
 

         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

   

 

 

 

 98 

8 
 

ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ  

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
คะแนนท่ีไดรับ :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได 4 ขอ ดังนี้  
 ขอ 1. คณะฯ มีระบบในการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยไดกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน และความเช่ียวชาญของหนวยงาน ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ของคณะฯ (อางอิง สศ.5.1.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2555) และมีโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับเงินสนับสนุน รวมงบประมาณ 292,000 บาท 
(อางอิง สศ. 5.1.1-2 แผนผังการจัดสรรเงินงบประมาณของคณะสัตวศาสตรฯ) พรอมท้ังไดมีการวาง
แนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ และระเบียบของการใหบริการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของ
หนวยงาน  

องคประกอบท่ี 5 :  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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คณะฯ มีกลไกในการขับเคล่ือนการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
วิชาการและวิจัย (อางอิง 5.1.1-3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย) เพื่อทําหนาท่ีกําหนด 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานทางดานการบริการทางวิชาการของคณะฯ ใหบรรลุเปาหมายตาม
พันธกิจของคณะฯ และแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจ (อางอิง สศ.5.1.1-4 คําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานฟารมและวิสาหกิจ)   ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการฟารม
ของคณะฯ โดยรวมกันกําหนดระบบและกลไกการบริการทางวิชาการของคณะฯ (อางอิง สศ.5.1.1-5 
ข้ันตอนการใหบริการทางวิชาการ)  ซ่ึงคณะฯ มีการบริการทางวิชาการแกสังคม เชน โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ (อางอิง สศ.5.1.1-6 โครงการฐานการเรียนรูโคนมครบวงจร)  การบริการวิเคราะหวัตถุดิบ
อาหารสัตว อาหารสัตว และธัญพืช (อางอิง สศ.5.1.1-7 ประกาศอัตราคาบริการวิเคราะหอาหารสัตว) 
และการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก (อางอิง สศ.5.1.1-8 ขอมูลการศึกษาดูงานจากหนวยงาน
ภายนอก) การจัดทําแผนพับ และคูมือประชาสัมพันธประจําฐานการเรียนรู (เอกสารอางอิง 5.1.1-9 คูมือ
และแผนพับการประชาสัมพันธโครงการฐานการเรียนรู) 

 

 ขอ 2  คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยไดนําความรูจากนํามาพัฒนาทางดานการเรียนการสอน  โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดโครงการดานการจัดเตรียมคูมือประกอบการฝกอบรม การเตรียมวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมฝก
ปฏิบัติ และคณะฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู และ
ประสบการณ ดังนี้ 

- โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร จัดฝกอบรม เร่ือง การจัดการเล้ียงโค
นม ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2555 (อางอิง สศ. 5.1.2-1 การฝกอบรมเร่ือง การจัดการ
เล้ียงโคนม) บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา สศ 409 พืชอาหารสัตวและการจัดการ
แปลงหญา (อางอิง สศ 5.1.2-2 มคอ. 3 รายวิชา สศ 409 พืชอาหารสัตวและการจัดการแปลง
หญา) 

- โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร จัดฝกอบรม เร่ือง การเล้ียงสุกร 
ระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2555 (อางอิง สศ.5.1.2-3 การฝกอบรม เร่ือง การเล้ียงสุกร) 

- โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน จัดฝกอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน  ณ 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนแมแกดนอย โรงเรียนแมริมวิทยาคม ระหวางวันท่ี 7-29 
กรกฎาคม 2555 (อางอิง สศ.5.1.2-4 การฝกอบรมการใหความรูแกนักเรียน) 

 

 ขอ 3  คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย โดยนําผลที่ไดรับจากการ
บริการทางวิชาการใหกับหนวยงาน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บูรณาการกับการวิจัย เชน        
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      1. โครงการฐานการเรียนรูโคนมครบวงจร (อางอิง สศ.5.1.3-1 โครงการฐานการเรียนรูโคนม
ครบวงจร) โดยนําผลท่ีไดจากการจัดโครงการการบริการวิชาการ หัวขอ อาหารและการใหอาหาร ซ่ึงมี
เกษตรสอบถามขอมูล เร่ืองเศษเหลือจากผลผลิตลําไยสามารถนําไปทําประโยชนทางการเกษตรหรือ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ ผูรับผิดชอบโครงการจึงนําขอมูลดังกล าวมาพัฒนางานวิจัย  เร่ือง คุณคาทางอาหาร
และการยอยไดของโภชนะในเปลือกลําไยและฟางขาวอบยูเรีย (เอกสารอางอิง 5.1.3-2 งานวิจัย เร่ือง 
คุณคาทางอาหารและการยอยไดของโภชนะในเปลือกลําไยและฟางขาวอบยูเรีย)  

2. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน (อางอิง สศ.5.1.3-3 โครงการนักสัตวบาล
กาวหนาสําหรับเยาวชน) โดยนําผลท่ีไดจากโครงการการบริการวิชาการ ซ่ึงในการอบรมใหเกษตรกร 
นักเรียน และนักศึกษา ซ่ึงพบวาในครัวเรือนของเกษตร/ผูปกครองของนักเรียนมีพื้นท่ีเล้ียงปลา และ
บริเวณโดยรอบบอปลาพบวามีหอยเชอร่ีจํานวนมาก โดยเกษตรกรไมสามารถนําหอยเชอร่ีไปใช
ประโยชน  ผูรับผิดชอบโครงการจึงนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนางานวิจัย เร่ือง ผลของการใชหอยขมจาก
บอเล้ียงปลาตอการผลิตไกเนื้อ (อางอิง สศ.5.1.3-4 ผลของการใชหอยขมจากบอเล้ียงปลาตอการผลิตไก
เนื้อ) 
 

 ขอ 4  คณะฯ ไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จในการใหบริการวิชาการแกสังคม  (อางอิง 
สศ.5.1.4-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฐานการเรียนรูโคนมครบวงจร) และมีการประเมินผล
ความพึงพอใจในการศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก (อางอิง สศ.5.1.4-2 ผลการประเมินความพึง
พอใจในการศึกษาดูงาน) และไดนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมตอไป  และมีผลการดําเนินงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
โดยการมีสวนรวมของผูใหบริการ และผูรับบริการ และนักศึกษา (อางอิง สศ.5.1.4-3 รายงานการผลการ
เนินงาน มคอ. 5 รายวิชา สศ 409) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4 4.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ  

เกณฑมาตรฐาน    
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
คะแนนท่ีไดรับ :  4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :    คณะฯ มีการดําเนนิการได  4 ขอ ดงันี้ 

ขอ 1 คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2555 (อางอิง สศ.5.2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555) และไดดําเนินการจัดทํา
โครงการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยใหชุมชนและองคกรมีสวนรวม เชน โครงการฐานการเรียนรู
การเล้ียงโคนมแบบครบวงจร เพื่อสนองตอบตัวช้ีวัดของคณะฯ (อางอิง สศ.5.2. 1-2โครงการฐานการ
เรียนรูการเล้ียงโคนมครบวงจร) โดยไดสํารวจความตองการเขารวมฝกอบรม (อางอิง สศ.5.2.1-3 แบบ
สํารวจความตองการเขารวมฝกอบรม) พรอมท้ังจัดทําแบบฟอรมแจงความประสงค และหัวขอในการ
ฝกอบรม (อางอิง สศ.5.2.1-4 แบบฟอรมแจงความประสงคเขารวมฝกอบรม) โดยจัดการฝกอบรมใน
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หัวขอ “การจัดการเล้ียงโคนม” สําหรับเกษตรในพื้นท่ีใกลเคียงมหาวิทยาลัยแมโจ  จ.เชียงใหม ระหวาง
วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2555 (อางอิง สศ. 5.2.1-5 การฝกอบรมการเล้ียงโคนม) ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก
บุคลากร เกษตรกร และนักศึกษาที่สนใจ พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ (อางอิง สศ. 
5.2.1-6 รายงานผลการดําเนินโครงการ) 

