
เอกสารประกอบการประชุม 

โครงการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

เอกสารหมายเลข 1   รายละเอียดตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

   (ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 5.1 - 5.2  และตัวบ่งชี้สมศ.ท่ี 8  9  และ 18) 

เอกสารหมายเลข 2   ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ  

เอกสารหมายเลข 3   ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา 

                          ท่ีมีผลการประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ 

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 

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 

 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักงานบริการวิชาการ และคณะวิชา 
หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานบริการวิชาการ    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  1

เป็นการประเมินผลการบูรณาการ
ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 
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ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

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 

 
แหล่งข้อมูล  :   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   
                     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  สถาบันคน้คว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
                     และคณะวิชา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการ เรียนการสอนและการวิจัย 

วิธีการคํานวณ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ที่นํามาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ 
ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในรอบปีที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ  
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน 
และการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 
แหล่งข้อมูล  :   คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่  9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ x 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองค์กรได้เรียนรู้และได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการชองชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชนหรือองค์กร 

5. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สตัว์  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
                                       และผลิตภัณฑ์สัตว์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 18 
ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.1 

: ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม (ภายในสถาบัน)

เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่า 

ต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบของโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก

การดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมลูทีแ่สดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
แหล่งข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม (ภายนอกสถาบัน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่า 

ต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบของโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมลูทีแ่สดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก

การดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมลูทีแ่สดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
แหล่งข้อมูล  :   สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน 
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความเช่ียวชาญ
เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind)ในการให้บรกิารวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากร
ให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทางวิชาการน้ีควร
มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําด้านอ่ืนๆของ
อาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรอืกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับและ2) นําความรู้ประสบการณ  ์จากการให้บรกิารกลับมา
พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ใหบ้ริการและผู้รบับริการ ทั้งใน
ระดับแผนการดําเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพ
ของการให้บริการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดไว้ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ
และเป็นรูปธรรม 

เอกสารหมายเลข 2  
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ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 

มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความ
เช่ียวชาญของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชพี 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมอืรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนํา
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วน
การผลิตมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทําความเข้าใจร่วมกันของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รบับริการท้ังทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรผู้ใหบ้ริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเชีย่วชาญไปใชป้ระโยชน  ์การสื่อสาร การชี้แจงแนะนาํให้
ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ 
ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาใน
การให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบ
การให้ข้อมูลทีชั่ดเจน มีความเป็นธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรูท้ี่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึง่รวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
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ตัวบ่งชีส้มศ. ท่ี ๘  ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาการบริการวชิาการมาใชใ้นการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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ตัวบ่งชีส้มศ. ท่ี ๙  ผลการเรียนรู้และการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 

 



11 

 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

ผลการดําเนนิงาน  
คณะวิทยาศาสตร์ 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ (5.1-1-1) และแผนดําเนินงานประจําปี (5.1-1-2) 
ซึ่งครอบคลุมนโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ยังได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมผ่านทางระบบโครงการพัฒนาวิชาการซึ่ง
ขั้นตอนตามระบบของมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการวางแผน มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ และเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการ
สนับสนุนให้มีการนําผลท่ีได้จากการบริการทางวิชาการไปต่อยอดงานวิจัย พร้อมทั้งมีนโยบายให้พัฒนางาน
บริการวิชาการแบบมีรายได้ และมีนโยบายในการกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างผู้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมกับคณะวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 วาระที่ 4.3 เรื่องการพัฒนาธุรกิจเพ่ือการหารายได้
เพ่ือพัฒนาไปเป็นหลักเกณฑ์สําหรับบุคลากรในคณะให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจในการถือปฏิบัติ 
(5.1-1-3) 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
ตัวอย่างเช่นการใช้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการฝึกงาน วิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ทั้งนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้
ดําเนินการโครงการศึกษารูปแบบการฟ้ืนฟูดินปนเป้ือนระดับนําร่อง (Pilot Scale) โดยในบันทึกข้อตกลงการให้
ทุน และความร่วมมือสนับสนุนเครือข่ายการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการส่งเสริมการดําเนินงานผ่านทาง

