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ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาแก่สังคมกบัการวิจยั 
๔. มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการทางวิชาการแก่สังคมกบัการ

เรียนการสอนและการวิจยั 
๕. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจยั 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
คะแนนที่ได้รับ :  ๓ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๓ ขอ้ ดงัน้ี 
 ๑. คณะฯ ไดด้าํเนินการตามนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๑) และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและ
วิสาหกิจ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๒) ซ่ึงคณะฯ  มีนโยบายจดัสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานของคณะฯ 
(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๓) พร้อมทั้งจดัทาํขั้นตอนการขอเขา้ศึกษาดูงานฟาร์ม (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-
๔) และอตัราค่าบริการวตัถุดิบอาหารสัตว ์อาหารสัตว ์และธัญพืช วิเคราะห์ห้องปฏิบติัการอาหาร
สัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๕) และไดจ้ดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ 
โครงการ/ฐานการเรียนรู้/ฟาร์ม (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๖) โดยไดป้ระเมินความพึงพอใจทั้ง ๕ ดา้น 
พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการมีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒  
(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๗) 
 การดาํเนินงานดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะฯ  ไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน
ของการนาํเสนอของบประมาณสนบัสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั ซ่ึงคณะฯ มีโครงการ

องค์ประกอบที ่๕ :  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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บริการวิชาการซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นกลยทุธ์แผนการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยนาํเสนอตาม
แบบฟอร์ม ย ๐๐๒  (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๘)  ของกองแผนงาน ของมหาวิทยาลยั  จาํนวน ๓ ฐาน
การเรียนรู้ ดงัน้ี (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๑-๙) 

๑. ฐานเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร   
๒. ฐานเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร 
๓. ฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสตัวจ์ากผลพลอยได/้เศษเหลือทางการเกษตร 

โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม จาํนวน  ๓ โครงการดงัน้ี 
๑. โครงการนกัสตัวบาลกา้วหนา้สาํหรับเยาวชน   
๒. โครงการบริการสุขภาพสตัวใ์หชุ้มชนใกลเ้คียงมหาวิทยาลยั   
๓. โครงการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพผูน้าํชุมชนทางดา้นการเล้ียงสตัว ์ 
 

 ๒.  คณะฯไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการบริการวิชาการบูรณาการกบักระบวนการจดัการเรียน
การสอน โดยมีโครงการบริการสุขภาพสัตวใ์ห้ชุมชนใกลเ้คียงมหาวิทยาลยั (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-
๑) โดยได้นํานักศึกษาออกปฏิบติัการงานภาคสนาม และมีส่วนร่วมในการให้บริการเพื่อสังคม 
จาํนวน ๑๕๘  คน   และมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบูรณากบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ดงัคาํอธิบายรายวิชา สศ ๔๗๒ โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๒)  
วิชา สศ ๔๔๖ การเล้ียงสุนขั (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๓) วิชา สศ ๔๔๗ การเล้ียงแมว (เอกสารอ้างอิง 
๕.๑.๒-๔) พร้อมทั้งจดัทาํรายงานโครงการฯ  (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๕) 
 คณะฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการบริการวิชาการบูรณาการกบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอนโดยมีโครงการนกัสัตวบาลกา้วหนา้สาํหรับเยาวชน  (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๖) โดยใหน้กัศึกษา
มีส่วนร่วมในการให้บริการ  ซ่ึงเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา โดย
คดัเลือกโรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ โดยการบูรณาการกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน ดงั
คาํอธิบายรายวิชา สศ ๔๕๕    เทคโนโลยโีรงงานอาหารสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๗)  รายวิชา สศ 
๔๕๙ การจดัการโรงงานอาหารสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๘)   วิชา สศ ๔๕๖ การฟักไข่และการ
จดัการโรงฟัก (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๙) พร้อมทั้งจดัทาํรายงานโครงการฯ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-
๑๐) 
 คณะฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการบริการวิชาการกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนโดย
มีโครงการฐานการเ รียนรู้การผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/ เศษเหลือทางการเกษตร 
(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๑๑) และไดน้าํนกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมใหเ้กษตรกร และการ
การจดัเตรียมอุปกรณ์และตวัอย่างในการฝึกอบรม  โดยบูรณาการกบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ดงัคาํอธิบายรายวิชา   สศ ๔๕๕  เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๑๒) 



๖๓ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

  

