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8 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ  
เกณฑ์มาตรฐาน   

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

การสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

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 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คะแนนท่ีได้รบั :  3 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้ 3 ข้อ ดังน้ี  
 ข้อ 1. คณะฯ มีระบบในการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
และมีการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น และความเช่ียวชาญของหน่วยงาน ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2556  (อ้างอิง สศ.5.1.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556) 
โดยมีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวม
งบประมาณ  3,485,160 บาท (อ้างอิง สศ . 5.1.1-2 โครงการบริการวิชาการที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ) พร้อมทั้งได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และระเบียบของการให้บริการวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน  

องค์ประกอบที่ 5 :  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม
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คณะฯ มีกลไกในการขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิชาการและวิจัยของคณะฯ (อ้างอิง 5.1.1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ) เพ่ือ
ทําหน้าที่กําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจของคณะฯ (อ้างอิง สศ.
5.1.1-4  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจของคณะฯ) เพ่ือทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการบริหารจัดการฟาร์มของคณะฯ และร่วมกันกําหนดระบบและกลไกการบริการทางวิชาการของ
คณะฯ (อ้างอิง สศ.5.1.1-5 ขั้นตอนการให้บริการทางวิชาการ) การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
ได้แก่ เช่น โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ (อ้างอิง สศ.5.1.1-6  โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ทางด้านการเลี้ยงสัตว์)  การบริการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์  และธัญพืช (อ้างอิง สศ.5.1.1-7 ประกาศ
อัตราค่าบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์) และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (อ้างอิง สศ.5.1.1-8 
ข้อมูลการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก)  ทั้งน้ีคณะฯ ได้มีการจัดทําแผ่นพับ และคู่มือประชาสัมพันธ์
ประจําฐานการเรียนรู้โคนมครบวงจร (เอกสารอ้างอิง 5.1.1-9 คู่มือและแผ่นพับการประชาสัมพันธ์โครงการ
ฐานการเรียนรู้) 

 

 ข้อ 2  คณะฯ มีการนําความรู้จากจัดทําโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด
โครงการด้านการจัดเตรียมคู่มือประกอบการฝึกอบรม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ดังน้ี 

- โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ จัดฝึกอบรม เรื่อง การ
เลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน  ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 
(อ้างอิง สศ. 5.1.2-1 การฝึกอบรมเร่ือง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะ
โลกร้อน) บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา สศ 409 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ
แปลงหญ้า (อ้างอิง สศ 5.1.2-2 มคอ. 5 รายวิชา สศ 409 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ
แปลงหญ้า) 

- โครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร จัดฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยงสุกร 
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556  (อ้างอิง สศ.5.1.2-3 การฝึกอบรม เรื่อง การเลี้ยง
สุกร) 

- โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตเน้ือโคคุณภาพแบบครบวงจร จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่      
10 ,17, 18 สิงหาคม 2556 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (อ้างอิง สศ.5.1.2-4 การ
ฝึกอบรมการให้ความรู้แก่เกษตร) 
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 ข้อ 3 คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณากับงานวิจัย โดยนําผลที่
ได้รับจากการบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บูรณาการกับการ
วิจัย เช่น        
 โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ (อ้างอิง สศ. 5.1.3-1 
โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) โดยนําผลที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการมาพัฒนางานวิจัย ดังน้ี  

- เรื่อง การใช้ขี้ เหล็ก และกากชาในการกําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําจัดพยาธิแต่ละชนิดในทางเดินอาหารของไก่พ้ืนเมือง และสามารถใช้
สมุนไพรเป็นทางเลือกในการทดแทนการใช้สารเคมีในการถ่ายพยาธิไก่พ้ืนเมืองแม้แต่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่มีพยาธิจําหน่าย สามารถเลือกสมุนไพรประจําท้องถิ่นได้  โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ (อ้างอิง สศ. 5.1.3-2 งานวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรใน
การกําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง)  

- เรื่อง การศึกษาผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อ สมรรถภาพการเจริญเติบโต สี
ผิวหนัง และการย่อยได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่
หางดําให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งนําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับไก่
พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ  (อ้างอิง สศ. 
5.1.3-3 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อ สมรรถภาพ
การเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อยได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา) 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
3 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3 3.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ  
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
 