ขอ 2 คณะฯ มีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งโดยมี
ความรวมมือไตรภาคี ในการสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาธุรกิจโคเนื้อในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
ภาคเหนือ” (อางอิง สศ. 5.2.2-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ) จัดทําบันทึกขอตกลงในการดําเนินงาน 
โดยมีความรวมมือระหว าง  สํ านักงานปฏิ รูป ท่ีดิน เพื่ อ เกษตรกรรม  กับ  สหกรณโค เนื้ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จํากัด และมหาวิทยาลัยแมโจ  และคณะฯ ไดจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจกับสหกรณโคนมแมโจ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการจัดการน้ํานมของฟารมโคนม มหาวิทยาลัยแมโจ การจัดการอาหาร
โค การใหบริการการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม และใหบริการอยางสม่ําเสมอ  (อางอิง สศ. 5.2.2-2 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ) และมีโครงการความรวมมือระหวางคณะฯ มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิ
แมฟาหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงคัดเลือกและขยายพันธุไกพื้นเมืองคุณภาพดี เพื่อเปน
แหลงเรียนรูการเล้ียงไกพื้นเมือง และเพื่อนําลูกไกไปสงเสริมอาชีพสําหรับเกษตรกรในกิจกรรมของ
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวง และกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ 
(อางอิง สศ.5.2.2-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือ) (อางอิง สศ.5.2.2-4 บันทึกขอตกลงความรวมมือ) 

 

ขอ 3 คณะฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการจากกลุมผูเขารวม
อบรม โดยไดนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการมาวิเคราะหและสรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ ประจําป 2555 พบวาหลังจากการจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกร 
พบวาเกษตรไดนําความรูเร่ือง อาหารและการใหอาหารโคนม การจัดการฟารมโคนม นําไปประยุกตใช
ในการบริหารจัดการฟารมของตนเอง ทําใหมีผลผลิตน้ํานมเพิ่มมากข้ึน  พรอมท้ังนําความรูเร่ือง 
มาตรฐานฟารมโคนม โรค และการสุขาภิบาลในโคนม ไปปรับใชในการจัดการฟารม ทําใหฟารมมี
มาตรฐานและมีความความปลอดภัย (อางอิง สศ. 5.2.3-1 เอกสารการรับรองการนําโครงการบริการ
วิชาการไปใชประโยชน) 

 

ขอ 4 คณะฯ ไดนําผลการประเมินการใหบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   
(อางอิง สศ. 5.2.4-1 เอกสารการรับรองการนําโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชน)  มาปรับปรุงการ
พัฒนาระบบการใหบริการวิชาการ โดยเนนการตอบสนองความตองการของชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย 
โดยการจัดฝกอบรมใหกับเกษตรผูเล้ียงโคนมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง  (อางอิง 
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สศ.5.2.4-2 โครงการฐานการเรียนรูโคนมแบบครบวงจร )  และคณะฯ ไดดําเนินการนําการประเมินความ
พึงพอใจของการจัดฝกอบรมในปท่ีผานมา โดยนําผลมาวิเคราะห และไดจัดฝกอบรมโครงการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556 หัวขอ “ เทคนิคการผสมเทียมโคนม” โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 13-14 
กรกฎาคม 2556  (อางอิง สศ.5.2.4-3 การจัดฝกอบรมฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร หัวขอ 
เทคนิคการผสมเทียมโคนม) 

 
  

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4 4.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 
การคํานวณ   

   จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย      X 100                           
                                                           จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน  
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน   - 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย  1 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวนของการเรียนการสอน

และการวิจัย  
1 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัยทั้งหมด 

2 

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีอยูในแผนทั้งหมด  4 
6 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  2 * 100 

4 
7 คะแนนที่ได (ถาคํานวณคะแนนไดมากกวา 30.00 ใหเทากัน 5 คะแนน) 5.00 

 
ผลการดําเนินงาน 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ดานการวิจัย 

1 โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมครบ
วงจร (อางอิง สศ.8.1.1 โครงการฐานการ
เรียนรูการเล้ียงโคนมครบวงจร) 

นํามาพัฒนางานวิจัย เรื่อง  คุณคาทางอาหารและการยอยได
ของโภชนะในเปลือกลําไยและฟางขาวอบยูเรีย 
(อางอิง สศ.8.1.2 งานวิจัยเรื่อง คุณคาทางอาหารและการยอย
ไดของโภชนะในเปลือกลําไยและฟางขาวอบยูเรีย) 
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2 โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับ
เยาวชน (อางอิง สศ.8.1.3 โครงการนักสัตว
บาลกาวหนาสําหรับเยาวชน) 

นํามาพัฒนางานวิจัย เรื่อง  ผลของการใชหอยขมจากบอเล้ียง
ปลาตอการผลิตไกพ้ืนเมือง (อางอิง สศ.8.1.4 ผลของการใช
หอยขมจากบอเล้ียงปลาตอการผลิตไกพ้ืนเมือง) 

ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ดานการเรียนการสอน 
1 โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมครบ

วงจร  
นําพัฒนาทางดานการเรียนการสอน วิชา สศ 409  ช่ือวิชา พืช
อาหารสัตวและการจัดการแปลงหญา  นักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดโครงการดานการจัดเตรียมคูมือประกอบการฝกอบรม 
การเตรียมวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมฝกปฏิบัติ พรอมทั้ง
สาธิตใหเกษตรกร และผูเขารวมฝกอบรม 
(อางอิง สศ.8.1.5 ผลการดําเนินงานรายวิชา วิชา สศ 409 พืช
อาหารสัตวและการจัดการแปลงหญา) 

 

การขับเคล่ือนตัวบงชี้  
คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการ

และวิจัยของคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีหนาท่ี คือ วางนโยบายและกําหนดแผนงานดาน
การศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการของคณะฯ และพิจารณาแนวทางสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินดานการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการสูสังคม และกําหนด ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสูสังคม ใหบรรลุเปาหมาย ตามพันธกิจของคณะฯ 

 โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2555 มีจํานวนท้ังส้ิน  4 
โครงการ  โดยไดรับงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัย มี จํานวน 3 โครงการ และไดรับงบประมาณ
เงินรายได 1 โครงการ 
        คณะฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ จัดทําโครงการบริการวิชาการ  โดยมีโครงการ
บริการวิชาการที่ไดดําเนินการในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ินอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
โดยไดมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยอยูเสมอ ประกอบดวย โครงการบริการ
วิชาการที่ไดรับงบประมาณแผนดิน จากมหาวิทยาลัย จํานวน  3  โครงการ คือ 

1.  โครงการฐานเรียนรูการเล้ียงโคนมครบวงจร โดยมี นายอภิชาติ หม่ันวิชา เปนหัวหนา
โครงการ 

2.  โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชัย  เมฆ
บังวัน เปนหัวหนาโครงการ    

3. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร   ทอง
วิทยา เปนหัวหนาโครงการ 

โครงการที่ไดรับเงินงบประมาณเงินรายได จํานวน 1 โครงการ คือ 
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1. โครงการวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตว  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน เปน
หัวหนาโครงการ 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้  สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ 

ประเด็นการพจิารณา  

1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดาํเนินกจิกรรมอยางตอเนื่อง  
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน  
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 
เกณฑการใหคะแนน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 9 :   ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

คะแนนท่ีไดรับ    :   5 คะแนน 

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ 

                ขอ 1 คณะฯ แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนท้ัง
ภายในและภายนอกคณะฯ ซ่ึงในรอบปท่ีผานมาไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งตอชุมชน และไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ของคณะฯ 
(อางอิง สศ.9.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555) โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 
การบูรณาการองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน (Plan) ซ่ึงการจัดทํา
โครงการดานการบริการวิชาการของคณะฯ แหลงงบประมาณท้ังรายไดและงบประมาณแผนดินใน
ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้ 



 

         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 108 

1. โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร (อางอิง สศ.9.1.2 โครงการฐาน
การเรียนรูโคนมครบวงจร)   

2. โครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงสุกรครบวงจร (อางอิง สศ.9.1.3 โครงการฐานการ
เรียนรูการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร)    

3. โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน (อางอิง สศ.9.1.4 โครงการนักสัตวบาล
กาวหนาสําหรับเยาวชน)   

            ภายใตโครงการฐานการเรียนรูการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร ผูรับผิดชอบโครงการไดจัด
ฝกอบรมในหัวเร่ือง “การจัดการเล้ียงโคนม” กระบวนการดําเนินการฝกอบรม คณะฯ ได สํารวจ
ความตองการของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเกษตรกรในอําเภอสันทราย  
อําเภอแมริม  อําเภอแมแตง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยใหเกษตรกรแจงความประสงคเขารวมฝกอบรม
ผานแบบตอบรับการเขารวม  (อางอิง สศ 9.1.5 แบบตอบรับเขารวมการฝกอบรม) (Do) นอกจากน้ี
ยังศึกษาขอมูลจากผลการดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชนในปท่ีผานมา มาใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการในปปจจุบัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ี
วางไว (Check) ท้ังนี้หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ไดจัดทําการติดตามประเมินผลโครงการ (อางอิง 
สศ. 9.1.6 รายงานการผลการดําเนินโครงการฐานการเรียนโคนมครบวงจร) โดยประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของโครงการ เพื่อ
นําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป (Action) 

