แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีพนั ธกิจทีจ่ ะต้องบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ก ายภาพ วิทยาศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาชุมชนและท้อ งถิ่น โดย
ให้บริการฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สงั คม ถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ให้มศี กั ยภาพ ในการพัฒนาตนเองและสามารถนาไปใช้ในการ
ดารงชีวติ ได้ และเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของชุมชนในท้อ งถิ่นอย่างแท้จริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จดั ทาแผนบริก าร
วิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจา ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านด้านบริการวิชาการ ใช้เป็นกรอบในการติดตาม ประเมินผล สามารถนาผลการประเมินทีไ่ ด้ไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการวิชาการของคณะ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี งบประมาณ
ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บริ บทคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 ประวัติคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงที่
ตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2547 ซึ่งมีประวัติความเป็ นมา
ดังนี้
พ.ศ. 2518 ก่อตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยพัฒนามาจากหมวดวิชา
9 หมวดวิชา ดังนี้ หมวดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิ สกิ ส์และวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
สุขศึกษา คณิตศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม และหมวดวิชาต่างๆ เปลีย่ น
สถานะไปเป็นภาควิชา โดยเปิดสอนเฉพาะปริญญาทางการศึกษาเท่านัน้
พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครู พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2534 เปิ ด สอนนัก ศึก ษาคุ รุท ายาทสายมัธ ยมศึก ษา ในโปรแกรมวิช าคณิต ศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์)
พ.ศ. 2535 เปิดสอนนักศึกษาคุรทุ ายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
พ.ศ. 2538 เปลี่ย นจากภาควิช าวิท ยาศาสตร์ เ ป็ น คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ตาม
พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจากภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชา และได้รวมศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาอยูภ่ ายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 มีส ถานภาพเป็ น คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีภ ายใต้ พ ระ ราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จนถึงปจั จุบนั
พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จดั การศึกษานอกสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยโดย
ได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ทีศ่ ูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2552 คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีปิ ด หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.) เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาไม่ถงึ 10 คน
พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเปิดการเรียน
การสอนตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1/2553
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) ในภาค
เรียนที่ 2/2554 เนื่อ งจากมีจานวนนัก ศึกษาน้ อ ย ที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัย จึง มีมติจ ากให้ย้า ย
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไปสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.)
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สัตวศาสตร์แทนหลักสูตรเกษตรศาสตร์โดยเปิดรับนักศึกษารุน่ ที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
(ค.บ.) โดยเปิดรับนักศึกษารุน่ ที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2555
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พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิ ดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิ สกิ ส์
(ค.บ.) โดยเปิดรับนักศึกษารุน่ ที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2556
พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรจานวน 9 หลักสูตร
คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศกึ ษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2560 คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีด าเนิ น การปรับ ปรุง หลัก สูต รโดยใช้เ กณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัต ว
ศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และปิ ด 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการปรับปรุงหลักสูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาฟิ ส ิก ส์ และดาเนินการพัฒ นาหลัก สูต รใหม่ 2 หลักสูต รคือ หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ปจั จุบนั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จานวน 9
หลักสูตร จาแนกเป็ น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีบุคลากรทัง้ หมด จานวน 76 คน จาแนกเป็ น บุคลากรสาย
วิช าการ 64 คน และบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น 12 คน นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีท งั ้ หมด 1,227 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รบั การประเมินตัวชีว้ ดั จากหน่ วยงานภายนอก โดยผลการประเมิน
ตัวชีว้ ดั สกอ.ประจาปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.35 ซึง่ อยูใ่ นระดับดี
1.2 ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มคี ุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

1.3 ปณิ ธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ด้านการศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่ด ี ใฝ่รู้ สู้งาน
ให้บริการวิชาการและวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
1.4 อัตลักษณ์ : ใฝ่ ดี ใฝ่ รู้ สู้งาน
ใฝด่ ี

: มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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ใฝร่ ู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลก
สูง้ าน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้ าใจ
1.5 วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็นคณะทีม่ คี ุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
งานวิจยั และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและท้องถิน่
1.6 พันธกิ จ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มคี ุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสังคม
2. วิจยั เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ ต่อท้องถิน่
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ทอ้ งถิน่ และสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึ งบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดาเนินการได้บรรลุตามปณิธานและวิสยั ทัศน์ ท่ี
กาหนดจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 4 : สร้า งและพัฒ นาผลงานวิจ ัย และนวัต กรรมเพื่อ การพัฒ นาคณะ
มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิน่ ภูมภิ าค และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
1.8 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ด้านการบริ การวิ ชาการ
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. คณะมีบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญหลากหลายสาขา ทาให้สามารถนาไปใช้บริการสังคมได้
หลายด้าน
2. มีความสามารถด้านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นทีย่ อมรับ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนจานวนมาก
4. สาขาวิชามีศกั ยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5. คณะมีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการให้บริการวิชาการ
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6. มีระบบตรวจสอบและประเมินเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินของ นโยบายการประกันคุณภาพ
จุดอ่อน
1. มีโครงการบริการวิชาการจานวนมาก แต่มกี ารนามาบูรณาการกับการวิจยั จานวนน้อย
2. ขาดฐานข้อมูลทางด้านการบริการวิชาการโดยเฉพาะเรื่องพืน้ ที่ และกิจกรรมทีค่ ณะฯเคยให้บริการ
วิชาการ
3. การสารวจความต้องการในการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
4. การจัดการองค์ความรูส้ ่สู าธารณชนมีจานวนน้อย
5. การบริการวิชาการส่วนใหญ่จดั ในไตรมาสที่ 4 ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
รายไตรมาส
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอกสถาบัน
2. ทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยเอือ้ อานวยต่อการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
3. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินงานบริการวิชาการ เช่น สพฐ.
4. นโยบายการประกันคุณภาพเป็นตัวกาหนดทิศทางการบริการวิชาการ
5. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรูท้ จ่ี ะใช้ในการพัฒนา
6. มีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล กาหนดจุดเน้นในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเครือ ข่ายการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง และเกิดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ทัง้ ในด้านวิชาการและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
อุปสรรค
ั หาทาง
1. ผู้ร บั บริก ารไม่ค รบตามจ านวนที่ร ะบุ ไ ว้ใ นโครงการ สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากป ญ
เศรษฐกิจหรือต้องประกอบอาชีพ
2. แนวทางของมหาวิทยาลัยในการบริหารงบประมาณสาหรับการบริการวิชาการไม่เอื้อต่อการ
สนับสนุนงานวิจยั ทีต่ ่อยอดจากการบริการวิชาการ
3. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีการเปลีย่ นแปลง
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ส่วนที่ 2
การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ น จอม
บึง สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความถนัดในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และ ด้านการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมทัง้ มีเครื่องมือทีท่ นั สมัย จึงเหมาะแก่การให้บริการแก่ชุมชน โรงเรียน และ ท้องถิน่
ทัง้ นี้การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน และ
ท้องถิน่ โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้ นะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ น
การทาประโยชน์ให้กบั ชุมชนและท้องถิน่ แล้ว สถาบันเองก็ได้รบั ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นกัน กล่าวคือ