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 
ผลการดําเนนิงาน :    คณะฯ มีการดําเนินการได้  4 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 คณะฯ ได้ดําเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
2556 (อ้างอิง สศ.5.2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556) และได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์  เพ่ือสนองตอบตัวช้ีวัดของคณะฯ (อ้างอิง สศ.5.2.1-2 โครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์) โดยได้สํารวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2556  (อ้างอิง สศ.5.2.1-3 หนังสือสํารวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม) พร้อมทั้งจัดทํา
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ และหัวข้อในการฝึกอบรม (อ้างอิง สศ.5.2.1-4 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์) 
โดยจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน”  สําหรับสมาชิกสหกรณ์
โคนมการเกษตรไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 (อ้างอิง สศ. 
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5.2.1-5 การฝึกอบรมหัวข้อ การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน) ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากร เกษตรกร และนักศึกษาท่ีสนใจ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
(อ้างอิง สศ. 5.2.1-6 รายงานผลการดําเนินโครงการ) 

 
ข้อ 2 คณะฯ  ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  ดังน้ี 
- ความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

นํ้านมของฟาร์มโคนมของเกษตรกร การจัดการอาหารโค การให้บริการการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้านม (อ้างอิง สศ. 5.2.2-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)   

- ความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในโครงการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุ
ประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งคัดเลือกและขยายพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองคุณภาพดี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และเพ่ือผลิตลูกไก่พ้ืนเมือง และไก่กระดูกดําไปส่งเสริมอาชีพสําหรับ
เกษตรกรในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมตามโครงการตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ (อ้างอิง สศ.5.2.2-2 โครงการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุ
ประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) (อ้างอิง สศ.5.2.2-3 โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริม
อาชีพ)  

- ความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา  ในโครงการรักษาสายพันธ์ุแท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธ์ุ 
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสายพันธ์ุแท้แพะพันธ์ุแบล็ค เบงกอล และผลิตลูกผสมที่มีลักษณะ
ดีเพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา (อ้างอิง สศ.5.2.2-4 โครงการรักษาสายพันธ์ุแท้
และผลิตลูกผสมสามสายพันธ์ุ)  

- ความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โครงการเลี้ยงไก่ไข่ประกัน
ราคา (ในโรงเรือนปิด) โดยมีวัตถุประสงค์รับการสนับสนุนเลี้ยงไก่ไข่เชิงธุรกิจจากบริษัท เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การบริการวิชาการ (อ้างอิง สศ.5.2.2-5 บันทึกข้อตกลงโครงการเลี้ยงไก่ไข่ประกันราคา (ใน
โรงเรือนปิด) 

- ความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการการศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนระบบปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการเลี้ยงสุกรขุน และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการและเกษตรกรผู้สนใจได้ศึกษาดูงาน (อ้างอิง สศ.5.2.2-6 บันทึกข้อตกลง
โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการการศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนระบบปิด) 
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ข้อ 3 คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการจากกลุ่มผู้เข้าร่วม
อบรม โดยได้นําผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางวิชาการภายใต้โครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ หัวข้อ การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน 
มาวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ ประจําปี 2556 พบว่าหลังจากการจัด
ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรได้นําความรู้เรื่อง  การจัดการฟาร์มโคนม, อาหารและการให้อาหารโค
นมภายใต้สภาวะโลกร้อน และ โดยนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มของตนเอง ทําให้มีผลผลิต
นํ้านมเพ่ิมมากขึ้น  พร้อมทั้งนําความรู้เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลโคนมในสภาวะโลกร้อน ไปปรับใช้ในการ
จัดการฟาร์มโคนม ทําให้ฟาร์มได้รับมาตรฐาน โคมีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาดในฟาร์ม (อ้างอิง สศ. 
5.2.3-1 เอกสารการรับรองการนําโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์) 

 

ข้อ 4 คณะฯ ได้นําผลการประเมินการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
(อ้างอิง สศ. 5.2.4-1 ผลการประเมินการให้บริการวิชาการโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้าน
การเลี้ยงสัตว์)  มาปรับปรุงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ  และรูปแบบการให้บริการและการ
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามหลังจากการอบรมว่าเกษตรกรได้นําความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยหัวหน้าโครงการได้นําผลการติดตาม และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การดําเนินโครงการในปีถัดไป  โดยปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้จัดทําโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
เกษตรและผู้นําชุมชนทางด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ หัวข้อ การจัดการของเสียในฟาร์ม โดย
มีอาจารย์ ดร.วินัย  โยธินศิริกุล เป็นหัวหน้าโครงการ (อ้างอิง สศ.5.2.4-2 โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
เกษตรและผู้นําชุมชนทางด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์)   
  

