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8 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 

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 

 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คะแนนที่ได้รับ :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. คณะฯ มีระบบในการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยได้กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น และความเช่ียวชาญ
ของหน่วยงาน ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 
5.1.1-1) มีการวางแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ์ และระเบียบของการให้บริการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน  

คณะฯ มีกลไกในการขับเคล่ือนการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการและวิจัย (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-2) เพ่ือทําหน้าที่กําหนด ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานทางด้านการบริการทางวิชาการของคณะฯให้บรรลุเป้าหมายตามพันธ
กิจของคณะฯ   และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-
3)  เพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการฟาร์มของคณะฯ โดยร่วมกันกําหนดระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-4) มีงบประมาณสนับสนุน

องค์ประกอบที่ 5 :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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ด้านการบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-5) และมีการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น 
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-6)  การบริการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ อาหารสัตว์ และธัญพืช (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-7) และการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-8)    

 

 ข้อ 2  คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เช่น  โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษ
เหลือทางการเกษตร โดยได้นําความรู้จากนํามาพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนรายวิชา สศ 
455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ (เอกสารอ้างอิง 5.1.2-1) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สาธิตการทําอาหารหมักเ พ่ือเป็นอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และผู้เ ข้าร่วมโครงการ 
(เอกสารอ้างอิง 5.1.2-2) พร้อมทั้งจัดทํารายงานโครงการฯ  
 

 ข้อ 3  คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย โดยนําผลที่ได้รับ
จากการบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บูรณาการกับ
การวิจัย เช่น โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 5.1.3-
1) โดยนําผลที่ได้จากโครงการการบริการวิชาการมาพัฒนางานวิจัย 
   1. เรื่อง ผลของน้ําส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อเห็บสัตว์ 
(เอกสารอ้างอิง 5.1.3-2) 
  2 . เ รื่ อง  ผลการใ ช้กวาว เครือขาว เ พ่ือการคุมกํ า เ นิดใน สุนั ข เพศเ มีย 
(เอกสารอ้างอิง 5.1.3-3) 
 และโครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง 
การเกษตร (เอกสารอ้างอิง 5.1.3-4) นํามาพัฒนางานวิจัย เรื่อง การใช้ถั่วเหลืองฝักสดและลํา
ต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกดํา (เอกสารอ้างอิง 5.1.3-5) 
 

 ข้อ 4  คณะฯ ได้ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารอ้างอิง 5.1.4-1) และมีการประเมินผลความพึงพอใจในการศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ภายนอก (เอกสารอ้างอิง 5.1.4-2) และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป  และมีผลการดําเนินงานการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ และนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 5.1.4-3) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

3 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
5.1.1-1   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
5.1.1-2  คณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.1.1-3 คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจของคณะสัตวศาสตร์และ  

เทคโนโลยี 
5.1.1-4 ข้ันตอนการศึกษาดูงานของคณะฯ 
5.1.1-5 การจัดสรรงบประมาณทางด้านการบริการวิชาการ 
5.1.1-6 โครงการฝกึอบรมให้เกษตรกรในหัวข้อ “การเล้ียงและการจัดการธุรกิจโคนม” 
5.1.1-7 การบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
5.1.1-8 ตารางการเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
5.1.2-1 รายงานผลการดําเนินรายวิชา สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ 
5.1.2-2 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหาร

สัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร 
5.1.3-1 โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
5.1.3-2 งานวิจัย เรื่อง ผลของน้ําส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดทีม่ีผลต่อเห็บสัตว์ 
5.1.3-3  งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้กวาวเครือขาวเพ่ือการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 
5.1.3-4 โครงการฐานการเรียนรูก้ารผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง

การเกษตร 
5.1.3-5 งานวิจัย เรื่อง การใช้ถั่วเหลืองฝักสดและลําต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกดํา 
5.1.4-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ 
5.1.4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ ประจําป ี2554 
5.1.4-3 รายงานผลการดําเนินรายวิชา สศ 455 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์   
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

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 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
คะแนนที่ได้รับ :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :    คณะฯ มีการดําเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 คณะฯ ได้ดําเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554 (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-1) และได้ดําเนินการจัดทําโครงการตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการ
เล้ียงสัตว์  เพ่ือสนองตอบตัวช้ีวัดของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-2) โดยได้สํารวจความต้องการเข้า
ร่วมฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-3) พร้อมท้ังจัดทําแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ และหัวข้อในการ
ฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-4) โดยจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การเล้ียงและการจัดการธุรกิจโค
นม” สําหรับเกษตรสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-5) ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และ
เกษตรกรที่สนใจ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ (เอกสารอ้างอิง 5.2.1-6)  