เอกสารหมายเลข  3 
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กิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อน และการทํางานวิจัย ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี (5.1-2-1) หรือใน
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการศึกษาระบบนิเวศ บริเวณอ่างเก็บนํ้าบางพระ และเกาะขาม ของภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้บูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชา 01425421 การศึกษา
ภาคสนามสําหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Field Study for Environment) เพ่ือให้นิสิตช้ันปีที่ 3 ได้เรียนรู้
และมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการวางแผนการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนให้นิสิตมีความรู้ในการใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดทํารายงานเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการบริการ
วิชาการและการเรียนการสอนวิชา 01425421 น้ีทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ชุมชน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยรอบอ่างเก็บนํ้าบางพระต่อไป (5.1-2-2)  มีการนําความรู้จากโครงการพัฒนาวิชาการ
เรื่องการพัฒนาการผลิต beta glucan จากยีสต์โดยหัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง มาใช้ในวิชา ยีสต์
และยีสต์เทคโนโลยี (01419427)  (5.1-2-3)  มีการนําความรู้จากการพัฒนาโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎก E-
Tipitaka   แนะนํานิสิตในวิชา 01418498 Special Problems ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (5.1-2-3) 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ ตัวอย่างเช่น โครงการอบรมเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากเคร่ือง KUB-200 และการวิเคราะห์คุณภาพ
นํ้ามันไบโอดีเซลของ รศ.ดร.วิทยา  ป้ันสุวรรณ ภาควิชาเคมี ซึ่งมีการวิจัยเก่ียวกับพืชพลังงานทดแทนอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มนํ้ามัน (Center of Excellence-oil palm, COE) 
เพ่ือศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน คุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันปาล์ม ตลอดจนการใช้ส่วนเหลือใช้ เช่น ทะลาย
ปาล์ม กะลา และลําต้น เพ่ือผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล รวมทั้งการผลิตเคร่ืองผลิตไบโอดีเซล KUB-200 ที่ได้
ผ่านการจดสิทธิบัตรโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน รศ.ดร.วิทยา  ป้ันสุวรรณ ได้มุ่งมั่นทําการ
วิจัยทางด้านการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันที่ใช้แล้ว โดยใช้เครื่อง KUB-200 ผลิต และสามารถนําไปใช้งานได้จริง 
โดยนําไปใช้กับยานพาหนะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ เช่น รถรับส่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รถ
โดยสารซึ่งบริการให้นิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่เดินทางภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เก็บค่าโดยสาร นอกจากน้ี
ทางศูนย์ปาล์มนํ้ามันยังได้ร่วมกับกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก. ในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล การวิเคราะห์ควบคุมไบโอดีเซลชุมชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืนอีกด้วย (5.1-3-1) จากงานบริการทางวิชาการดังกล่าว รศ.ดร.วิทยา  ป้ันสุวรรณ และคณะ 
ยังได้ใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน้ํามันที่ใช้แล้วมาต่อยอดงานวิจัยเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว และการแทนการล้างนํ้าโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน เพ่ือหาสภาวะที่
เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล (5.1-3-2)   นอกจากน้ีภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโครงการอบรม “การจัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจด้วยคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์” พัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของน.ส. เจนจิรา  เทศสา นิสิตระดับปริญญาโท เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ปลานิลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีคํานึงถึงความเป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ” และ โครงการดังกล่าวซึ่งมี ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง เป็นหัวหน้าโครงการได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยระดับมหาบัณฑิตสกว. (MAG) ประจําปี  2553 (5.1-3-3) 
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4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต ซึ่ง
เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยทางด้านการเรียนการสอนได้มีการติดตามประเมินผลการที่นิสิตมีส่วนร่วม
ในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังตัวอย่าง เช่น วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เรื่อง การใช้ไขมันจากบ่อดักไขมันของโรงงานผลิต และแปรรูปอาหารทะเล เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
สําหรับการผลิตไบโอดีเซล ของนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รศ.ดร.วิทยา  ป้ันสุวรรณ ภาควิชาเคมี ในการ
ประชุมทางวิชาการคร้ังที่ 49 เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา กับเศรษฐกิจการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554  (5.1-4-1) จากผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุมวิชาการดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าคุณภาพของการให้บริการทางวิชาการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
วิจัย และสังคม  