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
3 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนนิการ : ปีงบประมาณ 
การคํานวณ   

   จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย      X 100           
                              จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน  
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 5 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการวิจัย 3 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการสอนและ

การวิจัย  
3 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัยท้ังหมด 

3 

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่อยู่ในแผนท้ังหมด 12 
6 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย        3 * 100  = 25

            12 
7 คะแนนท่ีได้ (ถ้าคํานวณคะแนนได้มากกว่า 30.00 ให้เท่ากัน 5 คะแนน) 4.17 

 
ผลการดําเนนิงาน 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย 

1. โครงการการผลติไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่
หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  (อ้างอิง สศ. 8.1.1 
โครงการการผลติไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่
หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

นําผลจากการบริการวิชาการแก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงใน  
ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยนําผลการดําเนินงาน
พัฒนางานวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการใช้สาหร่ายเกลียวทองใน
อาหารต่อ สมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา (อ้างอิง สศ.8.1.2 
การศึ กษาผลการ ใช้ สาห ร่าย เกลี ยวทอง ในอาหาร ต่อ 
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สมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อยได้ของ
โภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา) 

2. โครงการการผลติไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่
หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  (อ้างอิง สศ. 8.1.3 
โครงการการผลติไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่
หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

นําผลจากการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงใน  
ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยนําผลการดําเนินงาน
มาพัฒนางานวิจัย เร่ือง การใช้ขี้เหล็ก และกากชาในการ
กําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง (อ้างอิง สศ.8.1.4 การ
ใช้ขี้เหล็ก และกากชาในการกําจัดพยาธิภายในของไก่
พ้ืนเมือง) 
 

3. โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ
(อ้างอิง สศ. 8.1.5 โครงการผลิตไก่กระดูกดํา
เพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

นําผลจากการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงใน  
ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยนําผลการดําเนินงาน
มาพัฒนางานวิจัย เร่ือง การใช้ขี้เหล็ก และกากชาในการ
กําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง (อ้างอิง สศ.8.1.6 การ
ใช้ข้ีเหล็ก และกากชาในการกําจัดพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง) 
 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 
1 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชน

ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ (อ้างอิง 8.1.7 
โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ทางด้านการเลี้ยงสัตว์) 

นําพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน วิชา สศ 409  ชื่อวิชา พืช
อาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า  นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการด้านการจัดเตรียมคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ พร้อมท้ัง
สาธิตให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
(อ้างอิง สศ.8.1.8 ผลการดําเนินงานรายวิชา วิชา สศ 409 พืช
อาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า) 
 

2 โครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบ
ครบวงจร (อ้างอิง สศ.8.1.9 โครงการฐาน
การเรียนรู้สุกรแบบครบวงจร) 

นํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการด้านการจัดเตรียมคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ พร้อมท้ัง
สาธิตให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อ้างอิง สศ.8.1.10 
รูปภาพประกอบการจัดฝึกอบรมหัวข้อ การเลี้ยงสุกร) 
 

3 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโค
คุณภาพแบบครบวงจร (สศ.8.1.11 โครงการ
ฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบ
ครบวงจร) 

นํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกมีส่วนร่วมในการ
จัดโครงการด้านการจัดเตรียมคู่มือประกอบการฝึกอบรม การ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ พร้อมท้ังสาธิตให้
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เกษตรกร และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อ้างอิง สศ.8.1.12 รูปภาพ
ประกอบการจัดฝึกอบรม หัวข้อ การตัดแต่งและการจัดการ
ชิ้นส่วนซากโค และหัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค) 
 

4 
 

โครงการการผลติไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่
หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  (อ้างอิง สศ. 
8.1.13 โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุ
ประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

นําพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา สศ 474 ยาและการใช้ยา
ในสัตว์ สศ 471 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีกโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการให้บริการฉีดวัคซีนไก่ให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ี
สูงใน ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (อ้างอิง สศ.8.1.14 
รูปภาพการให้บริการฉีดวัคซีน) 