ข้อ 2. คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
โดยมีความร่วมมือไตรภาคี ในการสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาธุรกิจโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน
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จังหวัดภาคเหนือ” (เอกสารอ้างอิง 5.2.2-1) จัดทําบันทึกข้อตกลงในการดําเนินงาน โดยมีความ
ร่วมมือระหว่าง สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กับ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และคณะฯ ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสหกรณ์โคนมแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันใน
การจัดการน้ํานมของฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการอาหารโค การให้บริการการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํานม และให้บริการอย่างสม่ําเสมอ (เอกสารอ้างอิง 5.2.2-2)   

 

ข้อ 3 คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการจากกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือใช้ในการประเมินการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชน (เอกสารอ้างอิง 5.2.3-1)  โครงการฐานการเรียนรู้การ
ผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร (เอกสารอ้างอิง 5.2.3-2) และการศึกษาดู
งานของหน่วยงานภายนอก (เอกสารอ้างอิง 5.2.3-3)  

 

ข้อ 4 คณะฯ มีการนําผลการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมมาพัฒนาระบบและการให้บริการวิชาการอยู่เสมอ เช่น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ประเมินโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
(เอกสารอ้างอิง 5.2.4-1) โดยนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ใน
ปีงบประมาณ 2554 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากข้ึน  เช่น การสํารวจความ
ต้องการการเข้าร่วมการฝึกอบรม พร้อมทั้งหัวข้อในการฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิง 5.2.4-2) โดยได้
ดําเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง การเล้ียงและการจัดการธุรกิจโคนม ให้แก่เกษตรสหกรณ์โคนมไชย
ปราการ จํากัด ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 โดยได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี 
(เอกสารอ้างอิง 5.2.4-3) 

  
ผลการประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

3 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
5.2.1-1  แผนปฏิบตัิราชการประจําป ี2554 
5.2.1-2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์  
5.2.1-3  แบบสํารวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม 
5.2.1-4  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม 
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5.2.1-5  การฝึกอบรมหัวข้อ “การเล้ียงและการจัดการธุรกิจโคนม” 
5.2.1-6  รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นาํชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ 
5.2.2-1  บันทึกข้อตกลง โครงการ การพัฒนาธรุกิจโคเนื้อในเขตปฏิรปูที่ดินจงัหวัดภาคเหนือ 
5.2.2-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมแม่โจ้ 
5.2.3-1  รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นาํชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ 
5.2.3-2 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จาก

ผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร 
5.2.3-3 รายงานผลความพึงพอใจจากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2.4-1  รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นาํชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ ป ี2553 
5.2.4-2 แบบสํารวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม  
5.2.4-3 รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นาํชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ ป ี2554 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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การคํานวณ   

   จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย      X 100            
                                                           จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ -  ผลการดําเนินงานตัวตั้ง ทีน่ําไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีการบรูณาการใน

ภาคการศึกษาที่ 2/2553 และ/หรือ ภาคการศึกษาที่ 1/2554  ส่วนผลการ
ดําเนินงานตัวตั้ง ที่นําไปพัฒนาการวิจยั ให้มีการบรูณาการเปน็โครงการวิจยัใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2555  (ทั้งนี้โครงการวิจัยใหม่อาจยังไม่เสร็จสิ้นกไ็ด้) 

- ผลการดําเนินงานตัวหาร ใช้ปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากงานบริการวิชาการจะ
ได้รบังบประมาณดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน -
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจัิย 1
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการ

สอนและการวิจัย  
1

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัยทั้งหมด 

2

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่อยู่ในแผนท้ังหมด 7
6 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย  
2 * 100

7 
7 คะแนนที่ได้ (ถ้าคํานวณคะแนนได้มากกว่า 30.00 ให้เท่ากัน 5 คะแนน) 4.76

 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  8   การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ   
      พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
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ผลการดําเนินงาน 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย 

1 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหาร
สัตว์จากผลพลอยได/้เศษเหลือทาง
การเกษตร 

นํามาพัฒนางานวิจัย เร่ือง การใชถ้ั่วเหลืองฝักสด
และลําต้นกล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกดํา 
 

2 โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

นํามาพัฒนางานวิจัย 
1. เร่ือง ผลการใช้กวาวเครือขาวเพื่อการ

คุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 
 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 

1 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหาร
สัตว์จากผลพลอยได/้เศษเหลือทาง
การเกษตร 

นําพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน วิชา สศ 455  
ช่ือวิชา เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ โดยนํา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน สาธิตการทําอาหาร
หมักเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรผู้เข้าร่วม
อบรม  จากการให้บริการวิชาการดังกลา่วทําให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ  

 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  

คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่ 
คือ วางนโยบายและกําหนดแผนงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของ
คณะฯ และพิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการสู่สังคม และกําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการสู่สังคม ให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

 โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีจํานวนทั้งส้ิน  
7  โครงการ  โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย มี จํานวน 6 โครงการ และได้รับ
งบประมาณเงินรายได้ 1 โครงการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ จัดทําโครงการ
บริการวิชาการ  โดยมีโครงการบริการวิชาการที่ได้ดําเนินการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง  โดยได้มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยู่เสมอ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จาก
มหาวิทยาลัย จํานวน  6  โครงการ คือ 
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1.  โครงการฐานเรียนรู้การผลิตไก่พ้ืนเมืองแบบครบวงจร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ประภากร  ธาราฉาย เป็นหัวหน้าโครงการ 

2.  โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง
การเกษตร โดยมี ดร. ทองเลียน บัวจูม เป็นหัวหน้าโครงการ    

3. โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  ศิริ เป็นหัวหน้าโครงการ 

4.  โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยมี น.สพ. ไพโรจน์  
พงศ์กิดาการ เป็นหวัหน้าโครงการ 

5.  โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสําหรับเยาวชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นรินทร์  ทองวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการ 

6.  ฐานการเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย  
เมฆบังวัน เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1 โครงการ คือ 
1. โครงการบริการวิชาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน เป็นหัวหน้าโครงการ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

3.00 คะแนน 4.76 คะแนน 4.76 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง  
8.0.1   สรุปโครงการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2554 
8.0.2 โครงการฐานการเรียนรูก้ารผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง

การเกษตร นาํมาพัฒนางานวิจัย เรื่อง การใช้ถั่วเหลืองฝักสดและลําต้นกล้วย
หมักในอาหารไก่กระดูกดํา 

8.0.3              โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย นํามาพัฒนา 
                     งานวิจัย จาํนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่อง ผลการใช้กวาวเครือขาวเพ่ือการคุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 
8.0.4    โครงการฐานการเรียนรูก้ารผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง 
      การเกษตร นํามาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  รหัส สศ  455   
                      เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์   
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ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิน่อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

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
 
ข้อ 1  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือ
องค์กร  
                 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซ่ึงในรอบปีที่ผ่านมาคณะฯ ได้มี
การวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน และได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 9.1.1) โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน (Plan) 
ซ่ึงการจัดทําโครงการด้านการบริการวิชาการของคณะฯ แหล่งงบประมาณทั้งรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 6 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ (เอกสารอ้างอิง
9.1.2)   

2. โครงการฐานการเรียนรู้ผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร 
(เอกสารอ้างอิง 9.1.3)    

3. โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 9.1.4)   
4. ฐานการเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร (เอกสารอ้างอิง 9.1.5)   
5. ฐานการเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร (เอกสารอ้างอิง 9.1.6)   
6. โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสําหรับเยาวชน (เอกสารอ้างอิง 9.1.7)   

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
                               ภายนอก
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            ภายใต้โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดฝึกอบรมในหัวเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อนจากฟาร์มปศุสัตว์” กระบวนการ
ดําเนินการฝึกอบรม คณะฯ ได้ สํารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นเกษตรกรในอําเภอสันทราย  อําเภอแม่ริม  อําเภอแม่แตง อําเภอดอย
สะเก็ด อําเภอสันป่าตอง อําเภอจอมทอง อําเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน โดยให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านแบบตอบรับการเข้าร่วม  
(เอกสารอ้างอิง 9.1.8) (Do) นอกจากน้ียังศึกษาข้อมูลจากผลการดําเนินการบริการวิชาการแก่
ชุมชนในปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการในปี
ปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ (Check) ทั้งน้ีหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ ได้
จัดทําการติดตามประเมินผลโครงการ (เอกสารอ้างอิง 9.1.9) โดยประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของโครงการ เพ่ือนําข้อมูลไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป (Action) 

ข้อ 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
              คณะฯ มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่วางไว้ คือ  
จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามแผนที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดคิดเป็นร้อยละ 95 และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการทุกตัวบ่งช้ี 
(เอกสารอ้างอิง 9.2.1) ดังนี้ 
 เชิงปริมาณ จํานวนผู้ร่วมเข้ากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97 (จํานวนผู้เข้าร่วมการ 
          ฝึกอบรมต้ังเป้าหมายไว้ 135 คน ผลการดําเนินการมีผู้เข้าร่วม จํานวน 131 คน) 
 เชิงคุณภาพ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 เชิงเวลา   ร้อยละของเวลาในการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามที่กําหนด คิดเปน็ร้อยละ 100 
 

ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

           จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก  ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การจัด
ฝึกอบรม “การเล้ียงและการจัดการธุรกิจโคนม” โดยมีวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ พร้อม
ทั้งการฝึกปฏิบัติจริงในการทําเต้าฮวยนมสด และโยเกิร์ต  ซ่ึงเกษตรกรสหกรณ์โคนมไชย
ปราการ นักวิชาการเกษตร ได้สมาชิกและเกษตรกรได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเล้ียงโคนม เช่น การปลูกหญ้าสําหรับเล้ียงโคนมเพ่ือให้ได้น้ํานมเพ่ิมมากข้ึน 
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การทําหญ้าหมักที่ถูกวิธี การจัดการทางด้านอาหาร  การปรับสูตรอาหารสําหรับการเล้ียงโค
นม การสังเกตโรคที่เกิดจากการเล้ียง พร้อมทั้งการจัดการภายในฟาร์ม (เอกสารอ้างอิง 9.3.1)  

และจากฐานการเรียนรู้การอบรมการทอดถ่ายความรู้ทางวิชาการ เรื่อง “การ
ผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร” ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของ
ชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และ
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์ปีกของอําเภอเชียงดาว ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ซ่ึงเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในเล้ียงไก่ของกลุ่มสมาชิก คือ การให้อาหารไก่โดยทั่วไป เกษตรกรจะให้
อาหารไก่ตามแนวคิดของตน  ไม่ได้คํานึงถึงหลักการที่ถูกต้องส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ 
ทําให้ไก่ได้รับสารอาหารเกินความจําเป็นต่อร่างกายประจําวันทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งน้ี ทําให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการเล้ียงไก่ ทําให้ต้นทุนการเล้ียงไก่ลดลง ทําให้มีกําไรเพ่ิมข้ึน และสามารถ
ถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอ่ืนภายในกลุ่มได้  (เอกสารอ้างอิง 9.3.2)    

 

ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน  
                     จากการอบรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการการผลิตอาหารสัตว์จากผล
พลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกของอําเภอเชียงดาวเข้าร่วม
การอบรม ณ เพชรรัตน์ฟาร์ม ม.9 บ้านพระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซ่ึง
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเล้ียงไก่ของกลุ่มสมาชิก คือ  การ
ให้อาหารไก่โดยท่ัวไป เกษตรกรจะให้อาหารไก่ตามแนวคิดของตน  ไม่ได้คํานึงถึงหลักการที่
ถูกต้องส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ ทําให้ไก่ได้รับสารอาหารเกินความจําเป็นต่อร่างกาย
ประจําวันทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน จากการอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งน้ี ทําให้เกษตรกร
ในกลุ่มสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงไก่ ทําให้ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ลดลง 
ทําให้มีกําไรเพ่ิมข้ึน และสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอ่ืนภายในกลุ่มได้  (เอกสารอ้างอิง 
9.4.1)   
ข้อ 5.  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง  
     จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในโครงการการผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร กิจกรรมอบรม
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทาง
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การเกษตรในปีที่ผ่านมา พบว่าคุณซิมโอน  ปัญญา  เครือข่ายไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ได้
ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารเล้ียงไก่ 
ลดการสูญเสีย (เอกสารอ้างอิง 9.5.1) (เอกสารอ้างอิง 9.5.2) และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
ปีกของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในเล้ียง
ไก่ของกลุ่มสมาชิก คือ การให้อาหารไก่โดยทั่วไปเกษตรกรจะให้อาหารไก่ตามแนวคิดของตน  
ไม่ได้คํานึกถึงหลักการที่ถูกต้องส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ ทําให้ได้รับสารอาหารเกิน
ความจําเป็นต่อร่างกายประจําวันทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูง จากการอบรมถ่ายทอดความรู้
ในครั้งนี้ ทําให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงไก่ ทําให้
ต้นทุนการเล้ียงไก่ลดลง ทําให้มีกําไรเพ่ิมข้ึน และสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอ่ืนภายใน
กลุ่มได้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสม ส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีองค์ความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ ์

การประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

3 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
9.1.1  แผนปฏิบตัิราชการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําป ี2554 
9.1.2  โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ 
9.1.3  โครงการฐานการเรียนรู้ผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร 
9.1.4  โครงการบริการสุขภาพสัตว์ให้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
9.1.5  ฐานการเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร 
9.1.6 ฐานการเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร 
9.1.7 โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสําหรบัเยาวชน 
9.1.8 แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1.9 รายงานผลการดําเนินโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ 
9.2.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ 
9.3.1 หนังสือการรบัรองการนําโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (1) 
9.3.2 หนังสือการรบัรองการนําโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (2) 
9.4.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตร 
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9.5.1 หนังสือการรบัรองการนําโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ คุณซิมโอน  ปญัญา 
9.5.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตร 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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ประเด็นการพิจารณา  
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั  
4.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั  
5.  ได้รบัการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 - 5 ข้อ
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในการวางแผน
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นส่งเสริมการออกกําลังกาย งดแอลกอฮอล์ในงาน
เล้ียงต่าง ๆ  การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมใสหมวกนิรภัย ด้านส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงเสพติด 
ได้แก่ โครงการรับน้องปลอดแอลกอฮอล์ โครงการรณรงค์ด่ืมนมสากลโลก  เชกนมสร้างเสริม
สุขภาพ “เปล่ียนเหล้าเป็นนม คุณทําได้” (เอกสารอ้างอิง 18.1.1) 

  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือรณรงค์ ป้องกัน ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
การตระหนักรู้ถึงโทษภัย และสร้างนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการ ลด ละเลิก การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ส่ิงเสพติดในสถานศึกษา  ส่วนการดําเนินงานของคณะฯ มีการวาง
แผนการดําเนินงานด้านการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมตามระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (Plan) โดยจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นํา ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า (เอกสารอ้างอิง 18.1.2) โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ 1) ความรู้ 2) ทักษะการคิด 3) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ส่ือสาร 5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายของ

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  18.1:  ผลการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
                              ภายใน
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มหาวิทยาลัย (Do) ทั้งนี้หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม  มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมใน
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงได้ประเมินทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ประเมินตัวชี้วัดในกิจกรรมและประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ (Check) พร้อมท้ังรายงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้ง
ต่อไป (เอกสารอ้างอิง 18.1.3) (Action) 

 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่าํกว่าร้อยละ 80  
คณะฯ มีการดําเนินจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า 

เพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ  ซ่ึงประเมินทั้งตัวช้ีวัดในกิจกรรม (เชิง
ปริมาณ, เชิงคุณภาพ) และประเมินผลตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 ซ่ึง
จากประเมินตัวช้ีวัดในกิจกรรม คือ จํานวนบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ตั้งเป้าหมายของผู้เข้าร่วมจํานวน 200 คน  ผลการดําเนินการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วม 200 คน 
โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100.00 โดยได้มีการประเมินผลการความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 ด้าน โดยผลการประเมินกิจกรรมความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (เอกสารอ้างอิง 18.2.1) คือ 

1. ความรู้ทางด้านส่งเสริมกิจกรรม 3 ดี (ยาเสพติด) 
2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ความรู้ทั่วไปทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

                 ส่วนการประเมินผลตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ ตามโครงการ/กิจกรรมด้าน
ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกในประเด็นสิ่งเสพติด มีการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ 100  โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการตามเวลาที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 100  และจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เอกสารอ้างอิง 18.2.2)  
 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

การดําเนินกิจกรรมป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม
หรือส่ิงเสพติด ทําให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับรู้และตระหนักถึงส่ิงเสพติด จากกิจกรรมอบรมภาวะผู้นํา ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่าย
นเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง 18.3.1) นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้จัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ป้ายรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมใส่
หมวกนิรภัยแก่นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ  
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4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
จากผลการที่คณะฯ ได้ดําเนินการกิจกรรมอบรมภาวะผู้นํา ส่งผลให้นักศึกษา

เกิดการเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมทั้งได้เรียนรู้บทบาทภาวะผู้นํา ได้แก่ ภาวะผู้นํา 
บุคลิกผู้นํา การตัดสินใจ และการสร้างจิตสํานึกผู้นํา ทําให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติทั้งในการเรียน และการทํางาน โดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการทํางาน ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิง 
18.4.1) และ 

จากการดําเนินกิจกรรมรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ส่งผลให้บุคลากร นักศึกษา
บุคลากรภายนอก และบุคลากรโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ มีความปลอดภัยในการขับข่ี
ยานพาหนะทั้งผู้ขับข่ี และผู้ซ้อนท้าย ทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ และนักศึกษายังได้เชิญชวนผู้ที่
พบเห็น หรือชุมชนใกล้เคียงมาร่วมสวมหมวกนิรภัยในการเดินทาง (เอกสารอ้างอิง 18.4.2) 
 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