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เพิม่ พูนประสบการณ์และความรูข้ องอาจารย์อนั จะนามาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิจยั หรือพัฒนา
หลัก สูต ร เป็ น ต้น สิ่ง ส าคัญ อีก อย่า งนัน้ เป็ น การสร้า งเครือ ข่า ยกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการช่วยกันพัฒนานักศึกษาต่อไป
2.1 ความหมายและรูปแบบของการให้บริ การวิ ชาการแก่สงั คม
การบริการวิชาการแก่ สงั คม (สกอ., 2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่ สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็ นการบริการที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ ามาใช้
บริการ
การให้บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การทีส่ ถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ อยู่ในฐานะ
ทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของชุมชนหรือสังคม เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้ าทีใ่ ดทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาชุมชน
ในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป็ นการบริการทีม่ คี ่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรูแ้ ละ ประสบการณ์
มาใช้พฒ
ั นาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจยั
โครงการที่มผี ลต่ อ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ ม ชน หมายถึง โครงการที่
สถาบัน จัด ขึ้น เพื่อ พัฒ นาชุ ม ชนหรือ องค์ ก รภายนอกและเมื่อ ด าเนิ น การแล้ ว มีผ ลก่ อ ให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี น้ึ แก่ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึง่ พาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้รูปแบบการให้บริการบริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอก
เพื่อให้เกิดความชัดเจนทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ การกาหนดรูปแบบพืน้ ฐานจากการดาเนินงานใน
การใช้บริการมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนานและอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนและท้องถิน่ รูปแบบการให้บริการมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของคณะ หมายถึง การอนุ ญาตให้หน่ วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอก ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของคณะ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนา
หน่ วยงาน ชุมชน และสังคม ทรัพยากรของคณะ เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์
เพื่อ การเรียนการสอน (ตัว ย่างเช่น สื่อ ประกอบการเรียนการสอน ตัว ย่างพืช และสิ่ง มีชีวติ สารเคมี
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล) เป็นต้น
2. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หมายถึง การอ้างอิงถึงชื่อคณะ และชื่อบุคลากรของคณะใน
การได้รบั บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล กาวิเคราะห์ตวั อย่างจากงานทดลอง
การให้คาปรึกษา หรือการอ้างอิงจากการนาบทความวิชาการของบุคลากรในคณะที่ได้รบั การเผยแพร่
ตีพมิ พ์ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
3. การให้คาปรึกษา (Consultant) หมายถึง การทีบ่ ุคลากรของคณะได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นวิชาการ
ในฐานะเป็นผูท้ รงคุณวุฒ ิ กรรมการ อาจารย์ทป่ี รึกษา และทีป่ รึกษา ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางทีด่ ี
แก่หน่วยงานภายนอกทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน บุคคล
4. การให้การอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ หมายถึง การจัดการอบรมรูปแบบต่างๆ ทีค่ ณะเป็ น
ผู้ดาเนินการ ที่อาจใช้วทิ ยากรจากบุคลากรภายนอก หรือบุคลากรของคณะ และอาจใช้สถานที่ภายใน
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และภายนอกของคณะ ให้แก่ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอก หรือหมายถึง
การทีบ่ ุคคลากรของคณะได้รบั เชิญเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. การเป็ นเครือ ข่ายให้บ ริก ารทางวิช าการ หมายถึง คณะให้ค วามร่ว มมือ ทางวิช าการกับ
หน่ วยงานอื่น หรือ บุคลากรภายนอก เพื่อให้บริการวิชาการ รวมทัง้ การให้บริการวิชาการในลักษณะ
ระบบเครือข่ายระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. การให้บริการวิชาการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง แหล่งเงินอุดหนุ นการบริการวิชาการที่ม ิ
ได้มาจากเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้คาปรึกษา หรือให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดลอง สอบเทียบ ประเมินผล ให้บริการ ข้อมูล หรือ
ให้บ ริก ารวิช าการในรูแ บบอื่น ใดที่ม ีก ารบริห ารเงิน รายได้จ ากการบริก ารวิช าการ ในรูป แบบของ
คณะกรรมการกองทุน