 
5 โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

(อ้างอิง สศ. 8.1.15 โครงการผลิตไก่กระดูก
ดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

นําพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา สศ 474 ยาและการใช้ยา
ในสัตว์ สศ 471 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีกโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการให้บริการฉีดวัคซีนไก่ให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ี
สูงใน ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (อ้างอิง สศ.8.1.16 
รูปภาพการให้บริการฉีดวัคซีน) 

 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  

คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการและ
วิจัยของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่ คือ วางนโยบายและกําหนดแผนงานด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการทางวิชาการของคณะฯ และพิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการสู่สังคม และกําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม ให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจของคณะฯ 

 โครงการบริการวิชาการท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 
โครงการ  โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย มี จํานวน 6 โครงการ โครงการที่ได้รับ
งบประมาณเงินรายได้ 3 โครงการ และโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการภายนอก จํานวน 3 
โครงการ  
        คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ จัดทําโครงการบริการวิชาการ  โดยมีโครงการบริการ
วิชาการท่ีได้ดําเนินการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง  โดยได้มี
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยอยู่เสมอ ประกอบด้วย  
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โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย จํานวน  6  โครงการ คือ 
1.  โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์  โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์   ศิริ  

เป็นหัวหน้าโครงการ 
2. โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสําหรับเยาวชน โดยมี ผศ. ดร. นรินทร์   ทองวิทยา เป็นหัวหน้า

โครงการ 
3.  ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร โดยมี รศ. ดร.อภิชัย เมฆบังวัน เป็นหัวหน้า

โครงการ 
4. ฐานการเรียนรู้การผลิตเน้ือโคคุณภาพแบบครบวงจร โดยมี รศ. ดร.ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ 

เป็นหัวหน้าโครงการ  
5. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงโคนมครบวงจร โดยมี นายอภิชาติ  หมั่นวิชา เป็นหัวหน้าโครงการ 
6. โครงการการเลี้ยงไก่อินทรีย์ โดยมี ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการ  
โครงการท่ีได้รับเงินงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์   พัฒนาวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
2. โครงการวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมดิบ โดยมี ผศ. ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  เป็นหัวหน้าโครงการ 
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ เป็นหัวหน้า

โครงการ 
โครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ โดยมี ผศ. ดร.ประภากร  

ธาราฉาย เป็นหัวหน้าโครงการ 
2. โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ โดยมี ผศ. ดร.ประภากร  ธาราฉาย เป็นหัวหน้า

โครงการ 
3. โครงการรักษาสายพันธ์ุแท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธ์ุ โดยมี รศ. ดร.สมปอง   สรวมศิริ     

อ.ไพโรจน์   ศิลมั่น  และนายอภิชาติ  หมั่นวิชา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้  สมศ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5.00 คะแนน 4.17 คะแนน 4.17 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี       นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์
หน่วยงาน                  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนนิการ : ปีงบประมาณ 
ประเด็นการพจิารณา  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน  
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
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
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
คะแนนท่ีได้รับ    :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 คณะฯ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 
(อ้างอิง สศ.9.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556) เป็นแผนงานสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน และสนอง
งานโครงการพระราชดําริ (Plan)  ในการจัดทําโครงการด้านการบริการวิชาการของคณะฯ แหล่ง
งบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรงบประมาณโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
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โครงการท่ีได้รบัเงนิงบประมาณแผน่ดิน จํานวน 6 โครงการ   
1.  โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์   
2.  โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสําหรับเยาวชน  
3.  โครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร 
4.  โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตเน้ือโคคุณภาพแบบครบวงจร  
5.  โครงการฐานการเรียนรู้โคนมครบวงจร 
6.  โครงการการเลี้ยงไก่อินทรีย์  

โครงการท่ีได้รับเงินงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 3 โครงการ  
1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์   
2. โครงการวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมดิบ  
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม  

โครงการบริการวิชาการกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จํานวน 3 โครงการ  
1. โครงการการผลิตไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุประดู่หางดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  
2. โครงการผลิตไก่กระดูกดําเพ่ือส่งเสริมอาชีพ  
3. โครงการรักษาสายพันธ์ุแท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธ์ุ  