4 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1, 2, 3, 4 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง  
18.1.1  กิจกรรมของมหาวิทยาลัยดําเนินการใน ปีงบประมาณ 2554 
18.1.2  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 2554 
18.1.3  รายงานการจัดกิจกรรม อบรมภาวะผู้นํา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 

  นักศึกษาและศิษย์เก่าประจําป ี2554 
18.2.1  รายงานการจัดกิจกรรม อบรมภาวะผู้นํา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 
   นักศึกษาและศิษย์เก่าประจําป ี2554 
18.2.2  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 2554 
18.3.1  รายงานการจัดกิจกรรม อบรมภาวะผู้นํา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 
   นักศึกษาและศิษย์เก่าประจําป ี2554 
18.4.1  รายงานการจัดกิจกรรม อบรมภาวะผู้นํา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 
   นักศึกษาและศิษย์เก่าประจําป ี2554 
18.4.2 รูปภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาของคณะ 

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา  
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 - 5 ข้อ
 
ผลการดําเนินงาน : ปีการศึกษา  
 

ข้อ 1 มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษาและ

บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีการดําเนินการในการช้ีนําและ
แก้ปัญหาสังคมด้านสุขภาพผ่านโครงการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
คุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและครอบครัวของหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงจากการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ในแผนงาน เกิดการปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ในชุมชนตามบริบทของแต่ละตําบล  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติและความไว้วางใจ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ให้ต่อยอดการดําเนินโครงการในระยะที่ 1  
โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการต่อในระยะที่ 2  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวในระดับชุมชนท้องถ่ิน (ภาคเหนือ) (อ้างอิง เอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น)  โดยแต่งตั้งคณะทํางานตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว    ในระดับชุมชนท้องถ่ิน (ภาคเหนือ)”  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับสูงและคณบดีหรือเทียบเท่าเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิเทศและสนับสนุน
โครงการตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายนิเทศและ

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  18.2:  ผลการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
                              ภายนอกสถาบัน



 
 

 

 
 
 

สนับสนุนโครงการ ลงวันที่ 24 เมษายน 2555)  เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กําหนดไว้   

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน ตลอดจภาคประชาชน
ในทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล จน
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในด้านพัฒนาการของเด็กตามวัย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการดูแลเด็กและเยาวชน กลุ่มด้อยโอกาส และด้านการแก้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ด้านการลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งฟุ่มเฟือย และความอบอุ่นในครอบครัว และปัญหาด้าน
อ่ืนๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน และเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน     มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากปัญหาครอบครัวแตกแยก การหย่าร้าง ถูก
ทอดท้ิงให้อยู่ตามลําพังหรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เป็นปู่ย่าตายาย ไม่ได้รับการอบรมเล้ียงดูและเอาใจใส่
อย่างเพียงพอ มั่วสุมทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดผลเสีย และถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบ   ต่าง ๆ  โดยได้
ดําเนินการดังนี้ 

การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) คณะทํางานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณะทํางานจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล ในการ
พัฒนาการดําเนินงาน  และจัดทําแผนการดําเนินงาน (อ้างอิง ภาพกิจกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน 
พร้อมทั้งร่วมกันทําแผนการดําเนินงานในระยะถัดไป) โดยนํากระบวนการและผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
ตามชุดโครงการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2553  ซ่ึงได้รูปแบบกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน  ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพในกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในชุมชนตามบริบทของแต่ละตําบล  จนได้แผนของ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น(ภาคเหนือ) (อ้างอิง 
แผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ)  และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ้างอิง 
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ และทําแผนและวิธีการ
ดําเนินงานตามชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ) เพ่ือทําแผนการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับขับเคล่ือนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวใน
ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําข้อตกลงดําเนินงานกับเทศบาลตําบลหงส์หิน (อ้างอิง เอกสาร
ข้อตกลงดําเนินโครงการฯ ระหว่างผู้ให้การสนับสนุน-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้รับการสนับสนุน-เทศบาล
ตําบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา)  เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  



 
 

 

 
 
 

การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้กําหนดไว้ (Do)  เทศบาลตําบลหงส์หินได้ดําเนินการ
ตามแผนที่ได้กําหนดไว้ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  กิจกรรมทําความเข้าใจกับชุมชน ระดมความคิดเห็น   
และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ (อ้างอิง ภาพกิจกรรมการทําประชาคม
หมู่บ้าน 13 หมู่ ณ เทศบาลตําบลหงส์หิน)  การจัดกิจกรรมตามแผน   กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
รายงานความก้าวหน้า ระดับกลุ่มพ้ืนที่ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ในการดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้เทศบาล
ตําบลหงส์หินได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2555  เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน งวดที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2555)   

