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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์  ผลผลิต: .  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของงบประมาณท้ังหมด วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์สามารถตรวจ
สุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นได้และเพ่ือจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์เบื้องต้นได้  2) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ปัญหาการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องในปัจจุบันจึงเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และแนะน าวิธีการใช้ยาในปศุสัตว์เบื้องต้นอย่างถูกต้อง  
ผลการด าเนินโครงการพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสุขภาพ
สัตว์เบื้องต้นได้ โดยสามารถแยกสภาวะปกติของสัตว์กับความผิดปกติของสัตว์ โดยใช้สัญญาณชีพที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เช่น การสังเกตการหายใจ ฟังเสียงหายใจ ดูอัตราการหายใจ การดูสีเยื่อเมือกและความชุ่มชื้น ดูลักษณะการแห้ง
น้ าจากการดึงผิวหนังและดูเบ้าตา การดูลักษณะการยืน การเดินได้ เป็นต้น ผลการด าเนินงาน มีนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุ
สัตว์ จ านวน 20 ราย นักศึกษาสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ การ
จับบังคับโค และการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์ และให้ความรู้ แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ม.1 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด จ านวน 30 คน จากผลการด าเนินงานพบอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการคือ ขาดแคลนนักวิชาการสัตวบาลเพ่ือเป็นผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ในการควบคุมบังคับสัตว์  การติดต่อ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ และการแบ่งเบาภาระงานในการเป็นผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม ดังนั้น 
การจัดหานักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แผนกิจกรรมโครงการที่ที่
จะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 คือ 1.) สัตวบาลสามารถสนับสนุนการท างานของนายสัตวแพทย์ได้ 2.) 
จัดตั้งศูนย์สุขภาพส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 3.) จัดตั้งศูยน์เวชภัณฑ์และชีวภัณฑ์ส าหรับ
สัตว์ 4.) ให้บริการวิชาการด้านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการใช้ยาเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โค
เนื้อโคมือนารอจ ากัด  
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บทน า 
 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีนายสัตวแพทย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
สุขภาพสัตว์ จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุ
สัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เพ่ือบริโภคสามารถตรวจสุขภาพสัตว์และใช้ยาเบื้องต้นได้ถูกต้อง ลดปัญหา
การเจ็บปุวยและลดการใช้ยาโดยไม่จ าเป็นเพ่ือปูองกันเชื้อดื้อยาที่อาจตกค้างถึงผู้บริโภคได้ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีภารกิจที่ส าคัญคือการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์ด้านการท างานในภาคสนาม การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพสัตว์และการใช้ยาเบื้องต้น แก่นักศึกษาและเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  ให้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตามยังขาดปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์งานฟาร์ม ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการฟาร์มโคเนื้อให้
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรักษาสภาพ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์เพ่ิมเติม จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การตรวจสุขภาพสัตว์และการใช้ยาเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 

เอลฮัม แวฮามะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

1. รหัสโครงการ 0 0 3  0 2  -  3  0 2 / 2 5 6 2 
 

2. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์สามารถตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นได้และเพ่ือจัดการปัญหา
สุขภาพสัตว์เบื้องต้นได้ 
4.2 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องในปัจจุบันจึงเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และ
แนะน าวิธีการใช้ยาในปศุสัตว์เบื้องต้นอย่างถูกต้อง  

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ:  
5.1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและเข้าใจถึงความส าคัญของการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 
5.2 เกษตรกรเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ยาสัตว์และสามารถใช้ยาสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและได้
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
5.3 เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ของตัวเองในสถานการณ์จริง 

6. เป้าหมายของโครงการ:  
6.1 สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จ ากัด จังหวัดนราธิวาสและนักศึกษาที่สนใจ จ านวน 80 คน 

7. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
7.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน

และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เปูาประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 
80 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  

7.2 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพด้านการเกษตรที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้  เปูาประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และ สังคม  ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพที่พึงพอใจ ในระดับ
ดีขึ้นไปอย่างน้อย 80 ค่าเปูาหมาย 70 กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และ สังคม 
8. สถานที่ด าเนินโครงการ: ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.
นราธิวาส และ สหกรณ์โคเนื้อมือรารอจ ากัด จ.นราธิวาส 
9. ระยะเวลาการด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยด าเนินโครงการ  
10. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการ 