             ขอ 2  คณะฯ มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีวางไว คือ  ผล
ความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสูพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี
โครงการบริการวิชาการท่ีนําไปบูรณาการดานการเรียนการสอน และบูรณาการดานการวิจัย 
(อางอิง สศ.9.2.1 โครงการบริการวิชาการที่นําไปบูรณาการกับพันธกิจดานการเรียนการสอน และ
วิจัย)  

ตัวบงชี้ของแผนบริการวิชาการ แผน ผล บรรลุ 
1. ผลความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสูพันธกิจ

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 3 ระดับ 5 บรรลุเปาหมาย 

 

 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน จํานวน 1 ตัวบงช้ี บรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัว
บงช้ี คิดเปนรอยละ 100 
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            ขอ 3 จากผลของการใหบริการวิชาการแกชุมชน  เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน หรือหนวยงานภายนอก  ตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไว ตัวอยางเชน การจัด
ฝกอบรม “การจัดการเล้ียงโคนม”  (อางอิง สศ 9.3.1 การฝกอบรม เร่ือง การจัดการเล้ียงโคนม) โดย
มีวิทยากรการบรรยายใหความรู เร่ือง อาหารและการใหอาหารโคนมพรอมท้ังการฝกปฏิบัติจริงใน
เร่ือง เทคนิคการผสมเทียม และการปฏิบัติการตรวจสัดเทียม ซ่ึงเกษตรกรสหกรณโคนมแมโจ และ
เกษตรกรชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย ไดนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ
จัดการฟารมเล้ียงโคนม เชน เกษตรไดนําความรูเร่ือง อาหารและการใหอาหารโคนม การจัดการ
ฟารมโคนม นําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการฟารมของตนเอง ทําใหมีผลผลิตน้ํานมเพิ่มมาก
ข้ึน  พรอมท้ังนําความรูเร่ือง มาตรฐานฟารมโคนม โรค และการสุขาภิบาลในโคนม ไปปรับใชใน
การจัดการฟารม ทําใหฟารมมีมาตรฐานและความปลอดภัย (อางอิง 9.3.2 หนังสือรับรองการนํา
ความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน)  

 

                    ขอ 4  จากการอบรมการถายทอดความรูทางวิชาการเร่ือง การจัดการฟารมโคนม โดยมี

เกษตรกรผูเล้ียงโคนมจากสหกรณโคนมแมโจ และเกษตรชุมชนใกลเคียงเขารวมฝกอบรม ซ่ึง

เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในการเล้ียงโคนมของกลุมสมาชิก คือ ทําให

สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการฟารมท่ีถูกตอง และนําความรูในเร่ือง อาหารและการ

ใหอาหาร มาปรับใชในการจัดการฟารม ทําใหมีผลผลิตน้ํานมท่ีเพิ่มข้ึน พรอมท้ังนําความรูในเรื่อง 

มาตรฐานงานฟารมโคนม โรค และการสุขาภิบาล มาปรับใชในการดูแล รักษาความสะอาดของ

ฟารม และชวยปองกันโรคระบาดภายในฟารม อีกท้ังเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ถายทอดความรูใหเกษตรกรที่ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได (อางอิง สศ 9.4.1 หนังสือรับรองการ

นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน) 

ขอ 5 จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในทําใหสมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการฟารมท่ีถูกตอง และนําความรูในเร่ือง 

อาหารและการใหอาหาร มาปรับใชในการจัดการฟารม ทําใหมีผลผลผลิตน้ํานมท่ีเพิ่มข้ึน พรอมทั้ง

นําความรูในเร่ือง มาตรฐานงานฟารมโคนม โรค และการสุขาภิบาล มาปรับใชในการดูแล รักษา

ความสะอาดของฟารม และชวยปองกันโรคระบาดภายในฟารม ทําใหตนทุนในการเล้ียงโคนม 

ลดลง มีกําไรเพิ่มข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึน อีกท้ังเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรู

ใหเกษตรกรที่ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได และสามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสม สงผลให
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สมาชิกชุมชนมีองคความรูในการพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน (อางอิง สศ 9.5.1 หนังสือรับรองการ

นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้  

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3 ขอ ปฏิบัติไดขอ 
 1, 2, 3, 4, 5 

5.00  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

 