2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัยกับแผนบริ การวิ ชาการคณะ
วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ขอ้ ที่
1 พัฒนาท้องถิน่ และประเด็นยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงได้นามาสู่แนวทางการดาเนินงานในการบริการวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.2561-2564 ข้อ ที่ 1 พัฒ นาท้อ งถิ่น ก่ อ ให้เ กิด การด าเนิ น งานในโครงการ/กิจ กรรม
ให้บริการทางวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ศกั ยภาพที่มอี ยู่ของคณะทัง้
ทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล สิง่ อานวยความสะดวกและห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งอยู่
ภายใต้แนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั คุณภาพทางการศึกษา ทัง้ นี้มรี ายละเอียดการ
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ แสดงดังตารางความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแผนบริการวิชาการ
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะ
วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแผนบริ การวิ ชาการ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
พ.ศ. 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาท้องถิน่

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
ราชบุรี และ สมุทรสงคราม

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
ราชบุรี และ สมุทรสงคราม
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กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้
ั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปญหาความ
ยากจน
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน หลักประชาธิปไตยที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ท่ี 5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้
ั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปญหาความ
ยากจน
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน หลักประชาธิปไตยที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ท่ี 5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

2.3 วิ สยั ทัศน์
เป็นคณะทีม่ คี ุณภาพในการบริการวิชาการบนพืน้ ฐานของบริบทชุมชนและท้องถิน่ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
2.4 เป้ าประสงค์
1. เพื่อบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนหรือสังคม
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ
3. เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมาย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ
ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมาย
1 จานวนชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามความต้องการ ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
วิชาการแก่สงั คม
3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของแผนบริการวิชาการ
ตัวชี้วดั

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

1. จานวนชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาตามความ 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ชุมชน
ขึน้ ไป
ต้องการ
1
2
3
4
5
2. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ให้บริการวิชาการแก่สงั คม
ขึน้ ไป
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ตัวชี้วดั
3. จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1-30,000
บาท

30,00160,000
บาท

60,00190,000
บาท

90,001120,000
บาท

120,001
บาท
ขึน้ ไป

แผนบริการวิชาการ ประสบความสาเร็จเมื่อมีตวั ชีว้ ดั ความสาเร็จทีบ่ รรลุความสาเร็จ ร้อยละ 75
ของจานวนตัวชี้วดั ความสาเร็จทัง้ หมด หรือคะแนนเฉลี่ยของตัว ชี้วดั ความสาเร็จทัง้ หมดมีค่ามากกว่า
3.50 คะแนน
ระดับความสาเร็จ
คะแนนเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั มีค่า 1.00 ถึง 2.50 คะแนน สาเร็จในระดับ ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั มีค่า 2.51 ถึง 3.50 คะแนน สาเร็จในระดับ พอใช้
คะแนนเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั มีค่า 3.51 ถึง 4.50 คะแนน สาเร็จในระดับ ดี
คะแนนเฉลีย่ ของตัวชีว้ ดั มีค่า 4.51 ถึง 5.00 คะแนน สาเร็จในระดับ ดีมาก
2.5 กลยุทธ์ด้านการบริ การวิ ชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริ มการบริ การวิ ชาการโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
1.1 สารวจความต้องการของหน่ วยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและ
จัดทาแผนการบริการวิชาการ
1.2 เพิม่ ศักยภาพหน่วยงานบริการวิชาการให้เข้มแข็ง
1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการบริ การวิ ชาการแก่สงั คมและ
ชุมชน
2.1 สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
2.2 ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม แล้วนา
ผลไปพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
2.6 ระบบและกลไกการให้ บริ การวิ ชาการของคณะ
การบริการวิชาการแก่สงั คมเป็ นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและเพื่อความสอดคล้องของการ
ทางานในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาเป็ นต้องดาเนินงานในเรื่อ งการบริการวิชาการแก่
สังคม ด้วยศักยภาพและเต็มความสามารถของบุ คลากร และเพื่อความเข้มแข็งในการบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจึงกาหนดระบบและกลไก หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
บริการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
ทัง้ นี้ เป็นการให้บริการ วิชาการทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถ
บูรณาการงานบริการ วิชาการแก่ ชุมชน โรงเรียน และท้องถิน่ กับการเรียนการสอนและการวิจยั อย่าง
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เป็ นรูปธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
โดยใช้วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผน (Plan) วางแผนการให้ บ ริก ารวิช าการ ก าหนดโครงการ กลุ่ ม เป้ าหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละตัว ชี้ว ัด ที่ส ามารถวัด ผลความส าเร็จ ของโครงการได้ โดยพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านมาและผลการสารวจความต้องการชุมชนเป็นหลัก
2. การดาเนิ นงานตามแผน (Do) ปฏิบตั กิ ารตามแผนการให้บริการวิชาการ ตามโครงการและ
กิจกรรมทีไ่ ด้กาหนดไว้
3. การตรวจสอบและประเมิ น (Check) เป็นการทบทวนการดาเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ โดย
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละโครงการจะต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาเนินงาน
และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรายตัว ชี้ว ดั และเกณฑ์ต ัดสิน เพื่อ ตัดสินว่าการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทีต่ อ้ งการหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. การนาผลการประเมิ นมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว
ต้องนาผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินงานในหน่ วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องได้รบั รูถ้ งึ ผลการดาเนินงานของตนเองว่าเป็ นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไป
อย่างไรจึงจะเพิม่ ประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบและกลไกการดาเนิ นโครงการบริ การวิ ชาการ คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูด้ าเนิ น
กิ จกรรม
คณบดี/
รองคณบดี/
สาขาวิชา
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา
รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะ/สาขา

