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สวนที่ 1
บริบทคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 ประวัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พ.ศ.2547 ซึ่งมีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ. 2518 กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยพัฒนามาจากหมวดวิชา
9 หมวดวิชา ดังนี้ หมวดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป สุขศึกษา คณิตศาสตร
เกษตรศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตร หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม และหมวดวิชาตาง ๆ เปลี่ยน
สถานะไปเปนภาควิชา โดยเปดสอนเฉพาะปริญญาทางการศึกษาเทานั้น
พ.ศ. 2528 เปดสอนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรตามหลักสูตรของ
สภาการฝกหัดครู พ.ศ.2528
พ.ศ. 2534 เปด สอนนั ก ศึก ษาคุ รุท ายาทสายมัธ ยมศึก ษา ในโปรแกรมวิชาคณิต ศาสตร
เกษตรศาสตร และอุตสาหกรรมศิลป (สาขากอสรางและอิเล็กทรอนิกส)
พ.ศ. 2535 เปดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2538 เปลี่ย นจากภาควิชาวิท ยาศาสตรเ ป นคณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542 ปรับเปลี่ยนโครงสรางบริหารจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดรวมศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตมาอยูภายใตการบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 มี ส ถานภาพเป น คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ภ ายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการศึกษานอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย
โดยไดเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2552 คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีปด หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต (วท.บ.) เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาไมถึง 10 คน
พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา โดยเปดการ
เรียนการสอนตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2553
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดปดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.) ในภาค
เรียนที่ 2/2554 เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษานอย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติจากใหยายนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไปสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
พ.ศ. 2554 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ด ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตรแทนหลักสูตรเกษตรศาสตรโดยเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
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พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
(ค.บ.) โดยเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส
(ค.บ.) โดยเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2556
พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร
คือ คณิตศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2560 คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนิน การปรับ ปรุงหลัก สูต รโดยใช เ กณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4
ป) จํานวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรคณิตศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร
ศึกษา หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรฟสิกส และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมคอมพิวเตอร
ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 10
หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาฟสิกส และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาวิทยาการเคมีและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 72 คน จําแนกเปน บุคลากรสาย
วิ ช าการ 60 คน และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น 12 คน นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง หมด 699 คน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการประเมินตัวชี้วัดจากหนวยงานภายนอก โดยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562 ไดคะแนน 4.20 ซึ่งอยูในระดับดี
1.2 ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1.3 ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และดานการศึกษา ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน
ใหบริการวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู ทองถิ่นอยางยั่งยืน
1.4 อัตลักษณ : ใฝดี ใฝรู สูงาน
ใฝดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝรู : ศึกษา คนควาหาความรู เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สูงาน : ขยัน อดทน กระตือรือรน มีน้ําใจ
1.5 วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและทองถิ่น
1.6 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
2. วิจัยเพื่อสรางสรรคนวั ตกรรม พัฒนาองคค วามรู บูรณาการในการเรีย นการสอน การ
บริการวิชาการ ตอทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและทรั พ ยากรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ธรรม โปร ง ใสและ
ตรวจสอบได
1.7 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศนที่
กําหนดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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1.8 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS) ดานการบริการวิชาการ
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทําใหสามารถนําไปใชบริการสังคมได
หลายดาน
2. มีความสามารถดานการจัดคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางตอเนื่องและเปนที่ยอมรับ
3. มีโครงการบริการวิชาการที่นาํ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวนมาก
4. สาขาวิชามีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
5. คณะมีเครือขายเพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนในการใหบริการวิชาการ
6. มีระบบตรวจสอบและประเมินเปาหมายตามเกณฑการประเมินของ นโยบายการประกันคุณภาพ
จุดออน
1. มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก แตมีการนํามาบูรณาการกับการวิจัยจํานวนนอย
2. ขาดฐานข อมู ลทางด านการบริ การวิ ชาการโดยเฉพาะเรื่ องพื้ นที่ และกิ จกรรมที่ คณะฯเคย
ใหบริการวิชาการ
3. การสํารวจความตองการในการบริการวิชาการยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่เปาหมาย
4. การจัดการองคความรูสูสาธารณชนมีจํานวนนอย
5. การบริการวิชาการสวนใหญจัดในไตรมาสที่ 4 ทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเกณฑ
รายไตรมาส
ปจจัยภายนอก
โอกาส
1. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภายนอกสถาบัน
2. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยตอการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
3. ชุมชนมีความตองการองคความรูที่จะใชในการพัฒนา
4. นโยบายการประกันคุณภาพเปนตัวกําหนดทิศทางการบริการวิชาการ
5. มีนโยบายการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล กําหนดจุดเนนในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือในดานเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็ง และเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้งในดานวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น
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อุปสรรค
1. ผู รั บ บริ ก ารไม ค รบตามจํ า นวนที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการ สาเหตุ ส ว นหนึ่ ง มาจากป ญ หาทาง
เศรษฐกิจหรือตองประกอบอาชีพ
2. แนวทางของมหาวิทยาลัยในการบริหารงบประมาณสําหรับการบริการวิชาการไมเอื้อตอการ
สนับสนุนงานวิจัยที่ตอยอดจากการบริการวิชาการ
3. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินมีการเปลีย่ นแปลง
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สวนที่ 2
การบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น
การบริการทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง สถาบั นอุ ด มศึก ษาพึงใหบริก ารทางวิชาการแกชุมชนทอ งถิ่น โรงเรีย น สั งคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพทั้ งทางด า นวิท ยาศาสตร
กายภาพ และ ดานการสอนทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเหมาะแกการใหบริการ
แกชุมชน โรงเรียน และ ทองถิ่น ทั้งนี้การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจ
คิ ด ค า ใช จ า ยตามความเหมาะสม โดยให บ ริ ก ารทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน หน ว ยงานอิ ส ระ
หนวยงานสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน และทองถิ่นโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ให
คําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อ
ชี้แนะ แกปญหาสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหกับชุมชนและทองถิน่
แลว สถาบันเองก็ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ เชนกัน กลาวคือ เพิ่มพูนประสบการณและความรูของ
อาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน สิ่งสําคัญอีกอยาง
นั้นเปนการสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีเครือขายในการชวยกัน
พัฒนานักศึกษาตอไป
2.1 ความหมายและรูปแบบของการใหบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ., 2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแก สังคม
ทองถิ่นภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เขามาใชบริการ
การใหบริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูใ นฐานะ
ที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชน
ในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิ ช าการเป น การบริ ก ารที่ มี ค า ตอบแทนและบริ ก ารวิ ช าการให เ ปล า โดยมี ก ารนํ า ความรู แ ละ
ประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ งของชุ มชน หมายถึง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้น เพื่อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค ก รภายนอกและเมื่อ ดํา เนิ น การแลว มีผลกอ ใหเ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชรูปแบบการใหบริการบริการวิชาการแกบุคลากรภายนอก
เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ การกําหนดรูปแบบพื้นฐานจากการดําเนินงานใน
การใชบริการมาเปนระยะเวลาอันยาวนานและอยางตอเนื่อง ทําใหทราบความตองการที่แทจริงของ
ชุมชนและทองถิ่น รูปแบบการใหบริการมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของคณะ หมายถึง การอนุญาตใหหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น และบุคคลภายนอก ใชประโยชนทรัพยากรของคณะ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาหนวยงาน ชุมชน และสังคม ทรัพยากรของคณะ เชน หองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน (ตัวยางเชน สื่อประกอบการเรียนการสอน ตัวยางพืชและสิ่ง มีชี วิต
สารเคมี เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล) เปนตน
2. การเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หมายถึง การอางอิงถึงชื่อคณะ และชื่อบุคลากรของคณะ
ในการไดรับบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เชน การวิเคราะหขอมูล กาวิเคราะหตัวอยางจากงาน
ทดลอง การใหคําปรึกษา หรือการอางอิงจากการนําบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรใน
คณะที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพไปใชประโยชน เปนตน
3. การใหคําปรึกษา (Consultant) หมายถึง การที่บุคลากรของคณะไดปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการ
ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนในทางที่
ดีแกหนวยงานภายนอกทั้งที่เปนภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน บุคคล
4. การใหการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ หมายถึง การจัดการอบรมรูปแบบตางๆ ที่คณะ
เปนผูดําเนินการ ที่อาจใชวิทยากรจากบุคลากรภายนอก หรือบุคลากรของคณะ และอาจใชสถานที่
ภายใน และภายนอกของคณะ ใหแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอก หรือ
หมายถึง การที่บุคคลากรของคณะไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน
5. การเป นเครือ ขายใหบ ริการทางวิชาการ หมายถึง คณะใหค วามรว มมือ ทางวิชาการกั บ
หนวยงานอื่น หรือ บุคลากรภายนอก เพื่อใหบริการวิชาการ รวมทั้ง การใหบริการวิชาการในลักษณะ
ระบบเครือขายระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. การใหบริการวิชาการซึ่งกอใหเกิดรายได หมายถึง แหลงเงินอุดหนุนการบริการวิชาการที่มิ
ได ม าจากเงิ น งบประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การจั ด ฝ ก อบรม จั ด ประชุ ม สั ม มนา จั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ใหคําปรึกษา หรือใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดลอง สอบเทียบ ประเมินผล ใหบริการ
ขอมูล หรือใหบริการวิชาการในรูแบบอื่นใดที่มีการบริหารเงินรายไดจากการบริการวิชาการ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการกองทุน
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2.2 ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับแผนบริการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง พ.ศ. 2563-2565
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น และประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดนํามาสูแนวทางการดําเนินงานในการบริการวิชาการประเด็น
ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาของคณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี พ.ศ.2563-2565 ขอ ที่ 1 การพั ฒ นา
ท อ งถิ่ น ก อ ให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานในโครงการ/กิ จ กรรม ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการต า งๆ ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตศักยภาพที่มีอยูของคณะทั้งทางดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและห อ งปฏิ บั ติ ก ารต า ง ๆ เป น ต น ซึ่ ง อยู ภ ายใต แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่
สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพทางการศึกษา ทั้งนี้มีรายละเอียดการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรและ
แผนกลยุทธ แสดงดังตารางความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและแผนบริการวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
พ.ศ. 2563-2565