ทั้งน้ี ในการดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้  มหาวิทยาลัยได้จัดทีมสนับสนุนเข้าไปติดตาม 
นิเทศและให้คําปรึกษาแก่เทศบาลตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลที่เข้าร่วมโครงการ (อ้างอิง เอกสาร
ตัวอย่างสรุปผลการนิเทศติดตามลงพ้ืนท่ี 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)อยู่ เป็นประจํา  และ
คณะทํางานได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (อ้างอิง เอกสารรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานโครงกาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ เดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555)  เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การติดตามประเมิน (Check)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้มี
การพัฒนาระบบการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือประเมินและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนท่ีจัดทําไว้  โดยได้จัดทําคู่มือการประเมินภายในสําหรับเทศบาลตําบล/องค์การบริหาร  
ส่วนตําบลได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลภายใน(อ้างอิง คู่มือการประเมินภายใน โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ) และได้จัดทํารายงานประเมินผลนําเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (อ้างอิง รายงานฉบับที่ 1 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ 
กันยายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) เพ่ือประเมินผลการดําเนินการในทุกกิจกรรมตามกรอบแนวทางการ
ประเมินผลโครงการ (อ้างอิง เอกสารสรุปผลแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชนฯ)ที่ได้เสนอไว้ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน  ในส่วนของ
เทศบาลตําบลหงส์หินได้มี การจัดทํารายงานการติตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เสนอต่อคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง รายงานการติดตามประเมินภายในระดับพื้นที่ไตรมาศที่ 1)   

ทั้งน้ี  ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล/องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ได้จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับกลุ่มพ้ืนที่ และในระดับภาค เพ่ือให้
เทศบาลตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลนําเสนอผลการดําเนินงาน  แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เทศบาลตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลนําไปปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย    

การปรับปรุงแก้ไข (Action) หลังจากที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการของ
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะคณะทํางานของมหาวิทยาลัย  ก็ได้มีการนําข้อเสนอแนะมาปรับ             



 
 

 

 
 
 

แนวทางการดําเนินงานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่าย การสร้างความ
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ในวิถีชุมชนของตน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้    

 
ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  

มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลุ่มและพ้ืนที่เป้าหมาย (Target Group/Target Area)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับตําบลในภาคเหนือ 45 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่เชียงราย ลําพูน ลําปาง และ
พะเยา ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ครบตามเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
ทั้งน้ี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบล/

อง ค์การบริหาร ส่วนตํ าบลไ ว้ทั้ ง ส้ิน  133 กิจกรรม  ( อ้ าง อิ ง  http://www.e-
manage.mju.ac.th/laMouActivity Menu.aspx)   ซ่ึงมีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จทั้งส้ิน  111  กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 83.46  

นอกจากน้ี ในการวัดผลสําเร็จของโครงการ มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานไว้ ทั้งส้ิน 25  เป้าหมาย  โดยเป็นเป้าหมายที่เกิดต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว 8 เป้าหมาย  
เป้าหมายที่เกิดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับตําบล 8 เป้าหมาย  และเป้าหมายในระดับ
มหาวิทยาลัย  9  เป้าหมาย (อ้างอิง เอกสารการกําหนดเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชนฯ)  ซ่ึงจากผลการดําเนินงานโครงการฯ กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน โดยจะเสร็จส้ิน
โครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 แล้วจึงจะสามารถประเมินความสําเร็จของโครงการฯ ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในแผนทั้ง 25 เป้าหมายได้ (ป ี2554 มหาวิทยาลัยไม่ขอประเมินความสําเร็จของโครงการตาม
เป้าหมาย เนื่องจากยังไม่เสร็จส้ินโครงการ) 

 
ข้อ 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

จากการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว   
ส่งผลให้เกิดรับประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน ดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในการกล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้าง
ความรู้ทั้ งทางด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม องค์ความรู้ ต่างๆที่ เ กี่ยวข้องกับท้องถ่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน ผ่านการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ในชุมชน ทําให้เยาวชนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนต่อสังคม  รู้จักร่วมมือกับผู้อ่ืนเพ่ือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม  เต็มใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือรักษาประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น กิจกรรมรวมใจวัยหวานเล่านิทานให้น้องฟังของเทศบาลตําบลหงส์หิน (อ้างอิง 
รายงานผลกิกรรมรวมใจวัยหวานเล่านิทานให้น้องฟัง) เป็นการรวมกลุ่มพ่ีเยาวชน    มาเล่านิทาน



 
 

 

 
 
 