กิ จกรรม
ศึกษา/สารวจปญั หาและความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
วางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ความเข้าใจ (MOU)
นาเสนอโครงการ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการพิจารณากลันกรองโครงการ
่
คณบดีพจิ ารณาอนุมตั โิ ครงการ
ดาเนินโครงการ
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คณะ/สาขา

ติดตาม ประเมินผล (+การนาความรูไ้ ปใช้)

คณะ/สาขา

รายงานสรุปโครงการ

คณะ/สาขา

ถ่ายทอดความรูส้ ่บู ุคลากรภายในสถาบัน
และสาธารณะ

คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินสรุปโครงการบริการวิชาการในภาพรวม
และเทคโนโลยี
2.7 ประเภทและลักษณะการให้บริ การวิ ชาการ
2.7.1 ประเภทการให้บริ การวิ ชาการ
1. การบริการวิชาการในลักษณะให้เปล่า เป็ นการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ
2. การบริการวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่าย ให้เก็บค่าบริการ ค่าลงทะเบียน และบริหารค่าใช้จ่าย
ของโครงการ/กิจกรรมจากค่าลงทะเบียนทีเ่ ก็บได้ โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
3. การบริการวิชาการเป็ นไปในลักษณะความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นๆ ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็ นการดาเนินงานในลักษณะการประสานความร่วมมือโดยยึดแนวปฏิบตั ิของหน่ วยงานนัน้ ๆ
และแนวปฏิบตั กิ ารให้บริการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
2.7.2 ลักษณะโครงการการบริ การวิ ชาการแก สังคม
1. เป นโครงการทีส่ อดคล องกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจยั ในเรือ่ งทีแ่ ต ละหน
วยงาน มีศกั ยภาพ ความถนัด และเชีย่ วชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือได รับการร องขอ
จากชุมชน
2. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม ต องศึกษาความต องการกลุ มเป าหมายก อน เพื่อ
ให การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความต องการกลุ มเป าหมายได
อย างแท จริง
3. กลุ มเป าหมายการให บริการวิชาการ คือ ผู รับบริการของมหาวิทยาลัย ได แก
หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นๆ ศิษย์ เก า ตลาดแรงงาน ชุมชน
และประชาชนในพืน้ ทีร่ บั บริการของมหาวิทยาลัย หรือพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีม่ กี ารร องขอ เป นต น
4. สถานทีห่ รือการให บริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึน้ ในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่
ภายนอก มหาวิทยาลัย
2.8 แนวปฏิ บตั ิ ในการให้บริ การวิ ชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และได้ดาเนินการ
ตามระบบทีว่ างไว้โดยเริม่ จากการกาหนดแนวทางการให้บริการตามนโยบายของคณะและสารวจความ
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ต้ อ งการของชุ ม ชน ภาครัฐ และภาคเอกชน แล้ว น าไปจัด ท าแผนบริก ารทางวิช าการ เพื่อ จัด สรร
งบประมาณ โดยในส่วนของคณะก็มกี ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบตั งิ านประจาด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การนานักศึกษาไปร่วม
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั เช่น การนาผลการวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนนาความรู้ ประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาพัฒนา ต่อยอดไปสู่การทาวิจยั เพื่อให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ เป็นต้น ต่อจากนัน้ คณะ
ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลความสาเร็จของการบริการวิช าการ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั ต่อไป

2.9 พื้นที่เป้ าหมายการบริ การวิ ชาการ
1. จังหวัดในเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการ คือ จังหวัดราชบุร ี และ จังหวัดสมุทรสงคราม
2. จังหวัดอื่นๆ ทีส่ นับสนุนงบประมาณในดาเนินการ
2.10 การดาเนิ นโครงการ การประเมิ น และการรายงานผล
1. คณะกากับติดตาม โครงการ และสนับสนุนให้จดั ตามวันเวลาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน
3. ติดตามผลการดาเนินโครงการ
4. ประเมินผลการให้บริการวิชาการของคณะในภาพรวม
5. จัดทารายงานผลดาเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ
6. ประชาสัมพันธ์ผลดาเนินโครงการ
7. รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะ
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ส่วนที่ 3
แผนงานโครงการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนงานรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 แผนงานบริ การวิ ชาการแก่ชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ / กิ จกรรม
ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
ดาเนิ นการ โครงการ
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงปริมาณ :
300,950 ธ.ค.61, อาจารย์ ดร.
ด้านเกษตรปลอดภัย
1) ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า น
มี.ค.62, จรรยา
เกษตรปลอดภัย 3 ครัง้
มิ.ย.62 พรหมเฉลิม
เชิงคุณภาพ :
2) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมร้อยละ 90
2. บริการตรวจสอบสินค้า
เกษตรและปจั จัยการผลิต
ทางการเกษตร