 ทางด้านวิจัย เช่น โครงการทําวิจัยร่วมกันในการนํานํ้ามันจากบ่อดักไขมันมาผลิตไบโอดีเซล 
ระหว่างฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ รศ.ดร.วิทยา  ป้ัน
สุวรรณ ภาควิชาเคมี ซึ่งมีการรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ให้แก่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราช (5.1-4-2) 
และยังได้มีการติดตาม ประเมินผลการบริการวิชาการโครงการดังกล่าวให้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีการ
นําไบโอดีเซลที่ผลิตจากนํ้ามันที่ได้จากบ่อนํ้าทิ้งของโรงพยาบาลศิริราชมาทดลองใช้กับรถรับส่งบุคลากรและนิสิต
ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก. ซึ่งข้อมูลขณะน้ีอยู่ระหว่างการวิจัย จึงไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้
ในขณะนี้แต่สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ รศ.ดร.วิทยา  ป้ันสุวรรณ ภาควิชาเคมี 

 ส่วนงานบริการวิชาการท่ีผ่านระบบโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีระบบติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จตามขั้นตอนและระบบของการทําโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างเช่น โครงการศึกษารูปแบบการพ้ืนฟูดินปนเป้ือนระดับนําร่อง (Pilot Scale) ระยะที่ 1  ระหว่างกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  มหัจฉริยวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (5.1-4-3) โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงาน  “โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาด”  ผ่านทางกิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิต 
ของภาควิชาในโรงงานอุตสาหกรรมและการทํางานวิจัยปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีตามเอกสาร
บันทึกข้อตกลงการให้ทุนและความร่วมมือในการสนับสนุนเครือข่ายโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผู้รับทุนต้อง
นําส่งรายงานความก้าวหน้าเครือข่าย 6 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยโครงงานเทคโนโลยี
สะอาดของนักศึกษา  รายงานสรุปโครงการที่มีผลประเมินละเอียดและข้อเสนอทางเลือกของอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบกับที่นําเสนอในข้อเสนอโครงการของสถาบันการศึกษาตลอด 11 เดือน และข้อเสนองานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่อไปจาก สวทช. ดังน้ันผู้รับบริการจะทําการประเมินผลโครงการเพ่ือ
ควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ดังน้ัน ถ้าโครงการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและไม่สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้ โครงการท่ีได้รับทุนดังกล่าวจะถูกพิจารณา
ยกเลิกตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ 
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5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ติดตามการดําเนินงานทางด้านบริการวิชาการผ่านทางรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต่ละภาควิชาที่ต้องรายงานผลให้คณะรับทราบแล้วติดตามผลการดําเนินงานของภาควิชาปีละ 2 
ครั้ง และคณะจะนําผลการดําเนินงานน้ันไปพัฒนาแผนการให้บริการทางวิชาการ ดังรายงานการประชุมครั้งที่ 
8/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554  (5.1-5-1)  วาระที่ 4.3 เรื่องการพัฒนาธุรกิจเพ่ือการหารายได้ หรือใช้ในการ
จัดทํานโยบายแผนงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษาต่อไป หรือจากตัวอย่าง  แผน
ดําเนินงานประจําปี  2553  ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป (5.1-5-2)  ซึ่งในช่องหมายเหตุจะแสดงการ
ทําแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม หรือ โครงการต่างๆ ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมินการจัด
กิจกรรม/โครงการในรอบปีที่ผ่านมา  

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด โดยใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 
เป็นกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-1) และได้ดําเนินตามขั้นตอน
การจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-2) และหน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม
เกษตรมีการดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-3) 