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2563-2565

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น

กลยุทธที่ 1-1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจังหวัดราชบุรี กลยุทธที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคม
และจังหวัดสมุทรสงคราม ดานเศรษฐกิจ สังคม
ทองถิน่ ดานการศึกษา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สิ่งแวดลอมและการศึกษา
ดานเศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 ใหบริการวิชาการสูสังคมที่สามารถสราง
รายไดใหกับคณะ

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธที่ 2-1 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ
และสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต

กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตครูที่ไดมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 ยกระดับสมรรถนะนักศึกษาและอาจารย
ผูสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใหมีความเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่ 2-2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยสามารถ
ถายทอดหรือบมเพาะคุณลักษณะ 4 ประการ
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2.3 วิสัยทัศน
เปนคณะที่มีคุณภาพในการบริการวิชาการบนพื้นฐานของบริบทชุมชนและทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
2.4 เปาประสงค
1. เพื่อบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสังคม
2. เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการ
3. เพื่อสรางรายไดจากการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ผลดําเนินการ
คาเปาหมาย
ป 2563
ป 2564
1 จํานวนชุมชน/
มากกวา 16 ชุมชน/โรงเรียน อาทิ โรงเรียนชุมชนวัด 20 ชุมชน/
โรงเรียนที่ไดรับ หนองโพ โรงเรียนบานสวนผึ้ง โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียน
การพัฒนาตาม (เทศบาลสงเคราะห) โรงเรีย นวัด นาหนอง (วิธ าน
ความตองการ
ราษฎรอนุกูล) โรงเรียนวัดสรอยฟา (สุวรรณโพธา
ประชานุกูล) โรงเรียนบานตลาดควาย โรงเรียนบาน
เนินมวง โรงเรียนวัดระฆังทอง โรงเรียนบานพุมวง
ราษฎร โรงเรียนบานทุงแฝก โรงเรียนบานหนองปาก
ชั ฏ โรงเรีย นบา นหนองหมอ ข าว โรงเรีย นอนุ บ าล
สวนผึ้ง โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 โรงเรียนสินแร
สยาม โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ เปนตน
2 จํานวนเครือขาย คณะวิทยาศาสตรฯ ทําความรวมมือกับ หนว ยงาน 4 เครือขาย
ความรวมมือใน ภายนอก จํานวน 4 เครือขาย ดังนี้ สํานักงานจังหวัด
ราชบุ รี กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
การใหบริการ
วิชาการแกสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี
3 จํานวนรายได
มีรายไดจากการบริก ารวิชาการหลัก สู ตรระยะสั้น 2 แสนบาท
จากการบริการ (Short course) จํานวน 3 หลักสูตร มีรายรับจํานวน
วิชาการ
150,000 บาท
4 จํานวนผลงาน/ ไมมีผลงาน/สิ่งประดิษฐ/เทคโนโลยีใหม ที่ไดจากการ
1
ผลงาน/
สิ่งประดิษฐ/
บริการวิชาการ
สิง่ ประดิษฐ/
เทคโนโลยีใหม ที่
เทคโนโลยี
ไดจากการ
บริการวิชาการ
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ลําดับ

ตัวชี้วัด

ผลดําเนินการ
คาเปาหมาย
ป 2563
ป 2564
คณะฯ ร ว มกั บ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป
1
อาหาร ไดใหคําปรึกษา แนะนํากับนิชจังฟูด อําเภอ ผูประกอบการ
สวนผึ้ง เพื่อยกระดับผูประกอบการ ผลิตภัณฑเห็ดแปร
รูป จนสามารถผลิต ผลิตภัณฑใหมและออกจําหนายได
ในทองตลาด
คณะไมมีโ ครงการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการ
2
วิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
โครงการวิจัย

5

จํานวน
ผูประกอบการ
ใหมที่เกิดขึ้น

6

จํานวน
โครงการวิจัยที่
บูรณาการกับ
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
จํานวนโครงการ คณะวิ ท ยาศาสตร ฯ จั ด โครงการทํ า ส ง เสริ ม
ที่สงเสริม
สมรรถนะและศักยภาพความเปนครู ดังนี้
ศักยภาพความ
- โครงการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติก าร การพั ฒ นา
เปนครู
ระบบ IoT for Smart Farm
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู Smart Farmer STEM โดยความ
รวมมือระหวางโรงเรียน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
ครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (หลั ก สู ต รออนไลน ) ให แ ก ค รู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคํานวณ
- โครงการพั ฒ นาสมรรถครู วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรดานนวัต กรรมการสอนและการวิ จั ย
กิ จ กรรมสร า งและพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ฟสิกส(ไฟฟา)
- กิจกรรมอบรมการผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรม
ทางการศึกษาดวยคอมพิวเตอร
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เกณฑการประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ

6 โครงการ
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ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

6-10
11-15
16-20 21 ชุมชน
1. จํ านวนชุ มชน/โรงเรีย นที่ไ ดรับ การพั ฒ นา 1-5
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ขึน้ ไป
ตามความตองการ (สะสม)
1
2
3
4
5
2. จํ า นวนเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการ
เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย
ใหบริการวิชาการแกสังคม (สะสม)

4. จํานวนผลงาน/สิ่งประดิษฐ/เทคโนโลยีใหม
ที่ไดจากการบริการวิชาการ (สะสม)

150,000
บาท
1
ผลงาน

5. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น

1

3. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ

ขึ้นไป
50,001- 100,001- 150,001- 200,001
100,000 150,000 200,000
บาท
บาท
บาท
บาท
ขึ้นไป
2
3
4
5
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ขึ้นไป
2
3
4
5

ใหม)

ผูประกอบการ

ผูประกอบการ

ผูประกอบการ

ผูประกอบการ

6. จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มขึ้นใหม)

1
2
โครงการ โครงการ
วิจัย
วิจัย

3
โครงการ
วิจัย

4
โครงการ
วิจัย

7. จํานวนโครงการที่สงเสริมศักยภาพความ
เปนครู (สะสม)