เชิงปริมาณ :
1) ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
สินค้าทางการเกษตร 300
ตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ :
2) ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
สินค้าทางการเกษตร ร้อย
ละ 90
3. นวัตกรรมการเพาะเลีย้ ง เชิงปริมาณ :
เนื้อเยือ่ พืชและการถ่ายทอด 1) สูต รอาหารที่เ หมาะสม
เทคโนโลยี
ในการผลิ ต สั บ ปะรดใน
สภาพปลอดเชื้อในจังหวัด
ราชบุร ี 1 สูตร

583,040

ต.ค.61ก.ย.62

อาจารย์ ดร.
จรรยา
พรหมเฉลิม

237,168

ต.ค.61ก.ย.62

อาจารย์ ดร.กร
กนก
ตัง้ จิตมัน่
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โครงการ / กิ จกรรม

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

2) ระบบการให้บริการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ได้รบั การพัฒนา 1 ระบบ
3) ผู้เ ข้า อบรมจ านวน 50
คน
เชิง คุ ณ ภาพ : ระบบการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒ นาสามารถให้บ ริก าร
แล ะสนั บ สนุ นด้ า นการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การวิจ ัย อย่ า งมี่คุ ณ ภาพ
และเกษตรกรในชุ ม ชนมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีก าร
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ นื้ อ เ ยื่ อ พื ช
เบือ้ งต้น
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
ส่งเสริมทักษะการฟงั พูด
รับบริการจานวน 76 คน
อ่าน เขียนภาษาไทยของ
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
นักเรียนชายแดน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
5. การจัดการศึกษาแบบ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
ประสมและเทคโนโลยีท่ี
รับบริการจานวน 80 คน
ทันสมัย (ค่ายวิชาการ)
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
6. ค่ายอบรมความรูพ้ น้ื ฐาน เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้า
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา รับบริการจานวน 100 คน
คุณภาพชีวติ ของคนใน
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ชุมชน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ

615,400

ต.ค.61มิ.ย.62

อาจารย์วริยา
เย็นเปิง

303,530

ต.ค.61ก.ย.62

อาจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ ์
พันธ์ทอง

140,800

ม.ค.มี.ค.62

อาจารย์ ดร.
ประพนธ์
เลิศลอยปญั ญา
ชัย
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โครงการ / กิ จกรรม

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
7. ค่ายวิทยาศาสตร์และ
เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
สิง่ แวดล้อม
รับบริการจานวน 120 คน
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
8. ค่ายคณิตศาสตร์ครัง้ ที่ 1 เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
ระดับมัธยม
รับบริการจานวน 200 คน
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
9. ค่ายคณิตศาสตร์ครัง้ ที่ 2 เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
ระดับประถม
รับบริการจานวน 300 คน
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
10. ค่ายเทคโนโลยีเพื่อ
เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
ส่งเสริมศักยภาพของ
รับบริการจานวน 100 คน
นักเรียนสานักงานเขตพืน้ ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเขต
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
1,2 จังหวัดราชบุร ี
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80
11. ส่งเสริมคุณภาพ
เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
การศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
รับบริการจานวน 122 คน
โรงเรียนทีต่ อ้ งการความ
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็ น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ในพืน้ ทีช่ ายแดน
ละ 80

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนิ นการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ

120,000

ม.ค.มี.ค.62

อาจารย์
ศุภลักษณ์
สุดขาว

90,690

ต.ค.61มี.ค.62

อาจารย์
เรืองอุไร
ตัณฑ์เจริญ
รัตน์

135,930

ต.ค.61มิ.ย.62

อาจารย์
เรืองอุไร
ตัณฑ์เจริญ
รัตน์

124,300

เม.ย.มิ.ย.62

อาจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ ์
พันธ์ทอง

373,700

ม.ค.ก.ย.62

อาจารย์
ณิชากร
ปทุมรังสรรค์
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โครงการ / กิ จกรรม