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
เช่น  

 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา
โครงการแปรรูปผลไม้ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นํามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
01052432 กระบวนการผลิตอาหาร  โครงการฝึกอบรมหัวข้อเทคโนโลยีแปรรูปข้าวให้กับอุตสาหกรรมอาหาร 
จัดโดยนิตยสาร Food Today นําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01060534 Engineering Properties of 
Foods  โครงการบริการวิชาการโดยรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท เถ้าแก่น้อย และบริษัท สยามกาบาไรซ์ 
จํากัด นํามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01052491 Research Technique (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) และ
โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลขยายโรงงานอาหาร (SSOP) นํามาใช้ในการเรียนการ
สอนวิชา 01052445 HACCP โดยการยกตัวอย่างจากโรงงานจริง) (เอกสารหมายเลข 5.1-2-2) 

 - ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดสัมมนา เรื่อง “Improve Business Competitiveness 
through Packaging Management” โดยนําผลการจัดอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01053572 
Packaging Management (การจัดการการบรรจุ) (เอกสารหมายเลข 5.1-2-3) 

 - ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “เทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลสําหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1” 
และนําผลการจัดอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01051522 Sucrochemistry and Technology (เคมี
นํ้าตาล) (เอกสารหมายเลข 5.1-2-4) 

 - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ เรื่อง “พัฒนาห่วงโช่อุปทานในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภูมิภาค(ภาคกลางและปริมณฑล) และนําผลการจัดอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
01057578 Strategic Supply Chain Management for Agro-Industry (การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร) (เอกสารหมายเลข 5.1-2-5) 
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3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย   
 - ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบการกํากับดูแลด้าน

ความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะสัมผัสอาหารของต่างประเทศกับระบบของประเทศไทย นํามาใช้ในงานวิจัย
วิชาปฏิบัติการ 01053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร และนําผลมาใช้ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การศึกษาไมเกรชันและแนวทางการประเมินอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์” (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-1) 

 - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ เรื่อง “พัฒนาห่วงโช่อุปทานในอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภูมิภาค(ภาคกลางและปริมณฑล) และนําผลการจัดอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
01057578 Strategic Supply Chain Management for Agro-Industry (การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร) (เอกสารหมายเลข 5.1-3-2) 

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการจัดทําแบบประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการประเมินผล และ
คณะฯติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการให้มีคุณภาพของการให้บริการท่ีสามารถนําประโยชน์
ใช้ได้จริง (เอกสารหมายเลข 5.1-4-1) 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการ เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยอาหารในงานบริการ
อาหารโดยประยุกต์ใช้ระบบ HACCP” นําผลการประเมินไปพัฒนาเป็นแผน และพัฒนากระบวนการปรับปรุง
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1-5-1) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ผลการดําเนนิงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นและตามความเช่ียวชาญของแต่ละ
ภาควิชา เน่ืองจากแต่ละภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์มีความเช่ียวชาญที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังน้ัน 
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กําหนดทิศทางและแผนบริการวิชาการให้แต่ละภาควิชาสามารถร่วม
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามความถนัดของแต่ละภาควิชา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้จากตัวอย่างการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จาก SAR ของภาควิชาต่างๆ (5.2-1-1) 