1-2
3-4
โครงการ โครงการ

5-6
โครงการ

7-8
โครงการ

ผูประกอบการ

ขึ้นไป

5
โครงการ
วิจัย
ขึ้นไป
9
โครงการ
ขึ้นไป

แผนบริการวิชาการ ประสบความสําเร็จเมื่อมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่บรรลุความสําเร็จ รอยละ
75 ของจํ านวนตั ว ชี้วั ด ความสํ าเร็ จทั้ง หมด หรือ คะแนนเฉลี่ย ของตัว ชี้วั ด ความสํ าเร็ จทั้ ง หมดมี ค า
มากกวา 3.50 คะแนน
ระดับความสําเร็จ
คะแนนเฉลี่ยของตัวชีว้ ัดมีคา 1.00 ถึง 2.50 คะแนน สําเร็จในระดับ ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดมีคา 2.51 ถึง 3.50 คะแนน สําเร็จในระดับ พอใช
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดมีคา 3.51 ถึง 4.50 คะแนน สําเร็จในระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดมีคา 4.51 ถึง 5.00 คะแนน สําเร็จในระดับ ดีมาก
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2.5 กลยุทธดานการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน
1.1 สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
จัดทําแผนการบริการวิชาการ
1.2 เพิ่มศักยภาพหนวยงานบริการวิชาการใหเขมแข็ง
1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
กลยุทธที่ 2 สรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อการบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน
2.1 สรางความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
2.2 ประเมินประโยชนและผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวนํา
ผลไปพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ
2.6 ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ
การบริการวิชาการแกสังคมเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและเพื่อความสอดคลองของ
การทํ างานในองคก ร คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปน ตอ งดําเนิน งานในเรื่อ งการบริ ก าร
วิชาการแกสั งคม ดว ยศั ก ยภาพและเต็ มความสามารถของบุ ค ลากร และเพื่อ ความเขมแข็ งในการ
บริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะจึ ง กํ า หนดระบบและกลไก
หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดาน
การบริการวิชาการแกสังคม ทั้งนี้ เปนการใหบริการ วิชาการที่มคี วามเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการ วิชาการแกชุมชน โรงเรียน และทองถิ่น กับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการแกสั งคม โดยใชวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-CheckAct) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผน (Plan) วางแผนการให บ ริ ก ารวิ ช าการ กํ า หนดโครงการ กลุ ม เป า หมาย
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถวั ด ผลความสํ า เร็ จ ของโครงการได โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาและผลการสํารวจความตองการชุมชนเปนหลัก
2. การดําเนินงานตามแผน (Do) ปฏิบัติการตามแผนการใหบริการวิชาการ ตามโครงการ
และกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เปนการทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว โดย
ผูรับผิดชอบแตละโครงการจะตองวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของตนเองในแตละชวงการดําเนินงาน
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และเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานรายตั วชี้วัด และเกณฑตัด สิน เพื่อตัดสินวาการดําเนิน งานบรรลุ
เปาหมายที่ตองการหรือไม เพราะเหตุใด
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแลว
ตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงโดยสงขอมูลยอนกลับไปสูผูเกี่ยวของในการดําเนินงานในหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับรูถึงผลการดําเนินงานของตนเองวาเปนอยางไร และควรปรับปรุงตอไป
อยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
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ระบบและกลไกการดําเนินโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูดําเนิน
กิจกรรม
กิจกรรม
คณบดี/
ศึกษา/สํารวจปญหาและความตองการ
รองคณบดี/
ของชุมชนและสังคม
สาขาวิชา
คณะกรรมการ
วางแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําป
บริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร
ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ/ความเขาใจ (MOU)
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา
นําเสนอโครงการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ
คณะ/สาขา

รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

คณะ/สาขา

ติดตาม ประเมินผล (+การนําความรูไปใช)

คณะ/สาขา

รายงานสรุปโครงการ

คณะ/สาขา

ถายทอดความรูส ูบุคลากรภายในสถาบัน
และสาธารณะ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ประเมินสรุปโครงการบริการวิชาการในภาพรวม

คณบดีพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
ดําเนินโครงการ
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2.7 ประเภทและลักษณะการใหบริการวิชาการ
2.7.1 ประเภทการใหบริการวิชาการ
1. การบริการวิชาการในลักษณะใหเปลา เปนการบริหารจัดการโดยใชงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายไดของคณะ
2. การบริการวิชาการแบบคิดคาใชจาย ใหเก็บคาบริการ คาลงทะเบียน และบริหารคาใชจาย
ของโครงการ/กิจกรรมจากคาลงทะเบียนที่เก็บได โดยปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายของมหาวิทยาลัย
3. การบริการวิชาการเปนไปในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนเปนการดําเนินงานในลักษณะการประสานความรวมมือโดยยึดแนวปฏิบัติของหนวยงานนั้นๆ
และแนวปฏิบัติการใหบริการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
2.7.2 ลักษณะโครงการการบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น
1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวย
งาน มีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน
2. การจั ด ทํ าโครงการ/กิจกรรม ตอ งศึก ษาความตอ งการกลุ มเป าหมายกอ น เพื่อ ใหก าร
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
3. กลุมเปาหมายการใหบริการวิชาการ คือ ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ศิษยเกา ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่รับ บริการของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการรองขอ เปนตน
4. สถานที่หรือการใหบริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่
ภายนอก มหาวิทยาลัย
2.8 แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และไดดําเนินการ
ตามระบบที่วางไวโดยเริ่มจากการกําหนดแนวทางการใหบริการตามนโยบายของคณะและสํารวจความ
ต อ งการของชุ ม ชน ภาครั ฐ และภาคเอกชน แล ว นํ า ไปจั ด ทํ า แผนบริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ จั ด สรร
งบประมาณ โดยในสวนของคณะก็มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเขากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การนํานักศึกษาไป
รวมจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน นอกจากนั้นแลว ยังมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการแกสั งคมกั บ การวิจัย เชน การนําผลการวิจัย ไปสูการใชป ระโยชนจริง ตลอดจนนําความรู
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนา ตอยอดไปสูการทําวิจัยเพื่อใหไดองคความรูใหม เปน
ตน ตอจากนั้นคณะไดจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการบริการวิชาการ และมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยตอไป
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2.9 พื้นที่เปาหมายการบริการวิชาการ
1. จังหวัดในเขตพื้นที่การใหบริการ คือ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม
2. จังหวัดอื่น ๆ ที่สนับสนุนงบประมาณในดําเนินการ
2.10 การดําเนินโครงการ การประเมิน และการรายงานผล
1. คณะกํากับติดตาม โครงการ และสนับสนุนใหจัดตามวันเวลาและวัตถุประสงคของโครงการ
2. ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน
3. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
4. ประเมินผลการใหบริการวิชาการของคณะในภาพรวม
5. จัดทํารายงานผลดําเนินโครงการ พรอมขอเสนอแนะ
6. ประชาสัมพันธผลดําเนินโครงการ
7. รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ
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สวนที่ 3
แผนงานโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนงานรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 แผนงานบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณแผนดิน (งบยุทธศาสตร)
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
1. บริการใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตสูชุมชน
1.1 อบรมใหความรู
เชิงปริมาณ :
124,940
ม.ค.อาจารย
ทางดานวิทยาศาสตรฯ 1) เกษตรกรได รั บ การอบรมเชิ ง
มี.ค.64 นิชนันท
สูชุมชนเพื่อสงเสริม
ปฏิบัติการ 100 คน
ชูเกิด
อาชีพแกเกษตรกร
เชิงคุณภาพ :
1) เกษตรกรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นรอยละ 80
1.2 อบรมใหความรู
118,580
ม.ค.อาจารย
ทางดานวิทยาศาสตรฯ 2) เกษตรกรสามารถนําความรูที่
มี.ค.64 นิชนันท
ได จ ากการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ดานการฝกอบรมเชิง
ชูเกิด
ปฏิบัติการการเพาะเห็ด ไปสูการสรางอาชีพ 2 คน
3) เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้ นร อ ย
ละ 5 จํานวน 2 คน
2. บริการตรวจสอบสินคาทางการเกษตรและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ :
73,245
การถายทอดความรู
มีผูไดรับการถายทอดความรูดาน
วิทยาศาสตรดานเกษตร เกษตรปลอดภัย 60 คน
ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ :
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมี
ความรู ด า นเก ษ ตรป ล อ ด ภั ย
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
2.2 การบริการ
เชิงปริมาณ :
326,755
ตรวจสอบสินคาและ