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
ดาเนิ นการ โครงการ
12. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารงาน เชิ งปริ มาณ : จานวนผูเ้ ข้า
61,950
ม.ค.อาจารย์ ดร.
ประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์
มี.ค.62 พิมพา
รับบริการจานวน 70 คน
เพื่อพัฒนาความคิด
จันทาแล้ว
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ : ร ะ ดั บ
สร้างสรรค์
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานกิจ กรรม ร้อ ย
ละ 80

ส่วนที่ 4
แผนงานการใช้ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
4.1 การบูรณาการการบริ การวิ ชาการกับการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาศักยภาพจากการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการให้แก่
ชุมชนและสังคม เช่น วิชาทีเ่ กีย่ วกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสกิ ส์ และชีววิทยา เป็นต้น ทัง้ นี้การบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน ประจาด้านอื่นๆ
ของอาจารย์และบุคลากร เช่น
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– การจัดทา มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน เช่น
การกาหนดให้นักศึกษานาความรูจ้ ากโครงการบริการวิชาการไปจัดทาเป็ นโครงการ หรือกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุอา้ งอิงชื่อโครงการบริการวิชาการ
– การจัดทา มคอ.5 โดยรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับ มคอ.3
4.2 การบูรณาการการบริ การวิ ชาการกับการวิ จยั
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจยั อย่างเป็ นระบบ เช่น มีการนาผลการวิจยั ไปสู่การ
ใช้ประโยชน์จริงทีต่ อบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก ระดับ หรือนาความรู้ ประสบการณ์จาก
การให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ผ่านกระบวนการวิจยั
4.3 การบูรณาการบริ การวิ ชาการกับชุมชนหรือสังคม
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เช่น มีการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ใ นการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับผิดชอบ การนา
ความรู้ท่ไี ด้จากการเรียนการสอน การวิจยั เพื่อ เป็ นช่อ งทางบริการวิชาการในการ เผยแพร่ข้อ มูล
งานวิจยั ให้แก่ชุมชนหรือสังคมได้รบั รูแ้ ละเสริมสร้างรายได้

4.4 แผนการใช้ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
โครงการ / กิ จกรรม / ตัวชี้วดั

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเกษตรปลอดภัย

2. บริการตรวจสอบสินค้า
เกษตรและปจั จัยการผลิตทาง
การเกษตร

ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
การเรียนการสอน
การวิจยั
ชุมชนหรือสังคม

ชุมชนได้รบั การ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ทักษะในด้านเกษตร
ปลอดภัย
ชุมชนได้รบั การ
ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าทางการ
เกษตร

ผู้รบั ผิ ดชอบ
โครงการ

อาจารย์ ดร.
จรรยา
พรหมเฉลิม
อาจารย์ ดร.
จรรยา
พรหมเฉลิม
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โครงการ / กิ จกรรม / ตัวชี้วดั

ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
การเรียนการสอน
การวิจยั
ชุมชนหรือสังคม

3. นวัตกรรมการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยือ่ พืชและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

สนับสนุ นด้านการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส่งเสริมทักษะการฟงั พูด อ่าน
เขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชายแดน

นักศึกษาได้รบั การ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ทางการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการ
ฟงั พูด อ่าน เชียน

5. การจัดการศึกษาแบบ
ประสมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (ค่ายวิชาการ)

6. ค่ายอบรมความรูพ้ น้ื ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน

ได้สตู รอาหาร
ทีเ่ หมาะสม
ในการผลิต
สับปะรดใน
สภาพปลอด
เชือ้

ผู้รบั ผิ ดชอบ
โครงการ

เกษตรกรในชุมชนมี อาจารย์ ดร.กร
ความรูค้ วามเข้าใจ กนก
เกีย่ วกับเทคโนโลยี ตัง้ จิตมัน่
การขยาย พันธุพ์ ชื
โดยวิธกี ารเพาะ
เลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
1. นักเรียนในเขต
อาจารย์วริยา
อาเภอสวนผึง้ และ
เย็นเปิง
อาเภอบ้านคาทีเ่ รียน
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสง่ เสริม
ทักษะการฟงั พูด อ่าน
เขียนภาษาไทย
สามารถสอบ O-NET
ได้คะแนนสูงขึน้ ร้อยละ
3 ในปีถดั ไป
2. ผูเ้ รียนสามารถใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถ
คิดวิเคราะห์ได้