10.1 ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสุขภาพสัตว์ในปศุสัตว์ 
10.2 ความรู้เบื้องต้นส าหรับการใช้ยาในสัตว์และกฏหมายการใช้ยาสัตว์ 
10.3 ปฏิบัติการตรวจสุขภาพสัตว์และการใช้ยาสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้น 
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10.4 การจัดการแปลงหญ้า และพืชอาหารสัตว์ 
11. งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 

11.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 20,000    บาท อยู่ในผลผลิต: ผลงานการให้บริการทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
11.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 20,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท้ังหมด 

        11.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จากงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 20,000.0 บาท 

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน  

(บาท) 

งบด าเนินงาน     

15.1 ค่าตอบแทน - - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 ชุดๆ ละ 

25 บาท  
 

1,000 

15.2 ค่าวัสดุ   
 

15.2.1 ยาและเวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 19,000 

รวม  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
 

12. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน 
- นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 40 คน  
- สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อเนื้อมือนารอจ ากัด 40 คน 

13. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
13.1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
13.2 เกษตรกรเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ยาสัตว์และสามารถใช้ยาสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และได้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุด 
13.3 เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ของตัวเองในสถานการณ์
จริง 
 

   14 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
                     บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี้ 

14.1 ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสุขภาพสัตว์ในปศุสัตว์ 
14.2 ความรู้เบื้องต้นส าหรับการใช้ยาในสัตว์และกฏหมายการใช้ยาสัตว์ 
14.3 ปฏิบัติการตรวจสุขภาพสัตว์และการใช้ยาสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้น 
14.4 การจัดการแปลงหญ้า และพืชอาหารสัตว์ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  1.) เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์สามารถตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นได้
และเพ่ือจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์เบื้องต้นได้ 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรม การด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
ปฏิบัติการตรวจสุขภาพสัตว์และการใช้
ยาสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้น 

ปฏิบัติการการตรวจสุขภาพโค
และการเลือกใช้ยาในปศุสัตว์ 

อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ 

การจัดการแปลงหญ้า และพืชอาหาร
สัตว์ 

ปฏิบัติการจัดการแปลงหญ้า
เพ่ือลดปัญหาโรคพยาธิในโค 

อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  3.) บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน 

กิจกรรม การด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
ความรู้ เบื้องต้นในการตรวจสุขภาพ
สัตว์ในปศุสัตว์ 

บรรยาย อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ 

ความรู้เบื้องต้นส าหรับการใช้ยาในสัตว์
และกฏหมายการใช้ยาสัตว์ 

บรรยาย อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ 

อบรมการจัดการปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์อย่างยั่งยืน 

บรรยาย น.สพ.กฤษณ์ วีระวงศ์ 

 
15. เป้าหมาย:  
15.1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและเข้าใจถึงความส าคัญของการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น 
15.2 เกษตรกรเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ยาสัตว์และสามารถใช้ยาสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและได้

ประสิทธิภาพ 
15.3 เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ของตัวเองในสถานการณ์จริง 

16. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 ขาดแคลนนักวิชาการสัตวบาลที่คอยสนับสนุนการท างานด้านการจับบังคับและการใช้ยาในสัตว์ ปัญหาการ

ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และ คนงานประจ าฟาร์ม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ภายในฟาร์ม 
17. แนวทางแก้ไข 

จัดหานักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการให้กับอาจารย์และนายสัตวแพทย์ 
18. รูปภาพการด าเนินโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรมที่ 1 การฝึกปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ การใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้น และการจัดการแปลงหญ้า 

 
รปูท่ี 1.1 การตรวจสุขภาพไก่เนื้อระดับฝูงและการให้ยาและวิตามินช่วงกกไก่ 

 

  
รูปที่ 1.3 การตรวจสุขภาพโคเบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้น 

 

  
รูปที่ 1.4 การเตรียมยาและการฝึกปฏิบัติการบริหารยาในสัตว์ 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 1.5 การจัดการแปลงหญ้าซิกแนว 

 
 

กิจกรรมที่ 2 : การบรรยายด้านสุขภาพสัตว์ 
 

  
รูปที่ 2.1 ภาพการบรรยายและการถาม-ตอบค าถามในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน 

 

 
รูปที่ 2.2 ภาพการบรรยายและเสวนาเรื่องการจัดการสุขภาพโคและการจัดการปัญหาพยาธิภายในโค 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 2.3 ภาพบรรยายเรื่องการจัดการแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงโค 

 
กิจกรรมที่ 3 : การมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 
รูปที่ 3.1 ภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ออกตรวจสุขภาพโค ณ นูซันตาราฟาร์ม 