ม.ค.-มิ.ย. อาจารย
64
ดร.จรรยา
พรหมเฉลิม

พ.ย.63ส.ค.64

อาจารย
ดร.จรรยา
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
ปจจัยในกระบวนการ
สินคาทางการเกษตรและปจจัยใน
พรหมเฉลิม
ผลิตทางการเกษตร
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
ไดรับการตรวจสอบ 300 ตัวอยาง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนในทองถิ่นมีความมั่นใจ
ใ น ก า ร บ ริ โ ภ ค สิ น ค า ท า ง
การเกษตรที่ผลิตและจําหนายใน
จังหวัดราชบุรี รอยละ 80
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุในจังหวัดราชบุรี
3.1 การขยายพันธุพืชใน เชิงปริมาณ :
อาจารย
ทองถิ่นโดยใชเทคนิค
1) ตนออนตนผึ้งที่ขยายพั นธุดว ย
ดร.กรกนก
เทคนิคการเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่ อ พื ช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตั้งจิตมั่น
300 ตน
เชิงคุณภาพ :
82,690
พ.ย.63ความรูความเขาใจตอการเขารวม
ส.ค.64
โครงการ รอยละ 80
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรดานนวัตกรรมการสอนและการวิจัย
4.1 ฝกอบรมเชิง
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
71,300
ไตรมาส 2 อาจารย
ปฏิบัติการการทําสื่อ
จํานวน 24 คน
ดร.กรกนก
วิดีโอทางชีววิทยา
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ตั้งจิตมั่น
กิจกรรม รอยละ 100
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 53,347
ไตรมาส 2 ผศ.
จํานวน 24 คน
การทําสื่อโมเดลทาง
ศุภลักษณ
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ชีววิทยา
สุดขาว
กิจกรรม รอยละ 100
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 50,923
ไตรมาส 1 อาจารย
การทําหนังสือเลมเล็ก จํานวน 20 คน
อภินพ
ทางชีววิทยา
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
จิตใจงาม
กิจกรรม รอยละ 100
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โครงการ / กิจกรรม
4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําภาพ Infographic
ทางชีววิทยา
4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําบทเรียนสําเร็จรูป
ทางชีววิทยา
4.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช
ไมโครคอนโทรลเลอร
เพื่อสรางนวัตกรรม
เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ
หรือสิ่งประดิษฐเพื่อเปน
สื่ออุปกรณในการ
จัดการเรียนรู
4.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใชนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐเพื่อ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร (ฟสิกส)
4.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร (ฟสิกส)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
4.9 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนดาน
ฟสิกส

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 35,490
ไตรมาส 3 อาจารย
จํานวน 24 คน
ดร.กรกนก
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ตั้งจิตมั่น
กิจกรรม รอยละ 100
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
47,550
ไตรมาส 1 อาจารย
จํานวน 24 คน
ดร.นันทพร
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
เกตุเลขา
กิจกรรม รอยละ 100
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 49,430
ไตรมาส 1 อาจารย
จํานวน 20 คน
ดร.สันติ
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
รักษาวงศ
กิจกรรม รอยละ 100

เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
จํานวน 20 คน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
กิจกรรม รอยละ 100

75,724

ไตรมาส 1 อาจารย
ดร.สันติ
รักษาวงศ

เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
จํานวน 20 คน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
กิจกรรม รอยละ 100

117,000

ไตรมาส 3 อาจารย
ดร.สันติ
รักษาวงศ

เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
จํานวน 40 คน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
กิจกรรม รอยละ 100

61,670

ไตรมาส 2 อาจารย ดร.
สิทธิเชนทร
พราหมณชู
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
4.10 อบรมเชิง
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 37,853
ไตรมาส 2 อาจารย
ปฏิบัติการการสรางสื่อ จํานวน 30 คน
ณิชากร
นวัตกรรมการเรียนการ เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ปทุมรังสรรค
สอนดานเคมี
กิจกรรม รอยละ 100
ไตรมาส 2 อาจารย ดร.
4.11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 128,080
เสาวณีย
การสรางสื่อนวัตกรรม จํานวน 30 คน
ชูจิต
การเรียนการสอนทาง เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
กิจกรรม รอยละ 100
วิทยาศาสตรแบบ
มัลติมีเดีย
51,097
ไตรมาส 1 อาจารย
4.12 อบรมเชิง
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
ดร.อนุรักษ
ปฏิบัติการเสริมทักษะใน จํานวน 60 คน
ธัญญเจริญ
การพัฒนาสื่อการเรียน เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
การสอนคณิตศาสตรใน กิจกรรม รอยละ 100
ระดับชวงชั้นที่ 1-2 รุนที่
1
4.13 อบรมเชิง
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 39,936
ไตรมาส 1 อาจารย
ปฏิบัติการเสริมทักษะใน จํานวน 49 คน
ดร.อนุรักษ
การพัฒนาสื่อการเรียน เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ธัญญเจริญ
การสอนคณิตศาสตรใน กิจกรรม รอยละ 100
ระดับชวงชั้นที่ 1-2 รุนที่
2
4.14 คายพัฒนา
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
41,408
ไตรมาส 2 อาจารย
ศักยภาพทางการเรียนรู จํานวน 48 คน
ดร.อนุรักษ
คณิตศาสตรในระดับชวง เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ธัญญเจริญ
ชั้นที่ 1-2 รุนที่ 1
กิจกรรม รอยละ 100
4.15 คายพัฒนา
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม
41,664
ไตรมาส 2 อาจารย
ศักยภาพทางการเรียนรู จํานวน 75 คน
ดร.อนุรักษ
คณิตศาสตรในระดับชวง เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
ธัญญเจริญ
ชั้นที่ 1-2 รุนที่ 2
กิจกรรม รอยละ 100
4.16 อบรมการผลิตสื่อ เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 164,700
ไตรมาส 3 อาจารย
และนวัตกรรมทาง
จํานวน 90 คน
ดร.เมตตา
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งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
การศึกษาดวย
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
คงคากูล
คอมพิวเตอร
กิจกรรม รอยละ 100
4.17 อบรมการเขียน
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 183,610
ไตรมาส 2 อาจารย
จํานวน 92 คน
โปรแกรมสําหรับ
ดร.สุดจิต
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
หมั่นตะคุ
(Internet of Things)
กิจกรรม รอยละ 100
4.18 จัดงานสัปดาห
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 317,460
ส.ค.64 อาจารย
วิทยาศาสตรแหงชาติ
จํานวน 300 คน
ดร.ภูมินทร
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
สุมาลัย
กิจกรรม รอยละ 100
4.19 จัดนิทรรศการ
เชิงปริมาณ : ผูเ ขารว มกิจ กรรม 203,440
ส.ค.64 อาจารย
จํานวน 150 คน
ประกวดผลงาน
ดร.ภูมินทร
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความสํ า เร็ จ ของ
วิทยาศาสตร
สุมาลัย
กิจกรรม รอยละ 100
5. พัฒนาศักยภาพการผลิตไกพื้นเมืองสําหรับเกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
5.1 อบรมเกษตรกรผู
เชิงปริมาณ :
72,220
ม.ค.อาจารย
เลี้ยงไกพื้นเมือง
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน 30
มี.ค.64 ดร.พุทธพร
การอนุรักษสายพันธุไก คน
พุมโรจน
พื้นเมืองไทยอยางยั่งยืน เชิงคุณภาพ :
ความรูความเขาใจของเกษตรกร
รอยละ 80
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ :
72,400
ม.ค.อาจารย
การจัดการแขงขัน
จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร
มี.ค.64 ดร.พุทธพร
ประกวดไกสวยงามเพื่อ จัดการแขงขันฯ จํานวน 1 ครั้ง
พุมโรจน
เชิงคุณภาพ :
การดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
5.3 คายรักษปศุสัตว
เชิงปริมาณ :
77,980
ม.ค.อาจารย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี.ค.64 ดร.พุทธพร
จํานวน 20 คน
พุมโรจน
เชิงคุณภาพ :
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งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