และรายวิชา สศ ๔๕๙ การจดัการโรงงานอาหารสัตว ์(เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๒-๑๓) พร้อมทั้งจดัทาํ
รายงานโครงการฯ  (เอกสารอ้างอิง  ๕.๑.๒-๑๔) 
 ๓.  คณะฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการบริการวิชาการกบัการวิจยั โดยบูรณาการกบัการวิจยั 
โดยมีฐานเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๑) โดยมี ผศ. ดร. ประภากร  
ธาราฉาย เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ โดยไดน้าํความรู้เร่ือง การเล้ียงและการจดัการไก่
พื้นเมืองเพื่อการคา้ และหาแนวทางการจัดการป้องกัน และการจัดการเล้ียงไก่เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ และผลการดาํเนินการในดา้นต่างๆ  ของฐานเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๒)  
มาบูรณาการกบัการวิจยั เร่ือง การศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏและรวบรวมพนัธ์ุไก่กระดูกดาํในพื้นท่ี
ภาคเหนือ  (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๓)  และโครงการฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตวจ์ากผลพลอยได/้
เศษเหลือทางเกษตร (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๔) โดยมี อาจารย ์ดร. ทองเลียน  บวัจูม เป็นผูรั้บผดิชอบ
หลกั โดยได้นําความรู้เร่ือง การผลิตอาหารสัตว์ จากผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตร เช่น 
ขั้นตอนการหมกัตน้กลว้ย/เศษเหลือทางการเกษตร และเร่ือง การใชห้อยเชอร่ีเป็นอาหารสัตว ์และผล
การดาํเนินการในดา้นต่างๆ ของฐานเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๕)  มาบูรณาการกบัการวิจยั เร่ือง 
การใชก้ากกลีบเล้ียงกระเจ๊ียบแดงในอาหารไก่ไข่ (เอกสารอ้างอิง ๕.๑.๓-๖) 
 

การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๔ ขอ้ ๓ ขอ้ ๓ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีการสํารวจความตอ้งการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 
๒. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
๓. มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการต่อสงัคม 
๔. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ ๓ ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทาง

วิชาการ 
๕. มีการพฒันาความรู้ไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 
คะแนนที่ได้รับ :  ๒ 
ผลการดําเนินงาน :    คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๒ ขอ้ ดงัน้ี 
 ๑ .  คณะฯ  ได้ดําเนินการตามนโยบาย  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง๕.๒.๑-๑) และไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วม   เช่น   โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผูน้ําชุมชน
ทางดา้นการเล้ียงสัตว ์  เพื่อสนองตอบตวัช้ีวดัของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๑-๒) โดยจดัการ
ฝึกอบรมในหัวขอ้ “ลดภาวะโลกร้อนจากฟาร์มปศุสัตว”์ (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๑-๓) โดยมีบุคลากร
ภายนอกเขา้ร่วมโครงการ  เบ้ืองตน้ไดส้าํรวจความตอ้งการเขา้ร่วมฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๑-
๔)  พร้อมทั้ งจัดทาํแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมโครงการ (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๑-๕) 
(เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๖)  ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร และเกษตรกรท่ีสนใจ พร้อมทั้งจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๑-๗) 
 ๒. คณะฯ มีความร่วมมือดา้นบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ โดย
มีความร่วมมือไตรภาคี ในการสนบัสนุนโครงการ   “การพฒันาธุรกิจโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั
ภาคเหนือ”  (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๑)  จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงในการดาํเนินงาน โดยมีความร่วมมือ
ระหว่าง สาํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กบั สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน จาํกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และยงัได้ทาํบันทึกขอ้ตกลงในการดําเนินงาน 
(เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๒) พร้อมทั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือไตรภาคี 
(เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๓)  และไดจ้ดัอบรมใหก้บัเกษตรกรในหวัขอ้ เร่ือง “การพฒันาธุรกิจโคเน้ือ 
ในเขตจงัหวดัภาคเหนือ” รุ่นท่ี ๑ กลุ่มตน้นํ้ าและกลางนํ้ า (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๔) และรุ่นท่ี ๒ 
กลุ่มปลายนํ้า (เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๕)   
 คณะฯ ได้จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัแม่โจก้ับ
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการจัดการนํ้ านมของฟาร์มโคนม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการอาหารโค  การให้บริการการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพนํ้ านม  
(เอกสารอ้างอิง ๕.๒.๒-๖)   
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การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๒ ขอ้ ๒ ขอ้ ๒ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๘:  การนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ      

                          เรียนการสอนหรือการวิจยั 
ประเด็นการพจิารณา : 

๑. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชก้บัการเรียนการสอนต่อจาํนวน  
        โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐  
๒. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชก้บัการวิจยัต่อจาํนวนโครงการบริการ    
        วิชาการทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐ 
๓. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชก้บัการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา 
        ต่อจาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ 
๔. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชก้บัการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
        ต่อจาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ 
๕. ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชก้บัการต่อยอดสู่หนงัสือหรือตาํราต่อ 
        จาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๘  การนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ  

