การใหบริการวิชาการแกเกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา หนวยงานจากภายนอก เขารับการศึกษา  ดูงาน การฝกอบรมจากฐานการเรียนรู  ทุกป  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.6  : การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

เกณฑมาตรฐาน  :  

ระดับ  1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ระดับ  2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 โครงการ 

ระดับ  3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจยัอยาง
นอย 1 โครงการ 

ระดับ  4 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวจิัยอยางนอย 1 โครงการ 

ระดับ  5 มีการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนหรือการวิจัย กับการบรกิารวิชาการ/วิชาชีพอยาง
นอย 1 โครงการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 ระดับแรก มีการดําเนินการ 2 ระดับแรก มีการดําเนินการ ≥ 3 ระดับแรก 
 

การดําเนินการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.6  : การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
คะแนนที่ไดรับ  3  
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีผลการดําเนินงาน  2  ระดับ ดังนี้  

  ระดับ 1  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยไดระบุไวในวัตถุประสงคในการจัดทําแบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ  (เอกสารอางอิง 5.6.1.1) 
  ระดับ 2   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เรียน   การสอนอยางนอย 1 โครงการ เชน ฐานการเรียนรูการฝกอบรมทางดานอาหารสัตว ฐาน
เรียนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร เปนตน  ไดนําความรูและประสบการณมาใชประกอบกับการ
เรียนการสอน ในรายวิชา สศ 393 การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว, สศ 300 
ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว, สศ 303 อาหารสัตวและควบคุมคุณภาพ, สศ 306 ไวตามินและแรธาตุ
ในอาหาร, สศ 243 การผลิตสุกร (เอกสารอางอิง 5.6.2.1), (เอกสารอางอิง 5.6.2.2) 
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ระดับ  3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและมีการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยไดนําความรูและประสบการณมาใชในการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาคุณคาทางโภชนะ การยอยไดของโภชนะ และพลังงานที่ใชประโยชนไดของเม็ดลําไย
และเนื้อในเม็ดลําไยในไก และเรื่อง การใชผงถานในอาหารไกไขหลังการบังคับผลัดขน 
(เอกสารอางอิง 5.6.3.1)  โดยคณะฯ มีการดําเนินการตามโครงการฐานการเรียนรูของคณะฯ เชน 
โครงการการจัดทําฐานการเรียนรูและฝกอบรมทางดานอาหารสัตว และโครงการฐานการเรียนรูการ
เล้ียงสุกรแบบครบวงจร เอกสารอางอิง (เอกสารอางอิง 5.6.3.2) 
 

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 2 ระดับ 3 3 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.7  : คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/คณะในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคม ตออาจารยประจํา 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4,999 บาท 5,000 – 7,499 บาท ≥ 7,500 
 

การดําเนินการ : 
ตัวบงชี้ท่ี 5.7  : คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/คณะในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคม ตออาจารยประจํา 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา 2552   คณะฯ ไดรับงบประมาณโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณ 
2552   จากเงินงบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย/คณะ  ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคม  ทั้งหมดจํานวน  600,000   บาท (เอกสารอางอิง 5.7.1.1) ตอจํานวนอาจารยประจําในป
การศึกษา 2552  ทั้งหมด  22  คน  คิดเปนคาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย/คณะในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 27,272.72 บาท/คน   
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การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

20,000 บาท 27,272.72  บาท 3 บรรลุเปาหมาย 
ผูรับผดิชอบองคประกอบที่ 6  นายอภชิาต ิ หมั่นวิชา 


	เอกสารอ้างอิง 5.6.3.2)