ความรู ค วามเข า ใจของนั ก เรี ย น
รอยละ 80
6. อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.1 การสํารวจพืช
86,000
ไตรมาส อาจารย
เชิงปริมาณ :
สมุนไพรและการอบรม ฐานขอมูลดานความหลากหลาย
1-4
ดร.วราภรณ
ของพืชสมุนไพรในอําเภอสวนผึ้ ง
ใชประโยชนในพื้นที่
บุญยรัตน
จํานวน 1 ฐานขอมูล
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
เชิงคุณภาพ :
ราชบุรี
ชาวบานและผูเขาอบรมมีความพึง
พอใจรอยละ 70
6.2 การอนุรักษ
เชิงปริมาณ :
94,000
ไตรมาส อาจารย
ขอ มู ล ทางดานพัน ธุศาสตรเ ซลล
พันธุกรรมตนผึ้งใน
1-4
ดร.นันทพร
ของต น ผึ้ ง จากอํ า เภอสวนผึ้ ง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
เกตุเลขา
จํานวน 1 ชุด
ราชบุรี
เชิงคุณภาพ :
งานตีพิมพผลงานทางวิชาการใน
เอกสารระดับชาติหรือนานาชาติ 1
เรื่อง
6.3 การศึกษาศักยภาพ เชิงปริมาณ :
157,000
ไตรมาส อาจารย
การสะสมคารบอนในดิน ขอมูลดานความหลากหลายของ
1-4
ดร.อุเทน
และไมยืนตนในพื้นที่
จันละบุตร
พรรณไมในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน
อุทยานธรรมชาติวิทยา 1 ชุด
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
เชิงคุณภาพ :
รายวิ ช าที่ นํ า ข อ มู ล การศึ ก ษามา
ราชบุรี
บูรณาการกับการเรียนการสอน 1
รายวิชา
6.4 สํารวจความ
เชิงปริมาณ :
151,000
ไตรมาส อาจารย
หลากหลายของ
ฐานขอมูลดานความหลากหลาย
1-4
ดร.เสาวณีย
จุลินทรียในดินที่เปน
และคุ ณลั ก ษณะของจุลิน ทรีย ใ น
ชูจิต
ประโยชนดานการเกษตร ดินที่มีประโยชนดานการเกษตรฯ
1 เลม
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เชิงคุณภาพ :
เจ า หน า ที่ เ กษตรและเกษตรกร
ทราบขอมูลดานความหลากหลาย
และการใชประโยชนจากจุลินทรีย
ในดินรอยละ 70
6.5 สํารวจพรรณไมใน เชิงปริมาณ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอมูลดานความหลากหลายของ
หมูบานจอมบึง
พรรณไมในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน
1 ชุด
เชิงคุณภาพ :
นั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละบุ ค ลากร
ได รั บ ความรู แ ละความเข า ใจ
เกี่ยวกับพรรณไมเพิ่มขึ้น รอยละ
70
6.6 สํารวจความ
เชิงปริมาณ :
หลากหลายของชนิด
มีฐานขอมูลดานความหลากหลาย
แมลงวันคอกสัตว ใน
ของชนิดแมลงวันคอกสัตว จํานวน
ฟารมปศุสัตว
1 ชุด
เชิงคุณภาพ :
เผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน
1 ครั้ง
6.7 สํารวจไกพื้นเมืองใน เชิงปริมาณ :
อําเภอโพธาราม จังหวัด หนั ง สื อ ความหลากหลายของ
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของไก
ราชบุรี
พื้นเมือง จํานวน 1 เลม
เชิงคุณภาพ :
ความพึ ง พอใจในการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการใหความรู รอยละ 80
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ :
งานหัตกรรมสรางสรรค ประชาชนทั่วไป จํานวน 50 คน
หมอนสมอคจาก
เชิงคุณภาพ :

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

ของพื้นที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ

102,000

ไตรมาส
1-4

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น

61,000

ไตรมาส
1-4

อาจารย
ดร.นันทิยา
แซเตียว

100,000

ไตรมาส
1-4

อาจารย
นิชนันท
ชูเกิด

50,400

ส.ค.64

อาจารย
ดร.พิมพา
จันทาแลว
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งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

1) ผู เ ข า อบรมมี ค วามรู ความ
เขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ 80
2) ผูเขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใช หรือ
นําไปสรางเปนอาชีพเสริม/รายได
หลัก รอยละ 10

8. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลในการทําวิจัย
จากฐานขอมูลออนไลน
8.1 อบรมการสราง
เชิงปริมาณ :
6,700
ไตรมาส 1 อาจารย
ดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมการสร า ง
ฐานขอมูลออนไลน
ดร.อนุรักษ
ฐานขอมูลออนไลน 1 ครั้ง
ธัญญเจริญ
เชิงคุณภาพ :
ความพึ ง พอใจในการนํ า ไปใช
ประโยชนรอยละ 80
8.2 อบรมการใช
เชิงปริมาณ :
11,600
ไตรมาส 1 อาจารย
โปรแกรม Excel ในการ จั ด กิ จ กรรมการใช โ ปรแกรม
ดร.อนุรักษ
คํานวณคะแนนและคิด Excel ในการคํานวณคะแนนและ
ธัญญเจริญ
คิดเกรดเฉลี่ย 1 ครั้ง
เกรดเฉลี่ย
เชิงคุณภาพ :
ความพึ ง พอใจในการนํ า ไปใช
ประโยชนรอยละ 80
8.3 อบรมการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะหและ
ประมวลผลงานวิจัย

เชิงปริมาณ :
ดําเนินกิจกรรมการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห
และประมวลผลงานวิจัย 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
รอยละความสําเร็จของกิจกรรม
รอยละ 100

16,000

ไตรมาส 1 อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ
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งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
9. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสมัยใหมใหแกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี
9.1 ฝกอบรมการทํา
เชิงปริมาณ :
101,500
ไตรมาส อาจารย
ผลิตภัณฑอาหาร
ผลิตภัณฑชนิดใหมหรือโฉมใหมที่
1-2
วรรณรัตน
เ กิ ด จ า ก ผ ล ก า ร ฝ ก อ บ ร ม 2
สมัยใหม
เฉลิม
ผลิตภัณฑ
แสนยากร
เชิงคุณภาพ :
ความพึ ง พอใ จของผู เ ข า ร ว ม
โครงการ รอยละ 85
10. คายความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบริเวณเขตชายแดนภาค
ตะวันตก
10.1 ฝกอบรมเชิง
เชิงปริมาณ :
78,720
ไตรมาส 1 ผศ.ดร.
ปฏิบัติการทางดาน
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด าน
ประพนธ
วิ ท ยาศาสตร ที่ ป ระยุ ก ต ใ ช ใ น
วิทยาศาสตรที่
เลิศลอย
ประยุกตใชใน
ปญญาชัย
ชีวิตประจําวัน 1 ครั้ง
ชีวิตประจําวัน
เชิงคุณภาพ :
ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของก า ร
ดําเนินงานรอยละ 100
11. อบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตรรุนเยาว
11.1 อบรมนัก
เชิงปริมาณ :
พฤกษศาสตรรุนเยาว
กิจกรรมอบรมนักพฤกษศาสตร
รุนเยาว 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของก า ร
ดําเนินงาน รอยละ 100
12. คายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
12.1 จัดทําคาย
เชิงปริมาณ :
วิทยาศาสตรและ
จั ด ทํ า ค า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม 1 ครั้ง