 งานบริการทางวิชาการแก่สังคมในแต่ละภาควิชาจะมีการให้บริการตามความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและตรงตามต้องการของผู้รับบริการให้ได้มาก
ที่สุด ยกตัวอย่างเช่น โครงการการพัฒนาข้อกําหนดรายผลิตภัณฑ์สําหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ : กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร และ เน้ือไก่ของ อ.ดร.รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จัดบริการให้แก่  
ศูน ย์ เทคโนโลยี โลหะและวัส ดุแห่ งชา ติ   สํ า นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา ติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ต้องการให้พัฒนาข้อกําหนดรายผลิตภัณฑ์สําหรับการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเน้ือไก่ (5.2-1-2) หรือโครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัย และ
พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post Metallocene  ของ อ.ดร.พิมพา  หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี ที่บริการให้แก่ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ต้องการให้ดําเนินการสังเคราะห์ลิแกนด์ ชนิดต่างๆ สําหรับใช้ในการสังเคราะห์ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา Post Metallocene เพ่ือสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอ่ืนๆ ของ ปตท. ในอนาคต (5.2-1-3) 
หรือโครงการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เป็นการจัดตามความต้องการของ
นักวิชาการด้านพืชสาขาต่างๆ ที่เริ่มขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เห็นพ้อง
ต้องกันว่าจะจัดเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลการวิจัยด้านต่างๆ มาเผยแพร่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะ
นําไปสู่ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะหมุนเวียนกันเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
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ประชุมวิชาการนี้  หรือในโครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์บัว ที่จัดการฝึกอบรม
ตามพันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบัวและพรรณไม้นํ้า เน่ืองจากเป็นการดําเนินโครงการภายใต้
พันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการจัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน แต่ได้จัดทําโครงการ
ให้บริการวิชาการข้ึน จากนั้นประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน (เช่น เกษตรกร) เพ่ือสํารวจ
ความสนใจและความต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางหนังสือราชการ เว็บไซด์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอการค้าจังหวัด  (5.2-1-4) เป็นต้น  
 
2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เช่น การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน  เช่น  โครงการอบรมการเพาะเห็ด  ของภาควิชาจุลชีววิทยา (5.2-2-1) 
โครงการอบรม Basic SAS Programming (5.2-2-2) และโครงการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้โปรแกรม R รุ่นที่ 4 (5.2-2-3)  ของภาควิชาสถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ทางพันธุ
ศาสตร์ประชากรจากข้อมูลแถบดีเอ็นเอ และลําดับนิวคลีโอไทด์ (5.2-2-4) ของภาควิชาพันธุศาสตร์ การ
ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เช่น 
โครงการเรียนล่วงหน้า (5.2-2-5) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ (5.2-2-6) โครงการอบรมเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซลจากเคร่ือง KUB-200 และการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซลของศูนย์ปาล์มนํ้ามัน ภาควิชา
เคมี (5.2-2-7)  โครงการศึกษารูปแบบการพ้ืนฟูดินปนเป้ือนระดับนําร่อง ของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (5.2-2-8) การให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนอง
ต่อหน่วยงานวิชาชีพ  เช่น  การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มก. กับ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     (5.2-2-9) โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การศึกษาความ
เป็นไปได้และจัดทําแผนธุรกิจโครงการพัฒนาระบบจัดการกัมมันตรังสี ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ ของภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป (5.2-2-10) รวมไปถึงการให้บริการทางวิชาการแก่เอกชน เช่น
การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของ อ.ดร.พิมพา  หอมนิรันดร์ ให้แก่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (5.2-2-11) 
โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์บัว : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร (ภาครัฐ) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ (รัฐวิสาหกิจ) ได้ร่วมกันเป็นกรรมการจัดการฝึกอบรม  นอกจากน้ี สมาคมผู้รักบัว  บริษัทผู้
ส่งออก (ภาคเอกชน)  มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร  ยังได้นําผลิตภัณฑ์บัวมาจัดแสดงนิทรรศการ และ 
Vegetable Research and Development Center, Hubei Academy of Agricultural Sciences, 
Wuhan, Hubei;  Wuhan Vegetable Research Institute  และ White Lotus Research Institute, 
Guangchang City ประเทศจีน (หน่วยงานวิชาชีพ) ได้มอบต้นพันธ์ุบัวจีนเพ่ือจัดแสดงและใช้เป็นต้นพันธ์ุสําหรับ
การปรับปรุงพันธ์ุบัว  ซึ่งในการจัดบริการวิชาการน้ี มีภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย  (5.2-
2-12) เป็นต้น 

