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คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ หมูบ านจอมบึ ง มี พัน ธกิ จ ที่จ ะต อง
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
โดยให บ ริ ก ารฝ ก อบรม ถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยี ต ามความต อ งการให แ ก สั ง คม ถื อ เป น
องคประกอบหนึ่งในการรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองและสามารถ
นําไปใชในการดํารงชีวิตได และเพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอง
และตรงกับความตองการของชุมชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงได
จัดทําแผนบริการวิชาการและแผนการใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ ใชเปนกรอบในการติดตาม ประเมินผล สามารถนําผล
การประเมินที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาระบบบริการวิชาการของคณะ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปงบประมาณตอไป
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สวนที่ 2 การบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น
- ความหมายและรูปแบบของการใหบริการวิชาการ
- ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับแผนบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- เปาประสงคของแผนบริการวิชาการ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของตัวชี้วัด
- กลยุทธดานการบริการวิชาการ
- ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ
- ประเภทและลักษณะการใหบริการวิชาการ
- พื้นที่เปาหมายการบริการวิชาการ
- การดําเนินโครงการ การประเมิน การรายงานผล

6
6

สวนที่ 3 แผนงานโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น
- แผนงานบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สวนที่ 4 แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจยั
- การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม
- แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
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สวนที่ 1 บริบทคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ประวัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ปรัชญา
- ปณิธาน อัตลักษณ วิสยั ทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
- การวิเคราะหสภาพแวดลอม

8
9
9
10
11
13
14
14

สวนที่ 1
บริบทคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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 เปดสอนนัก ศึ ก ษาคุรุท ายาทสายมัธ ยมศึ ก ษา ในโปรแกรมวิ ชาคณิ ต ศาสตร
เกษตรศาสตร และอุตสาหกรรมศิลป (สาขากอสรางและอิเล็กทรอนิกส)
พ.ศ. 2535 เปดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2538 เปลี่ย นจากภาควิ ชาวิ ท ยาศาสตร เ ป น คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี 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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปดหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิ ชา
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 ฑิ ต
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 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ดําเนิ น การปรับปรุง หลัก สูตรโดยใช เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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. 2565 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 ท้ั ง หมด 699 คน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการประเมินตัวชี้วัดจากหนวยงานภายนอก โดยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 ไดคะแนน 4.19 ซึ่งอยูในระดับดี
1.2 ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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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
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ใฝดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝรู : ศึกษา คนควาหาความรู เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สูงาน : ขยัน อดทน กระตือรือรน มีน้ําใจ
1.5 วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะที่มีคณ
ุ ภาพในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
งานวิจยั และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและทองถิ่น
1.6 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
2. วิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาองคความรู บูรณาการในการเรียนการสอน 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 : การสรางสรรคผลงานวิจยั และนวัตกรรม
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1.8 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS) ดานการบริการวิชาการ
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทําใหสามารถนําไปใชบริการสังคมได
หลายดาน
2. มีความสามารถดานการจัดคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางตอเนื่องและเปนที่ยอมรับ
3. มีโครงการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวนมาก
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. การบริการวิชาการสวนใหญจดั ในไตรมาสที่ 4 ทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเกณฑ
รายไตรมาส

คณ
ะว

ปจจัยภายนอก
โอกาส
1. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภายนอกสถาบัน
2. ที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยตอการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
3. ชุมชนมีความตองการองคความรูที่จะใชในการพัฒนา
4. นโยบายการประกันคุณภาพเปนตัวกําหนดทิศทางการบริการวิชาการ
5. มีนโยบายการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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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การบริการทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง สถาบันอุดมศึกษาพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชนทองถิ่น โรงเรียน สังคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด า นวิ ท 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 ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อ
ชี้แนะ แกปญหาสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหกับชุมชนและทองถิ่น
แลว สถาบันเองก็ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ เชนกัน กลาวคือ เพิ่มพูนประสบการณและความรูของ
อาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน สิ่งสําคัญอีกอยาง
นั้นเปนการสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีเครือขายในการชวยกัน
พัฒนานักศึกษาตอไป
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2.1 ความหมายและรูปแบบของการใหบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ., 2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแก สังคม
ทองถิ่นภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เขามาใชบริการ
การใหบริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะ
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
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค ก รภายนอกและเมื่อ ดํ า เนิ น การแล ว มี ผ ลก อ ให เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ 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 ตัวยางพืชและสิ่งมีชีวิต
สารเคมี เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ การวิเคราะหขอมูล) 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 การจัดการอบรมรูปแบบตาง ๆ ที่คณะ
เปนผูดําเนินการ ที่อาจใชวิทยากรจากบุคลากรภายนอก หรือบุคลากรของคณะ และอาจใชสถานที่
ภายใน และภายนอกของคณะ ใหแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอก หรือ
หมายถึง การที่บุคคลากรของคณะไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน
5. การเปนเครือขายใหบริการทางวิชาการ หมายถึง คณะใหความรวมมือทางวิชาการกับ
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 ความเชือ่ มโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับแผนบริการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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
ยุท ธศาสตรก ารพัฒนาของคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2563-2565 ข อที่ 1 การพัฒนา
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 ง ๆ 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
พ.ศ. 2563-2565