75,700

ไตรมาส 2 อาจารย
ดร.อุเทน
จันละบุตร

87,170

ไตรมาส 2 ผศ.
และ 4 ศุภลักษณ
สุดขาว
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เชิงคุณภาพ :
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู
ความพึ ง พอใจ มี ก ารนํ า ไปใช
ประโยชน รอยละ 80
13. คายวิทยาศาสตรเคมีเพื่อพัฒนาเยาวชนในทองถิ่น
13.1 คายวิทยาศาสตร เชิงปริมาณ :
เคมี ครั้งที่ 1
ผูเขารวมโครงการ 35 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความรูค วาม
เข า ใจในเรื่ อ งเคมี พื้ น ฐานและ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
เคมีไดรอยละ 80
13.2 คายวิทยาศาสตร เชิงปริมาณ :
เคมี ครั้งที่ 2
ผูเขารวมโครงการ 35 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความรูค วาม
เข า ใจในเรื่ อ งเคมี พื้ น ฐานและ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
เคมีไดรอยละ 80
13.3 คายวิทยาศาสตร เชิงปริมาณ :
เคมี ครั้งที่ 3
ผูเขารวมโครงการ 35 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความรูค วาม
เข า ใจในเรื่ อ งเคมี พื้ น ฐานและ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
เคมีไดรอยละ 80
13.4 คายวิทยาศาสตร เชิงปริมาณ :
เคมี ครั้งที่ 4
ผูเขารวมโครงการ 35 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความรูค วาม
เข า ใจในเรื่ อ งเคมี พื้ น ฐานและ

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

27,250

ไตรมาส 1 อาจารย
ดร.วราภรณ
บุญยรัตน

27,250

ไตรมาส 1 อาจารย
ดร.วราภรณ
บุญยรัตน

27,250

ไตรมาส 2 อาจารย
ดร.วราภรณ
บุญยรัตน

27,250

ไตรมาส 2 อาจารย
ดร.วราภรณ
บุญยรัตน

27
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
เคมีไดรอยละ 80
13.5 คายวิทยาศาสตร
เคมี ครั้งที่ 5

เชิงปริมาณ :
ผูเขารวมโครงการ 35 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความรูค วาม
เข า ใจในเรื่ อ งเคมี พื้ น ฐานและ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
เคมีไดรอยละ 80

27,250

ไตรมาส 2 อาจารย
ดร.วราภรณ
บุญยรัตน

14. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาและจานบินแมเหล็ก
14.1 การฝกอบรมเชิง
เชิงปริมาณ :
52,000
ไตรมาส 2 อาจารย ดร.
ปฏิบัติการกิจกรรม
1) จํ า น ว น นั ก เ รี ย น ที่ เ ข า ร ว ม
สิทธิเชนทร
เยาวชนนักประดิษฐ
พราหมณชู
โครงการ 60 คน
เครื่องกําเนิดไฟฟาและ 2) จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ 20 คน
จานบินแมเหล็ก
3) จํ า นวนครู วิ ท ยาศาสตร ที่ เ ข า
รวมโครงการ 3 คน
เชิงคุณภาพ :
1) นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
เนื้อหาวิทยาศาสตรกายภาพ เรื่อง
เครื่องกําเนิดไฟฟาสมบัติแมเหล็ก
และสมดุ ล แรงในระดั บ ดี ร อ ยละ
80
2) ได แ บบจํ า ลองเครื่ อ งกํ า เนิ ด
ไฟฟ า ที่ ส ามารถใช เ ป น สื่ อ การ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรได
อยางมีคุณภาพ รอยละ 80
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15. ออกแบบเชิงวิศวกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม
15.1 จัดทดสอบ
เชิงปริมาณ :
ความสามารถในการ
จั ด ทดสอบความสามารถในการ
ออกแบบวิศวกรรมการ ออกแบบวิ ศ วกรรมการทํ า งาน
ทํางานรวมกันและการ รว มกั นและการคิด สรางสรรค 1
ครั้ง
คิดสรางสรรค
เชิงคุณภาพ :
ร อ ยละความสํ า เร็ จ การทดสอบ
ความสามารถในการออกแบบ
วิศวกรรมการทํางานรวมกันและ
การคิดสรางสรรค รอยละ 100
15.2 จัดอบรมกิจกรรม เชิงปริมาณ :
ดานสิ่งแวดลอมและ
โรงเรียนในอําเภอสวนผึ้งหรือบาน
พลังงาน
คา 1 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ :
นั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการมี
พั ฒ นาการทํ า งานร ว มกั น ผ า น
กิ จ กรรมที่ เ น น กระบวนการทาง
วิศวกรรม ผสมผสานความรูดาน
เคมี รอยละ 100

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
31,740

ไตรมาส 3 อาจารย
ณิชากร
ปทุมรังสรรค

85,020

ไตรมาส 3 อาจารย
ณิชากร
ปทุมรังสรรค
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สวนที่ 4
แผนงานการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
4.1 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําศักยภาพจากการเรียนการสอนสูการบริการวิชาการใหแก
ชุมชนและสังคม เชน วิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฟสิกส และชีววิทยา เปนตน ทั้งนี้การบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ประจําดาน
อื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน
– การจัดทํา มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เชน
การกําหนดใหนักศึกษานําความรูจากโครงการบริการวิชาการไปจัดทําเปนโครงการ หรือกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชน โดยระบุอางอิงชื่อโครงการบริการวิชาการ
– การจัดทํา มคอ.5 โดยรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ มคอ.3
4.2 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน มีการนําผลการวิจัยไปสู
การใช ป ระโยชน จ ริ ง ที่ ต อบสนองความต อ งการของทุ ก ภาคส ว นในทุ ก ระดั บ หรื อ นํ า ความรู
ประสบการณ จ ากการให บ ริ ก ารกลั บ มาพั ฒ นาต อ ยอดไปสู ก ารพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ผ า น
กระบวนการวิจัย
4.3 การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกเพื่อเปนประโยชนแกชุมชนหรือสังคมในเขตพื้นที่ใหบริการ
ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เชน มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนใ นการ
ประกอบอาชีพตามความตองการของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงรับผิดชอบ การนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเปนชองทางบริก ารวิชาการในการ เผยแพรขอ มู ล
งานวิจัยใหแกชุมชนหรือสังคมไดรับรูและเสริมสรางรายได
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1. บริการใหความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกตสูชุมชน
1.1 อบรมใหความรูทางดาน
วิทยาศาสตรฯ สูชุมชนเพื่อ
สงเสริมอาชีพแกเกษตรกร
1.2 อบรมใหความรูทางดาน
วิทยาศาสตรฯดานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เพาะเห็ด
2. บริการตรวจสอบสินคา
ทางการเกษตรและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถายทอดความรูวิทยาศาสตร
ดานเกษตรปลอดภัย
2.2 การบริการตรวจสอบ
สินคาและปจจัยใน
กระบวนการผลิตทางการ
เกษตร
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อขยายพันธุในจังหวัด
ราชบุรี
3.1 การขยายพันธุพืชใน
ทองถิ่นโดยใชเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ดานนวัตกรรมการสอนและ
การวิจัย

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

รายวิชา AS60722
การผลิตและการแปร
รูปผลิตภัณฑจากเห็ด
ใชกับนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชั้นปที่ 2 จํานวน 14
คน และชั้นปที่ 1
จํานวน 4 คน

-ไมมี-

ใชประโยชนกับ
อาจารย
เกษตรกรและ
นิชนันท ชู
ประชาชนทั่วไปใน เกิด
จังหวัดราชบุรี
จํานวน 100 คน

รายวิชาชีวเคมี

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.จรรยา
พรหมเฉลิม

รายวิชาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 14 คน

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น

อาจารย
ดร.ภูมินทร
สุมาลัย
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4.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําสื่อวิดีโอทางชีววิทยา

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําสื่อโมเดลทางชีววิทยา

4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําหนังสือเลมเล็กทาง
ชีววิทยา

4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําภาพ Infographic ทาง
ชีววิทยา

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําบทเรียนสําเร็จรูปทาง
ชีววิทยา

4.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใชไมโครคอนโทรลเลอร
เพื่อสรางนวัตกรรมเครื่องมือ
วัดเชิงปริมาณหรือ

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

รายวิชานวัตกรรม
การสอนชีววิทยา
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 24 คน
รายวิชานวัตกรรม
การสอนชีววิทยา
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 24 คน
รายวิชานิเวศวิทยา
และชีววิทยาเชิง
อนุรักษ ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 14
คน
รายวิชานวัตกรรม
การสอนชีววิทยา
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 24 คน
รายวิชานวัตกรรม
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
ชั้นปที่ 4 จํานวน 24
คน
PH62601 ฟสิกส 1
PH62603 ฟสิกส 2
PH62612 วิจัยทาง
ฟสิกส