 

 
รูปที่ 3.2 ภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ตัดแต่งกีบแพะให้แก่เกษตรกร 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

  
รูปที่ 3.3 ภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ควบคุมบังคับโคเพ่ือตรวจและรักษาโรคในฟาร์มคณะเกษตรพ้ืนที่โคกเขือ

และพ้ืนที่ปุาไผ่ 
 

19. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ    
 ควรมีนักวิชาการเกษตรประจ างานฟาร์มเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และมีการพัฒนายั่งยืน 

20. แผนกิจกรรมโครงการที่ท่ีจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 
1.) การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ ส าหรับหมุนเวียนแปลงหญ้า เพื่อลดปัญหาโรคพยาธิภายใน 
2.) จัดตั้งศูนย์สุขภาพสัตว์และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์  
3.) ให้บริการวิชาการด้านการจัดการการเลี้ยงสัตว์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการใช้ยาเบื้องต้นอย่าง
ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.) ให้บริการวิชาการด้านการลดปัญหาเชื้อดื้อยาและการปนเปื้อนสู่ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศสุตัว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศสุัตว์ ประจําปี 2562 
______________________________________________________________________________________________ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  จํานวนผู้ประเมิน  =     31  คน 
  เพศ  

ชาย  =   10  คน 
   หญิง  =   21  คน 
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการประกวดแพะพื้นเมืองและแพะลูกผสม 

หัวข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

x ̅ 
 

SD̅ ระดับความพึง
พอใจ 

1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ         
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 3 17 8 3 0 3.65 0.80 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่ 8 16 7 0 0 4.03 0.71 มาก 
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลา 
(จํานวนช่ัวโมง, จํานวนวัน, ช่วงเดือน) 7 14 8 2 0 3.84 0.86 มาก 

1.4 รูปแบบ/ขัน้ตอนในการจัดกิจกรรม 6 17 7 1 0 3.90 0.75 มาก 
เฉลี่ย 3.85 0.07 มาก 

2. ผู้ให้บริการวิชาชีพ         
2.1 ความรอบรู้ในการให้บริการ 9 18 4 0 0 4.16 0.64 มาก
2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์/ความสามารถในการ
ให้บริการ  9 15 6 1 0 4.03 0.80 มาก 

2.3 ความสามารถในการให้คาํแนะนํา 2 24 4 1 0 3.87 0.56 มาก
2.4 ความรวดเร็วในการให้บรกิาร 3 21 6 1 0 3.84 0.64 มาก
2.5 ความเหมาะสมของผู้ใหบ้ริการวิชาชีพ 8 16 7 0 0 4.03 0.71 มาก

เฉลี่ย 3.99 0.09 มาก 
3. วัสดุ/อุปกรณท์ี่ใช้ในการบรกิารวิชาชพี         

3.1 ความเหมาะสมของคณะกรรมการตัดสนิ
การประกวดแพะพ้ืนเมืองและแพะลูกผสม 5 19 4 2 1 3.81 0.91 มาก 

เฉลี่ย 3.81 0.91 มาก 
4. คุณภาพการให้บริการ         

4.1 ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการวิชาชีพ 6 18 7 0 0 3.97 0.66 มาก 
4.2 สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้จริง 6 18 7 0 0 3.97 0.66 มาก 



 
จากข้อมูลในตารางดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบ้ืองต้นและ

การใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์ ประจําปี 2562 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.97 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 สิ่งทีท่่านประทับใจในการรับบริการวิชาชพี 
 - วิทยากรใหค้วามรู้ได้และแนะนําเป็นอย่างดี 
 - ได้เรียนรู้เก่ียวกับการใช้ยาเบ้ืองต้น 
3.2 สิ่งทีท่่านต้องการเสนอแนะเพื่อการพฒันาในการบริการวิชาชีพครั้งต่อไป 
 - อยากให้มีวิทยากรหลายๆ ท่าน เพ่ือให้ได้ความรู้อย่างละเอียด 
 - อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติมากกว่าน้ี 
3.3 บริการวิชาชีพทีท่่านต้องการรับบริการในครั้งต่อไป 
 - อยากให้สอนเก่ียวกับการอ่านฉลากยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลี่ย 3.97 0  
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการรบับรกิาร

วิชาชีพ 11 16 4 0 0 4.23 0.67 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.23 0.63 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 3.97 0.41 มาก 



กราฟแสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบ้ืองต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์ ประจําปี 2562 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 
 

 