 
3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น 
การประเมินผลโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ว่าผู้ที่ได้รับการอบรมมีความพึงพอใจและสามารถนําไปใช้ 
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ประโยชน์ได้หรือไม่ (5.2-3-1) มีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมท่ีนิสิตนักศึกษา 
(ผู้รับบริการ) จะได้รับ  รวมถึงในฐานะของผู้ให้บริการได้มีการนําความรู้ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์  การ
สื่อสาร การช้ีแจงแนะนําให้ผู้รับบริการ  ดังเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งผลการประเมินผู้รับบริการทั้งหมด 125 คน อยู่ในระดับ 4.2 คะแนน 
จาก 5 คะแนน (5.2-3-2) ซึ่งจากการสอบถามความเห็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา พบว่า นักเรียน นิสิต/นักศึกษา 
จํานวนร้อยละ 86.4 เห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับสามารถนําไปปรับใช้ได้มากถึงมากที่สุด และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4.23 (5.2-3-3) 
   ประเมินผลการเรียนการสอนของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย
การจัดประชุมสัมมนาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าการเรียนการสอนตรงตาม
ประเด็นที่ต้องการหรือไม่ ต้องการให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมการสอนในส่วนใด (5.2-3-4) 
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการเรียนล่วงหน้า ว่าการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จหรือไม่ มี
นักเรียนได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคณะต่างๆ มากน้อยเพียงใด มีนักเรียนสนใจเรียนโครงการเรียน
ล่วงหน้าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร (5.2-3-5)รวมไปถึงการประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้าให้แก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะตามสัญญาที่
กําหนดไว้ว่าการบริการทางวิชาการน้ันสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ (5.2-3-6) นอกจากน้ี
คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมที่เกิดขึ้นกับนิสิตเช่น การ
ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการสอน/การให้บริการแก่นิสิต โดยใช้ระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย และการสํารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 
(5.2-3-7) เป็นต้น 
 

4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนให้นําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังตัวอย่าง เช่น โครงการพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องฉลากคาร์บอน ของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่บริการให้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ได้นําผลจาก
การดําเนินการจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง เตรียมพร้อมบริหารธุรกิจด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอน  ใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (5.2-4-1) ที่มีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.06 จาก
คะแนนเต็ม  5   โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลการจัดสัมมนาให้เพ่ิมระยะเวลาการอบรม เพ่ิม
เน้ือหาเก่ียวกับการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และให้มีกรณีศึกษาในประเทศไทย รวมถึงการให้ปรับปรุง
การบรรยายของวิทยากรบางท่าน ดังน้ันในการจัดสัมมนาพิเศษครั้งต่อมาเร่ือง กลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจด้วย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2553 ณ. โรงแรมรามา การ์เดน (5.2-4-2)  ได้เพ่ิมระยะเวลาจัด
อบรมเป็นเวลา 3 วัน และเพ่ิมหัวข้อปฏิบัติการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
อบรมต้องการให้เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับกรณีศึกษารวมทั้งต้องการให้มีการจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ผล
ประเมินการอบรมในภาพรวมเท่ากับ 4.38 จากคะแนน 5 จากน้ันการจัดสัมมนาพิเศษครั้งต่อมาเรื่อง 
สถานการณ์ฉลากคาร์บอนและผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 17 กันยายน 2553  ณ. โรงแรม
รามา การ์เดน (5.2-4-3)  ได้มีการเพ่ิมการบรรยายเรื่อง แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมเรื่องเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากคาร์บอน เพ่ิมกรณีศึกษาและผลกระทบของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลาก
คาร์บอนต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการเพ่ิมจํานวนวิทยากรจากองค์กรภายนอก และปรับเปลี่ยน
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วิทยากรบางท่านเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม มีผลการประเมินการจัดสัมมนาพิเศษในคร้ังน้ีภาพรวมเท่ากับ 4.08 
จากคะแนนเต็ม  5 โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลโครงการคือ ให้มีการจัด Workshop และให้มีการ
สอนการคํานวณวัฎจักรชีวิต ดังน้ัน การจัดอบรมด้านฉลากคาร์บอนในคร้ังต่อมาจึงได้จัดอบรมหลักสูตรเรื่อง 
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 กันยายน - 2 
ตุลาคม และ 4-5 ตุลาคม 2553 ณ. โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (5.2-4-4) โดยการจัดครั้งน้ี
เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มก. กับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลการ
ประเมินการจัดการอบรมในภาพรวมได้คะแนนเต็ม 5   