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น

-ไมมี-

-ไมมี-

ผศ.ศุภ
ลักษณ
สุดขาว

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
อภินพ
จิตใจงาม

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.นันทพร
เกตุเลขา

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.สันติ
รักษาวงศ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

สิ่งประดิษฐเพื่อเปนสื่อ
PH62709 เครื่องมือ
อุปกรณในการจัดการเรียนรู วัดและการวิเคราะห
ทางฟสิกส
PH62710
ไมโครคอนโทรลเลอร
และการเชื่อมตอ
PH62716
สื่อ นวัตกรรมสําหรับ
ครูฟส ิกส
4.7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง PH62601 ฟสิกส 1
การใชนวัตกรรมและ
PH62603 ฟสิกส 2
สิ่งประดิษฐเพื่อจัดการเรียนรู PH62612 วิจัยทาง
วิทยาศาสตร (ฟสกิ ส)
ฟสิกส
PH62709 เครื่องมือ
วัดและการวิเคราะห
ทางฟสิกส
PH62710
ไมโครคอนโทรลเลอร
และการเชื่อมตอ
PH62716
สื่อ นวัตกรรมสําหรับ
ครูฟส ิกส
4.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการ PH62601 ฟสิกส 1
พัฒนานวัตกรรม สื่อและ
PH62603 ฟสิกส 2
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู PH62612 วิจัยทาง
วิทยาศาสตร (ฟสิกส)
ฟสิกส
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
PH62709 เครื่องมือ
วัดและการวิเคราะห
ทางฟสิกส

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.สันติ
รักษาวงศ

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.สันติ
รักษาวงศ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

PH62710
ไมโครคอนโทรลเลอร
และการเชื่อมตอ
PH62716
สื่อนวัตกรรมสําหรับ
ครูฟส ิกส
4.9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ GS62608
สรางสื่อนวัตกรรมการเรียน ฟสิกสสําหรับครู 2
การสอนดานฟสิกส
PH58704
แมเหล็กไฟฟา
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นปที่ 1 และ 3
จํานวน 42 คน
4.10 อบรมเชิงปฏิบัติการการ รายวิชาการสอนเคมี
สรางสื่อนวัตกรรมการเรียน ใหกับนักศึกษา
การสอนดานเคมี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นปที่ 4 จํานวน 6
คน
4.11 อบรมเชิงปฏิบัติการการ รายวิชาวิทยาศาสตร
สรางสื่อนวัตกรรมการเรียน ชีวภาพ ใหกับ
การสอนทางวิทยาศาสตร
นักศึกษาสาขาวิชา
แบบมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นปที่ 2 จํานวน 16
คน
4.12 อบรมเชิงปฏิบัติการ
MA58805 การสราง
เสริมทักษะในการพัฒนาสื่อ สื่อการเรียนรู ชั้นป 1
การเรียนการสอน
จํานวน 60 คน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.สิทธิ
เชนทร
พราหมณชู

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ณิชากร
ปทุม
รังสรรค

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.เสาวณีย
ชูจิต

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ
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คณิตศาสตรในระดับชวงชั้นที่
1-2 รุนที่ 1
4.13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมทักษะในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรในระดับชวงชั้นที่
1-2 รุนที่ 2
4.14 คายพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรูคณิตศาสตร
ในระดับชวงชั้นที่ 1-2 รุนที่ 1

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

MA58805 การสราง
สื่อการเรียนรู
ชั้นป 2 จํานวน 54
คน
MA58717 การ
บริหารจัดการคาย
คณิตศาสตร และ
MA58611การ
วิเคราะหเนื้อหา
คณิตศาสตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ชั้นป 3 จํานวน 49
คน

4.15 คายพัฒนาศักยภาพ
MA58717 การ
ทางการเรียนรูคณิตศาสตร บริหารจัดการคาย
ในระดับชวงชั้นที่ 1-2 รุนที่ 2 คณิตศาสตร และ
MA58801 การสอน
คณิตศาสตร 1
ชั้นป 4 จํานวน 76
คน

-ไมมี-

-ไมมี-

โครงการวิจัย
นักเรียน จํานวน
การพัฒนา
2 โรงเรียน ใน
หลักสูตรเสริม
ระดับชวงชั้นที่ 1สมรรถนะดาน
2
การสอนงาน
ประดิษฐ
คณิตศาสตรครู
ในสังกัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาความคิด
สรางสรรค
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนตนจังหวัด
ราชบุรี
โครงการวิจัย
นักเรียน จํานวน
การพัฒนา
2 โรงเรียน ใน
หลักสูตรเสริม
ระดับชวงชัน้ ที่ 1สมรรถนะดาน
2
การสอนงาน
ประดิษฐ
คณิตศาสตรครู
ในสังกัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

4.16 อบรมการผลิตสื่อและ รายวิชา CE58602
นวัตกรรมทางการศึกษาดวย โครงการศึกษาวิจัย
คอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ศึกษา
และรายวิชา
CE58806
การสัมมนา
คอมพิวเตอร

4.17 อบรมการเขียน
โปรแกรมสําหรับอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of
Things)

รายวิชา CE58602
โครงการศึกษาวิจัย
ทางคอมพิวเตอร
ศึกษา
และรายวิชา
CE58805โครงงาน
ทางคอมพิวเตอร
ศึกษา

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาความคิด
สรางสรรค
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนตนจังหวัด
ราชบุรี
การศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู
ดวยสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา โดยใช
เทคนิคการ
แบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ ผาน
ชุมชนแหงการ
เรียนรูในรายวิชา
พื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ตนแบบโรงเรือน
เพาะเห็ด
อัตโนมัติขนาด
เล็กดวย
เทคโนโลยี
ไอโอทีควบคุม
ฟารมอัจฉริยะ

โรงเรียนที่อยูใน
เขตพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี,
กาญจนบุรี และ
สมุทรสงคราม
จํานวน 10
โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

อาจารย
ดร.เมตตา
คงคากูล

ชุมชน/หมูบานใน อาจารย
ตําบลเบิกไพรที่มี ดร.สุดจิต
อาชีพเพาะเห็ด
หมั่นตะคุ
ตระกูลเห็ด
นางฟา
จํานวน 3 หมูบาน
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

4.18 จัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ

-ไมมี-

-ไมมี-

4.19 จัดนิทรรศการประกวด
ผลงานวิทยาศาสตร

-ไมมี-

-ไมมี-

5. พัฒนาศักยภาพการผลิต
ไกพื้นเมืองสําหรับเกษตรกร
และเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี
5.1 อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงไก
พื้นเมือง การอนุรักษสาย
พันธุไกพื้นเมืองไทยอยาง
ยั่งยืน
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการแขงขันประกวดไก
สวยงาม
5.3 คายรักษปศุสัตว

- รายวิชา AS60615
เทคโนโลยีการผลิต
สัตวปก ใชกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตรชั้นปที่ 4
จํานวน 1 คน ชั้นปที่
3 จํานวน 10 คน
และ ชั้นปที่ 1 จํานวน
4 คน
- รายวิชา AS60704
ระบบมาตรฐานปศุ
สัตวและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ใชกับนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชั้นปที่ 4 จํานวน 1

ใชประโยชนกับ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาใน
จังหวัดราชบุรี
จํานวน 8
โรงเรียน
ใชประโยชนกับ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาใน
จังหวัดราชบุรี
จํานวน 5
โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

อาจารย
ดร.ภูมินทร
สุมาลัย

อาจารย
ดร.ภูมินทร
สุมาลัย

อาจารย
ดร.พุทธพร
พุมโรจน
-ไมมี-

ใชประโยชนกับ
อาจารย
เกษตรกร จํานวน ดร.พุทธพร
20 คน
พุมโรจน

-ไมมี-

อาจารย
ดร.พุทธพร
พุมโรจน
อาจารย
ดร.พุทธพร
พุมโรจน

-ไมมี-

ใชประโยชนกับ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
สวนผึ้ง และ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

คน ชัน้ ปที่ 3 จํานวน
10 คน
- AS60613
เทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว ใชกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตรชั้นปที่ 4
จํานวน 1 คน ชั้นปที่
3 จํานวน 10 คน
6. อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
6.1 การสํารวจพืชสมุนไพร
และการอบรมใชประโยชนใน
พื้นที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โรงเรียนบานคา
จํานวน 30 คน