1. ครูสร้างสือ่ จาก
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
เพือ่ ประกอบการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้
2. ครูมแี นวทางใน
การนาสือ่ ไปสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ การ
จัดการเรียนรูไ้ ด้
3. ได้เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
ชุมชนสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ ไม่จาเป็ น
ต้องพึง่ พาแต่ทาง

อาจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ ์
พันธ์ทอง

อาจารย์ ดร.
ประพนธ์
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โครงการ / กิ จกรรม / ตัวชี้วดั

ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
การเรียนการสอน
การวิจยั
ชุมชนหรือสังคม
ภาครัฐเพียงอย่าง
เดียวในการดูแลเขต
พืน้ ทีท่ ห่ี า่ งไกลเพราะ
วิทยาศาสตร์คอื
ความรูพ้ น้ื ฐานใน
การดารงชีวติ
นักเรียนมีเจตคติทด่ี ี
7. ค่ายวิทยาศาสตร์และ
ทางวิทยาศาสตร์และ
สิง่ แวดล้อม
มีผลสัมฤทธิ ์รายวิชา
ทางวิทยาศาสตร์
สูงขึน้
นักศึกษาสามารถนา
นักเรียน และ
8. ค่ายคณิตศาสตร์ครัง้ ที่ 1
ความรูแ้ ละ
นักศึกษาได้ทา
ระดับมัธยม
ประสบการณ์มาใช้ใน
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
การบูรณาการการ
และได้ลงมือปฏิบตั ิ
เรียนการสอน
ทาให้มคี วามรูค้ วาม
รายวิชา การบริหาร
เข้าใจและทักษะด้าน
จัดการค่าย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
นักศึกษาได้รบั การ
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
9. ค่ายคณิตศาสตร์ครัง้ ที่ 2
ฝึกการเป็ นผูจ้ ดั ค่าย
สวนผึง้ โรงเรียนบ้าน
ระดับประถม
คณิตศาสตร์
บึง โรงเรียนสินแร่
สามารถนาความรู้
สยาม และนักศึกษา
และประสบการณ์มา
ได้ทากิจกรรมกลุ่ม
ใช้ในการบูรณาการ
ร่วมกันและได้ลงมือ
การเรียนการสอน
ปฏิบตั ทิ าให้มคี วามรู้
รายวิชาการบริหาร
ความเข้าใจและ
จัดการค่าย
ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครูหรือบุคลากรทาง
10. ค่ายเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามีความรูใ้ น
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ด้านเทคโนโลยีไป
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประกอบการจัดการ
ขัน้ พืน้ ฐานเขต 1,2 จังหวัด
เรียนให้กบั นักเรียน
ราชบุร ี

ผู้รบั ผิ ดชอบ
โครงการ

เลิศลอยปญั ญา
ชัย

อาจารย์
ศุภลักษณ์
สุดขาว
อาจารย์
เรืองอุไร
ตัณฑ์เจริญ
รัตน์

อาจารย์
เรืองอุไร
ตัณฑ์เจริญ
รัตน์

อาจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ ์
พันธ์ทอง
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โครงการ / กิ จกรรม / ตัวชี้วดั

11. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็ นพิเศษอย่างเร่งด่วน
(ICU) ในพืน้ ทีช่ ายแดน

12. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารงาน
ประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ จากการบริ การวิ ชาการ
การเรียนการสอน
การวิจยั
ชุมชนหรือสังคม
โรงเรียนได้รบั การ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการจะเปลีย่ น
จากโรงเรียนที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนา
เป็ นพิเศษอย่างเร่ง
ด่วนเป็ น โรงเรียนที่
สามารถดาเนินการ
ต่อยอดกิจกรรมอืน่
ของโรงเรียนได้ดว้ ย
ตนเอง
ครูได้รบั ความรูใ้ น
การประดิษฐ์ชน้ิ งาน
ทางคณิตศาสตร์เพือ่
นาไปจัดการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ผู้รบั ผิ ดชอบ
โครงการ

อาจารย์
ณิชากร
ปทุมรังสรรค์

อาจารย์ ดร.
พิมพา
จันทาแล้ว