 

5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการ เผยแพร่สู่บุคลากรในคณะและชุมชน เช่น การนําไบโอดีเซลที่ได้จากไขมันในน้ําเสีย มาใช้สําหรับ
รถบริการรับส่งบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยไม่เก็บค่าโดยสารภายในมหาวิทยาลัย การเปิดการอบรม
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 และการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซลให้แก่ผู้สนใจทั่วไป 
(5.2-5-1) การจัดอบรมหลักสูตรเรื่อง บริหารธุรกิจอย่างย่ังยืนด้วย CSR (5.2-5-2) (การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือ Corporate Social Responsibility, CSR) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 
ณ. โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน โครงการการจัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องฉลากคาร์บอน (5.2-5-3) ของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ทาง Website ของภาควิชาต่างๆ (5.2-5-4) เป็นต้น 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจัดทําสรุป

หลักสูตรหัวข้อฝึกอบรมและสัมมนา ด้านระบบคุณภาพและระบบท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านอ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1) และคณะจัดทําข้อมูลการจัดอบรมตามความ
ต้องการขององค์กรผ่านเว็บไซต์คณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-1-2) และมีการจัดทํา
แผนการบริการวิชาการ (Action Plan) (เอกสารหมายเลข 5.2-1-3) 

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยคณะมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
ระหว่าง 
 - คณะฯ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร โครงการ เรื่อง “โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU FOOD SCIENCE 
PARK” (เอกสารหมายเลข 5.2-2-1) 

 - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Food and Agriculture Organization of the 
United Nation (FAO) จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอาหารสู่กลุ่มห้างค้าปลีก” 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-2) 
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 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ US Food & Drug Administration, US 
Department of Agriculture และกระทรวงสาธารณสุข จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “APEC Food 
Defense Pilot Program-Thailand (CARVER + Shock Vulnerability Assessment, CSVA) (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-3) และความร่วมมือการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการเพ่ือแก้ปัญหาอะฟลา
ทอกซินในประเทศไทยระหว่างภาควิชากับกลุ่มงานสารพิษเช้ือราของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร 
และ สวพ.มก. ได้มีความร่วมมือต้ังแต่ระดับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-4) และความร่วมมือการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยอาหารใน
งานบริการอาหาร โดยประยุกต์ใช้ระบบ HACCP” ระหว่างภาควิชาฯกับศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) (เอกสารหมายเลข 5.2-2-5) และความร่วมมือการจัดโครงการพัฒนา
วิชาการ เรื่อง “วิธีปฏิบัติที่ดีเพ่ือความปลอดภัยอาหารของงานบริการอาหาร” ระหว่างภาควิชาฯกับศูนย์
นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) (เอกสารหมายเลข 5.2-2-6)  

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม โดยจัดทําแบบประเมินและสรุปผลการประเมินในการให้บริการทางวิชาการในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การบริการ(เอกสารหมายเลข 5.2-3-1)  

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ โดยคณะฯนําผลการประเมินโครงการมาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคณะมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ประสบการการให้บริการสู่สาธารณชน เช่น 

 - คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอีกก้าวเพ่ือ
การเติมเต็ม” ลงในนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับที่ 3 เล่มที่ 33 (เอกสารหมายเลข 5.2-5-1) 

 - คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “Food Safety 
Management for Food Services การจัดการความปลอดภัยอาหารสําหรับงานบริการอาหาร” ลงในนิตยสาร 
Food Focus Thailand ฉบับที่ 5 เล่มที่ 57 (เอกสารหมายเลข 5.2-5-2) 

  - ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-5-3) 
 

 

 