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น
-ไมมี-

6.2 การอนุรักษพันธุกรรม
ตนผึ้งในอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

-ไมมี-

6.3 การศึกษาศักยภาพการ
สะสมคารบอนในดินและไม
ยืนตนในพื้นที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยา อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รายวิชาวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
จํานวน 17 คน

หัวขอวิจัยเรื่อง
การแบงกลุม
สารสําคัญในพืช
สมุนไพรในพื้นที่
อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
การศึกษาแคริโอ
ไทปของตนผึ้ง
(Koompassia
excelsa) ใน
อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
การสะสม
คารบอนในดิน
และไมยืนตนใน
พื้นที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยา

ใชประโยชนกับ
ชาวบานในพื้นที่
อําเภอสวนผึ้ง
จํานวน 30 คน

อาจารย
ดร.วรา
ภรณ
บุญยรัตน

ใชประโยชนกับ
อบต.สวนผึ้ง
จํานวน 20 คน

อาจารย
ดร.นันทพร
เกตุเลขา

-ไมมี-

อาจารย
ดร.อุเทน
จันละบุตร
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6.4 สํารวจความหลากหลาย
ของจุลินทรียในดินที่เปน
ประโยชนดานการเกษตรของ
พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

รายวิชาวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร และ
รายวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
จํานวน 17 คน
6.5 สํารวจพรรณไมใน
รายวิชาสัณฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน วิทยาของพืช ใหกับ
จอมบึง
นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 16
คน
6.6 สํารวจความหลากหลาย รายวิชามาตรฐาน
ของชนิดแมลงวันคอกสัตว
ฟารมและ
ในฟารมปศุสัตว
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.7 สํารวจไกพื้นเมืองใน
- AS60614 หลักการ
อําเภอโพธาราม จังหวัด
ปรับปรุงพันธุสัตว ใช
ราชบุรี
กับนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชั้นปที่ 4 จํานวน 1
คน ชัน้ ปที่ 3 จํานวน
10 คน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการงาน รายวิชาคณิตศาสตร
หัตกรรมสรางสรรค
1
หมอนสมอคจากผาขาวมา
“ผาทอบานไร”
8. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
-ไมมี-

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ใชประโยชนกับ
อาจารย
นักเรียนระดับ
ดร.เสาวณีย
ประถมศึกษา
ชูจิต
โรงเรียนบานสวน
ผึ้ง

อาจารย
ดร.กรกนก
ตั้งจิตมั่น

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

อาจารย
ดร.นันทิยา
แซเตียว
ใชประโยชนกับ
อาจารย
เกษตรกรและ
นิชนันท
ประชาชน อําเภอ ชูเกิด
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี จํานวน
30 คน
50 คน

อาจารย
ดร.พิมพา
จันทาแลว
อาจารย
ดร.อนุรักษ
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เพื่อทําการวิเคราะหและ
ประมวลผลในการทําวิจัย
จากฐานขอมูลออนไลน
8.1 อบรมการสราง
ฐานขอมูลออนไลน

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ธัญญเจริญ

-ไมมี-

8.2 อบรมการใชโปรแกรม
Excel ในการคํานวณคะแนน
และคิดเกรดเฉลี่ย

รายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการสอน

8.3 อบรมการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหและประมวลผล
งานวิจัย
9. พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สมัยใหมใหแกวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดราชบุรี
9.1 ฝกอบรมการทํา
ผลิตภัณฑอาหารสมัยใหม

-ไมมี-

บูรณาการกับ
รายวิชานวัตกรรม
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
และรายวิชา

การสราง
ฐานขอมูลวิจัย

40 คน

โครงการวิจัย
40 คน
การพัฒนา
หลักสูตรเสริม
สมรรถนะดาน
การสอนงาน
ประดิษฐ
คณิตศาสตรครู
ในสังกัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาความคิด
สรางสรรค
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนตนจังหวัด
ราชบุรี
วิจัยในชั้นเรียน/ 40 คน
วิจัยการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มวิทย
ฐานะ
-ไมมีวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปอาหาร
เพื่อสุขภาพ บาน
ปากานต (ตําบล

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ
อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ

อาจารย
ดร.อนุรักษ
ธัญญเจริญ
อาจารย
วรรณรัตน
เฉลิม
แสนยากร
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10. คายความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บริเวณเขตชายแดนภาค
ตะวันตก
10.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดานวิทยาศาสตรที่
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

11. อบรมเชิงปฏิบัติการนัก
พฤกษศาสตรรุนเยาว
11.1 อบรมนักพฤกษศาสตร
รุนเยาว
12. คายวิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอม

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

เทคโนโลยีขา วและ
ธัญชาติ นักศึกษา
วท.บ. 3 เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร
จํานวน 7 คน
รายวิชาอาหารและ
โภชนาการ วท.บ. 2
เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร จํานวน 5
คน
รายวิชาฟสิกส 1
และ รายวิชาฟสิกส 2

รายวิชาชีววิทยา
สําหรับครู 1 และ
รายวิชาชีววิทยา
สําหรับครู
รายวิชานวัตกรรม
การสอนชีววิทยา

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

จอมบึง) จํานวน
20 คน
กลุมเกษตรกร
อําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี
จํานวน 20 คน

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

ใช ป ระโยชน กั บ
นั ก เ รี ย น ห รื อ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ชายแดนภาค
ตะวัน ตก (อ.สวน
ผึ้ ง หรื อ อ.บ า น
คา) โดยการ
อ บ ร ม ค ว า ม รู
พื้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร เชน
ไฟฟาเบื้องตนที่ใช
ในชี วิ ต ประจํ า วั น
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
อุ ป ก ร ณ ไ ฟ ฟ า
เปนตน
นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษา ในเขต
จังหวัดราชบุรี
ใชประโยชนกับ
นักเรียนระดับ

ผศ.ดร.
ประพนธ
เลิศลอย
ปญญาชัย

อาจารย
ดร.อุเทน
จันละบุตร
ผศ.
ศุภลักษณ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

12.1 จัดทําคายวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม

และชีววิทยาของ
เซลล

13. คายวิทยาศาสตรเคมีเพื่อ
พัฒนาเยาวชนในทองถิ่น
13.1 คายวิทยาศาสตรเคมี
ครั้งที่ 1
13.2 คายวิทยาศาสตรเคมี
ครั้งที่ 2
13.3 คายวิทยาศาสตรเคมี
ครั้งที่ 3
13.4 คายวิทยาศาสตรเคมี
ครั้งที่ 4
13.5 คายวิทยาศาสตรเคมี
ครั้งที่ 5
14. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเยาวชนนัก
ประดิษฐเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
และจานบินแมเหล็ก
14.1 การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกิจกรรมเยาวชน
นักประดิษฐเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและจานบินแมเหล็ก

รายวิชาเคมี
ปฏิบัติการ 1 และ
รายวิชาเคมี
ปฏิบัติการ 2
ใหกับนักศึกษา
วท.บ. 2 วิทยาการ
เคมี

-ไมมี-

GS62608
ฟสิกสสําหรับครู 2
PH58704
แมเหล็กไฟฟา
ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นปที่ 1 และ 3
จํานวน 20 คน
รายวิชาการสอนเคมี

-ไมมี-

ใชประโยชนกับ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนใน
เขตอําเภอสวนผึ้ง
และบานคา
จํานวน 60 คน

อาจารย
ดร.
สิทธิเชนทร
พราหมณชู

-ไมมี-

ใชประโยชนกับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนบาน

อาจารย
ณิชากร
ปทุม
รังสรรค

15. ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
15.1 จัดทดสอบความ
สามารถในการออกแบบ

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
กรับใหญฯ และ
โรงเรียนวัดสันติ
การาม
ใชประโยชนกับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึงและ
โรงเรียนรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ
จํานวน 40 คน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

สุดขาว

อาจารย
ดร.
วราภรณ
บุญยรัตน
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วิศวกรรมการทํางานรวมกัน
และการคิดสรางสรรค
15.2 จัดอบรมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน

ประโยชนจากการบริการวิชาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย
ชุมชนหรือสังคม

วังปลา จํานวน
40 คน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