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2563-2565

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น

คณ
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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.2565
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ป 2565
1 จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีจากผล
1 ผลิตภัณฑ/
สืบเนื่องของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิน่
นวัตกรรม/เทคโนโลยี
2 ประชาชน/ชุมชน/สังคม มีรายไดเพิ่มขึ้นจากผลสืบเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 5
ของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิน่
3 เกิดผูประกอบการรายใหม/วิสาหกิจชุมชนกลุมใหม/
1 ผูประกอบการ
ยกระดับผูประกอบการเดิม
4 จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาหรือยกระดับใหเปน
1 ชุมชน
ชุมชนตนแบบ
5 จํานวนโครงการที่จัดหารายไดของคณะ
2 โครงการ

คณ
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เกณฑการประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

1. จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีจาก
ผลสืบเนื่องของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1

2

3

4

5

ผลิตภัณฑ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี
ขึ้นไป

เพิ่มขึ้น
รอยละ
1-5

เพิ่มขึ้น
รอยละ
6-10

เพิ่มขึ้น
รอยละ
11-15

เพิ่มขึ้น
รอยละ
16 ขึ้นไป

2. ประชาชน/ชุมชน/สังคม มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก ไมมี
ผลสืบเนื่องของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา รายได
เพิ่มขึ้น
ทองถิ่น
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ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

1
2
3
4
5
3. เกิดผูประกอบการรายใหม/วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอ ผูประกอ ผูประกอ ผูประกอ ผูประกอ
กลุมใหม/ยกระดับผูประกอบการเดิม
บการ

บการ

บการ

1 ชุมชน

2 ชุมชน

3 ชุมชน

4 ชุมชน

1
โครงการ

2
โครงการ

3
โครงการ

4
โครงการ

บการขึ้น
ไป
5 ชุมชน
ขึ้นไป
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บการ

4. จํานวนชุมชนทีไ่ ดรบั การพัฒนาหรือ
ยกระดับใหเปนชุมชนตนแบบ
5. จํานวนโครงการที่จดั หารายไดของคณะ

5
โครงการ
ขึ้นไป

แผนบริการวิชาการ ประสบความสําเร็จเมื่อมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่บรรลุความสําเร็จ รอยละ
75 ของจํ า นวนตั วชี้ วั ดความสํ า เร็จ ทั้ง หมด หรื อ คะแนนเฉลี่ ย ของตัวชี้ วัด ความสํ า เร็จ ทั้ง หมดมี คา
มากกวา 3.50 คะแนน
ระดับความสําเร็จ
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดมีคา 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