               ภายใต้โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ (อ้างอิง 9.1.2 
โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์) ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดฝึกอบรม
ในหัวเรื่อง “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน” กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม 
คณะฯ ได้ สํารวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเกษตรกรในอําเภอ
สันทราย  อําเภอแม่ริม  อําเภอแม่แตง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันป่าตอง อําเภอจอมทอง อําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านแบบตอบรับ
การเข้าร่วม  (อ้างอิง สศ 9.1.3 แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม) (Do) นอกจากน้ียังศึกษาข้อมูลจาก
ผลการดําเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของโครงการในปีปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ (Check) ทั้งน้ีหลังเสร็จ
สิ้นโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดทําการติดตามประเมินผลโครงการ (อ้างอิง สศ. 9.1.4 รายงาน
การผลการดําเนินโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้นําชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์) โดยประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของโครงการ เพ่ือนํา
ข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป (Action) 

ข้อ 2  คณะฯ มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่วางไว้ คือ ผล
ความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ
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บริการวิชาการที่นําไปบูรณาการด้านการเรียนการสอน และบูรณาการด้านการวิจัย (อ้างอิง สศ.9.2.1 
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการสู่พันธกิจด้านการเรียนการสอน และวิจัย)  

ตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ แผน ผล บรรลุ
1. ผลความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจ

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 4.17  บรรลุเป้าหมาย

 

 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัว
บ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อ 3 จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก  ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การจัด
ฝึกอบรม “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน”  (อ้างอิง สศ 9.3.1 การฝึกอบรม 
เรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมในสภาวะโลกร้อน) โดยมีวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ 
เรื่อง  อาหารและการให้อาหารโคนมภายใต้ภาวะโลกร้อน, โรคและการสุขาภิบาลโคนมในสภาวะโลก
ร้อน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงในการทําผลิตภัณฑ์นม  ซึ่งเกษตรกรสหกรณ์โคนมการเกษตรไชย
ปราการ  และเกษตรกรชุมชนของสหกรณ์ฯ ได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนม เช่น เกษตรกรได้นําความรู้เรื่อง อาหารและการให้อาหารโคนม การ
จัดการฟาร์มโคนม นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มของตนเอง ทําให้มีผลผลิตนํ้านมเพ่ิม
มากขึ้น  พร้อมทั้งนําความรู้เรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนม โรค และการสุขาภิบาลในโคนม ไปปรับใช้ใน
การจัดการฟาร์ม ทําให้ฟาร์มได้รับมาตรฐาน โคมีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาดในฟาร์ม (อ้างอิง  9.3.2 
หนังสือรับรองการนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์)  

 

ข้อ 4  จากการอบรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโค
นมในสภาวะโลกร้อน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ และ
เกษตรชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมฝึกอบรม โดยได้นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มเลี้ยง
โคนมของกลุ่มสมาชิก โดยสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง และนํา
ความรู้ในเรื่อง อาหารและการให้อาหาร มาปรับใช้ในการจัดการฟาร์ม ทําให้มีผลผลิตนํ้านมที่เพ่ิมขึ้น 
พร้อมทั้งนําความรู้ในเรื่อง มาตรฐานงานฟาร์มโคนม โรค และการสุขาภิบาล มาปรับใช้ในการดูแล 
รักษาความสะอาดของฟาร์ม และช่วยป้องกันโรคระบาดภายในฟาร์ม อีกทั้งเกษตรกรสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ (อ้างอิง สศ 9.4.1 
หนังสือรับรองการนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์) 
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ข้อ 5 จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในทําให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง และนําความรู้ในเรื่อง 
อาหารและการให้อาหารโคนมในสภาวะโลกร้อน  มาปรับใช้ในการจัดการฟาร์ม ทําให้มีผลผลผลิต
นํ้านมท่ีเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งนําความรู้ในเรื่อง โรคและการสุขาภิบาลโคนมในสภาวะโลกร้อน มาปรับใช้
ในการดูแล รักษาความสะอาดของฟาร์ม และช่วยป้องกันโรคระบาดภายในฟาร์ม ทําให้ต้นทุนในการ
เลี้ยงโคนม ลดลง มีกําไรเพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสม ส่งผล
ให้สมาชิกชุมชนมีองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน (อ้างอิง สศ 9.5.1 หนังสือรับรองการ
นําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์) 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

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

 