                              เรียนการสอนหรือการวิจยั 
คะแนนที่ได้รับ   : ๒ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๒ ขอ้ ดงัน้ี 
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  ๑. คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการโดยไดรั้บเงินงบประมาณสนบัสนุนการจดัโครงการ ซ่ึง
บรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๕๓ ซ่ึงไดด้าํเนินการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม จาํนวน 
๓ ฐานการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๘.๑.๑-๑) 

๑.  ฐานเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร   
๒.  ฐานเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร 
๓. ฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสตัวจ์ากผลพลอยได/้เศษเหลือทางการเกษตร 

และโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม จาํนวน  ๓ โครงการดงัน้ี 
๑. โครงการนกัสตัวบาลกา้วหนา้สาํหรับเยาวชน   
๒. โครงการบริการสุขภาพสตัวใ์หชุ้มชนใกลเ้คียงมหาวิทยาลยั   
๓. โครงการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพผูน้าํชุมชนทางดา้นการเล้ียงสตัว ์  

 และโครงการบริการวิชาการงบประมาณเงินรายได ้จาํนวน ๑ โครงการ โดยมีโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด จาํนวน ๗ โครงการ มีโครงการท่ีใช้กับการเรียนการสอน ๓ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๘.๑.๑-๒) 
 ๒.  คณะฯ โครงการบริการวิชาการ ทั้งหมดทั้งหมด ๗ โครงการ โดยมีโครงการท่ีใชก้บั
การวิจยัทั้งหมด ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๘.๑.๒-๑) 
 

การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๓  ขอ้ ๒ ขอ้ ๒ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๙ : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  
ประเด็นการพจิารณา : 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือองคก์ร 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
๔. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  โดยคง 
     อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 
๕. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๙  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
คะแนนทีไ่ด้รับ :  ๒ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๒ ขอ้ ดงัน้ี 
 ๑ .  คณะฯ  ได้ดําเนินการตามนโยบาย  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๙.๑.๑-๑) และไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยให้ชุมชนและองคก์รมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผูน้าํชุมชน
ทางดา้นการเล้ียงสัตวเ์พื่อสนองตอบตวัช้ีวดัของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๙.๑.๑-๒) โดยจดัการ
ฝึกอบรมในหัวขอ้ “ลดภาวะโลกร้อนจากฟาร์มปศุสัตว์” (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๙.๑.๑-๓) โดยมี
บุคลากรภายนอกเขา้ร่วมโครงการ โดยสาํรวจความตอ้งการในการเขา้ร่วมฝึกอบรม (เอกสารอ้างอิง 
สมศ. ๙.๑.๑-๔) พร้อมทั้งจดัทาํแบบฟอร์มแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (เอกสารอ้างอิง สมศ. 
๙.๑.๑-๕) (เอกสารอ้างอิง   สมศ. ๙.๑.๑-๖) โดยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร และเกษตรกรท่ีสนใจ 
พร้อมทั้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๙.๑.๑-๗) 
 ๒. มีการดาํเนินจดัทาํโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผูน้ําชุมชนทางด้านการเล้ียงสัตว์เพ่ือ
ตอบสนองตวัช้ีวดัของคณะฯ โดยมีเกษตรกรจากจงัหวดัต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรม โดยตั้งเป้าหมายของ
ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน ๗๕ คน  ผลการดาํเนินการจดักิจกรรม มีผูเ้ขา้ร่วม ๘๕ คน โดยบรรลุเป้าหมายตาม
แผนร้อยละ ๑๑๓.๓๓ (เอกสารอ้างอิง สมศ.ท่ี ๙.๑.๒-๑) 
 
การประเมนิตนเอง 

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์ 
การประเมนิตวับ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

- ๒ ขอ้ ๒ คะแนน - 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๘  : ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่าง ๆ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต  
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คาํอธิบายตัวบ่งช้ี   :   สถาบนัอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ 2 เร่ือง จากประเด็นเร่ืองท่ีช้ีนาํ หรือ
แกปั้ญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ความรักชาติ บาํรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิด
สร้างสรรค ์ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลงังานส่ิงแวดลอ้ม อุบติัภยั ส่ิงเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแกปั้ญหาความขดัแยง้สร้างสังคม
สันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยา่ง เป็นตน้  
ประเด็นการพจิารณา : 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อสงัคม   
๔. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ปฏิบติัได ้
๑ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๒ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๓ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๔ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๕ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๘  : ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่าง ๆ  
คะแนนทีไ่ด้รับ :    
ผลการดําเนินงาน :   
 คณะไม่ประเมินตวัช้ีน้ี โดยใชผ้ลการประเมินระดบัมหาวิทยาลยัตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ 
 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่๕   นางสาวจิราพรรณ  จิตร์ทะวงศ์ 
 