คณ
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2.5 กลยุทธดานการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน
1.1 สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
จัดทําแผนการบริการวิชาการ
1.2 เพิ่มศักยภาพหนวยงานบริการวิชาการใหเขมแข็ง
1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
กลยุทธที่ 2 สรางการมีสว นรวมในทุกภาคสวนเพื่อการบริการวิชาการแกสงั คมและ
ชุมชน
2.1 สรางความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
2.2 ประเมินประโยชนและผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวนํา
ผลไปพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ
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2.6 ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ
การบริการวิชาการแกสังคมเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและเพื่อความสอดคลองของ
การทํางานในองค ก ร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จําเปน ต องดําเนิ น งานในเรื่องการบริการ
วิชาการแกสังคม ดวยศักยภาพและเต็มความสามารถของบุคลากร และเพื่อความเขมแข็งในการ
บริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะจึ ง กํ า หนดระบบและกลไก
หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดาน
การบริการวิชาการแกสังคม ทั้งนี้ เปนการใหบริการ วิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการ วิชาการแกชุมชน โรงเรียน และทองถิ่น กับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 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 เร็จ ของโครงการได โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาและผลการสํารวจความตองการชุมชนเปนหลัก
2. การดําเนินงานตามแผน (Do) ปฏิบัติการตามแผนการใหบริการวิชาการ ตามโครงการ
และกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เปนการทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว โดย
ผูรับผิดชอบแตละโครงการจะตองวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของตนเองในแตละชวงการดําเนินงาน
และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เพื่อตัดสินวาการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่ตองการหรือไม เพราะเหตุใด
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแลว
ตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงโดยสงขอมูลยอนกลับไปสูผูเกี่ยวของในการดําเนินงานในหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับรูถึงผลการดําเนินงานของตนเองวาเปนอยางไร และควรปรับปรุงตอไป
อยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
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ระบบและกลไกการดําเนินโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูดําเนิน
กิจกรรม
กิจกรรม
คณบดี/
ศึกษา/สํารวจปญหาและความตองการ
รองคณบดี/
ของชุมชนและสังคม
สาขาวิชา
คณะกรรมการ
วางแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบตั ิงานประจําป
บริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร
ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ/ความเขาใจ (MOU)
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา
นําเสนอโครงการ
รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองโครงการ

คณะ/สาขา

ติดตาม ประเมินผล (+การนําความรูไปใช)

คณะ/สาขา

รายงานสรุปโครงการ

คณะ/สาขา

ถายทอดความรูสบู ุคลากรภายในสถาบัน
และสาธารณะ

คณ
ะว

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ
คณะ/สาขา

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณบดีพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ดําเนินโครงการ