ผ่านตุ๊กตาหุ่นมือโดยสอดแทรกคําสอน ข้อคิดและคติสอนใจพร้อมสอนการปฏิบัติตนและการ
ป้องกันโรค การสร้างวินัย ให้กับกลุ่มเยาวชนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน 

2) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยเพ่ือให้ได้รับการฟื้นฟูทาง ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ให้ดีข้ึน ผ่านการดูแลเอาใจใส่และการยอมรับจากคนในชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการเป็น
ตัวประสาน เช่นโครงการของ อบต.วังแก้ว อาศัยเด็กเยาวชนในชุมชนรวมตัวเป็นกลุ่มจิตอาสา 
นวดผ่านคลายให้ผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ เป็นการให้
ความสําคัญกับกลุ่มคนสูงอายุ สร้างกําลังใจ สร้างรอยย้ิม เสริมสร้างสุขภาพให้อายุยืนยาว เป็น
กิจกรรมเล็กๆที่ทําให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างความความรู้ในเรื่องศาสตร์ของการนวดให้แก่เด็กเยาวชน รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ทางด้านอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนอีกด้วย 

3) ครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแล รับผิดชอบและปลูกฝังทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนขนาน
ไปกับองค์กรอ่ืนๆในสังคม  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่ ช่วยเหลือเก้ือกูล เอาใจใส่           
เอ้ืออาทรมีการพูดจาให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมร่วมกัน และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พ่อ แม่ หัวหน้า
ครอบครัว หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวถ่ายทอดการเรียนรู้และภูมิปัญญาแก่สมาชิก เช่น กิจกรรม
ปลูกต้นรักขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า (อ้างอิง รายงานกิจกรรมปลูกต้นรัก)  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการเล่านิทาน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล่านิทานส่งเสริมการทํา
ความดีให้ลูกหลานฟัง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้คนในครอบครัว ให้เวลากับสมาชิกใน
ครอบครัว อบรม ส่ังสอน และแสดงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว 

ข้อ 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
การดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีผลกระทบที่เกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้    
1) เกิดประโยชน์และคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน

ของดีในชุมชนและท้องถิ่น   คนในชุมชนร่วมคิดวิเคราะห์จุดเด่นในชุมชนร่วมกันและนํามาเป็นส่วน
สําคัญในการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ เช่น กิจกรรมกาด
นัดวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลหงส์หิน (อ้าอิง รายงานกิจกรรมกาดนัดวัฒนธรรม
ฯ)  จัดการแสดงชนเผ่า การแสดงดนตรีค่าว จ้อย ของนักเรียน การสาธิตภูมิปัญญาจากกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  ให้เด็กเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน  เห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจ หวงแหน 
ตลอดจนการสืบทอดและธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตน    



 
 

 

 
 
 

2)  ชุมชนมีความสามัคคีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการทํากิจกรรมร่วมกัน  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
รักและหวงแหน ตลอดจนร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของตน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ธํารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของตนมิให้สูญหายไป  

3) ส่งเสริมการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมที่เป็นผู้คิด ผู้ดําเนินการ เปล่ียนเป็นผู้
ประสาน หรือเป็นพ่ีเล้ียงให้โครงการกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ราบรื่น และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดความคิดท่ีหลากหลาย ตรงปัญหา 
และตรงความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง แต่ละท้องถิ่นมีการบูรณาการระหว่างปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชน ผนวกกับของดีในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แหล่ง
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่เป็น อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย
ขยายไปยังชุมชนอ่ืน ๆ  

ข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  
จากการที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการช้ีนําและแก้ปัญหาสังคมด้านสุขภาพผ่านโครงการ               

เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2552 – 2553   โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน          
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซ่ึงจากการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  ให้ต่อยอดการดําเนินโครงการในระยะที่ 1  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการต่อ
ในระยะที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในระดับชุมชนท้องถ่ิน 
(ภาคเหนือ) (อ้างอิง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนฯ)  

ทั้งน้ี   ผลจากการดําเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2552 – 2553  ทํา
ให้เทศบาลตําบลนางแลได้รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น จากกิจกรรมกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ 
(อ้างอิงภาพรางวัล)  และในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในระดับ
ชุมชนท้องถ่ิน (ภาคเหนือ) ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลจอมหมอกแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอด
ตําบล...ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” และรางวัลชนะเลิศ “ตําบล...ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในจังหวัด” จาก
กิจกรรมชุมชน/ถนนปลอดภัย ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (อ้างอิงภาพการได้รับ
รางวัล) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

5 ข้อ 4 ข้อ  (ข้อ 1, 2, 3,4) ไม่บรรลุ 5
 