ประเมินสรุปโครงการบริการวิชาการในภาพรวม
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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
และเอกชนเปนการดําเนินงานในลักษณะการประสานความรวมมือโดยยึดแนวปฏิบัติของหนวยงานนั้น
ๆ และแนวปฏิบัติการใหบริการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
2.7.2 ลักษณะโครงการการบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น
1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวย
งาน มีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน
2. การจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม ต องศึ ก ษาความตองการกลุ มเปาหมายกอน เพื่อให ก 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
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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 และการปฏิบัติงานประจําดานอื่น ๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การนํานักศึกษาไป
รวมจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน นอกจากนั้นแลว ยังมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย เชน การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริง 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
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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
แผนงานโครงการบริการวิชาการและการพัฒนาทองถิน่
ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนงานรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แผนงานบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินงบประมาณแผนดิน (งบยุทธศาสตร)
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
1. โครงการการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใชจุลินทรีย
1.1 ประชุมเตรียมความ เชิงปริมาณ :
850.00 ไตรมาส 1 อ.ดร.รัตติกาล
พรอมสําหรับผู
แปลงเรี ย นรู ก ารปรั บ โครงสร า ง
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดินโดยใชจุลินทรีย 1 แปลง
เชิงคุณภาพ :
1.2 จัดทําแปลงสาธิต
16,985.00 ไตรมาส 1 อ.ดร.รัตติกาล
การปรับโครงสรางดิน ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจใน
การปรั บ โครงสร า งดิ น เพื่ อ เพิ่ ม
โดยใชจุลินทรีย
1.3 เก็บตัวอยางดินไป ผลผลิ ต ทางการเกษตรโดยใช 26,000.00 ไตรมาส 1- อ.ดร.รัตติกาล
จุลินทรีย รอยละ 60
ตรวจวัดความอุดม
4
สมบูรณของดิน
1.4 ประชาสัมพันธและ
1,700.00 ไตรมาส 2 อ.ดร.รัตติกาล
รับสมัครเกษตรกรเขา
รวมโครงการ
1.5 ฝกอบรมเชิง
39,415.00 ไตรมาส 3 อ.ดร.รัตติกาล
ปฏิบัติการการปรับ
โครงสรางดินโดยใช
จุลินทรีย
1.6 ติดตามผลการปรับ
4,650.00 ไตรมาส 3 อ.ดร.รัตติกาล
โครงสรางดินโดยใช
จุลินทรียของเกษตรกร
1.7 สรุปผลรายงานการ
1,300.00 ไตรมาส 4 อ.ดร.รัตติกาล
ดําเนินงาน
2. โครงการการพัฒนานักศึกษา วิชาชีพครู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
เชิงปริมาณ :
215,600.00 ไตรมาส 11. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
2
โครงการ รอยละ 80
2. จํ า นวนสื่ อ /นวั ต กรรมทาง 17,600.00 ม.ค.-ก.พ. ผศ.ศุภลักษณ
เทคโนโลยีการศึกษา 3 ชิ้นงาน
65
3. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ สามารถนําสื่อฯ ไปใชใน 39,400.00 ม.ค.-ก.พ. ผศ.ศุภลักษณ
การจั ด การเรี ย นรู ท างชี ว วิ ท ยา
65
รอยละ 80
4. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยา 26,000.00 ม.ค.-ก.พ. ผศ.ศุภลักษณ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
65
ทั่วไป ชั้นปที่ 1 2 และ 3 (หลักสูตร
4 ป) เขารวมโครงการ รอยละ 80 106,130.00 ม.ค.-ก.พ. อ.ดร.เสาวณีย
เชิงคุณภาพ :
65
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจ
ตอการสรางสื่อ รอยละ 80
2. สื่ อ ฯ มี เ นื้ อ หาที่ ถู ก ต อ งและ 75,200.00 ม.ค.-ก.พ. อ.นิชนันท
เหมาะสมกับผูเรียน รอยละ 80
65
3. นัก ศึ ก ษานํ าสื่อฯ ไปใช ใ นการ
ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
80 รายการ
4. ความพึงพอใจตอการบริการให
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต รอยละ 80
14,270.00 ไตรมาส 3-
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2.1 ประชุมเตรียมความ
พรอมสําหรับผู
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทําภาพอินโฟ
กราฟกส (infographics)
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทําสือ่ วิดีทศั น
ทางชีววิทยา
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทําบทเรียน
สําเร็จรูปทางชีววิทยา
2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการผลิตสื่อ/
เทคโนโลยีดาน
วิทยาศาสตร
2.6 อบรมใหความรู
ทางดานวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
ประยุกตเพื่อสงเสริม
ทักษะความสามารถดาน
การใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร
2.7 ติดตาม ประเมินผล
และสรุปผลโครงการ
4
3. โครงการคายความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
3.1 คายปฏิบตั ิการ
เชิงปริมาณ :
73500 ไตรมาส 3 ผศ.ดร.ประพนธ
เลิศลอยปญญาชัย
ทางดานวิทยาศาสตรที่ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 100 คน
ประยุกตใชใน
เชิงคุณภาพ :
ชีวิตประจําวัน
ความรูความเขาใจของผูเข าร วม
กิจกรรมรอยละ 80
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหารสูทองถิ่น
4.1 การถายทอดการ
เชิงปริมาณ :
26,600.00 ไตรมาส 1 อ.วรรณรัตน
แปรรูปอาหาร
จํานวนประชาชน ผูประกอบการ
โภชนาการและความ
วิสาหกิจชุมชน นักเรียนที่เขารวม
ปลอดภัย ครั้งที่ 1
กิจกรรมจํานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ :
4.2 การถายทอดการ
40,460.00 ไตรมาส 2 อ.วรรณรัตน
ความรูความเขาใจของผูเข าร วม
แปรรูปอาหาร
กิจกรรมรอยละ 100
โภชนาการและความ
ปลอดภัย ครั้งที่ 2
4.3 ถายทอดการแปรรูป
20,940.00 ไตรมาส 3 อ.วรรณรัตน
อาหารเพื่อสุขภาพ
โภชนาการ และความ
ปลอดภัยครั้งที่ 3
5. บริการใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต : หลักสูตรสงเสริมอาชีพสูชุมชน (ศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต)
5.1 บริหารจัดการ และ เชิงปริมาณ :
64,475.00 ต.ค.64- อ.นิชนันท
ประชุมวางแผนงาน
เ ก ษ ต ร ไ ด รั บ ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
มิ.ย.65
ปฏิบตั ิการจํานวน 100 คน
5.2 อบรมใหความรู
160,130.00 ก.พ.-มี.ค. อ.นิชนันท
เชิงคุณภาพ :
ทางดานวิทยาศาสตร
65
1. ความรู ค วามเข า ใจการให
และวิทยาศาสตร
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
ประยุกตสชู มุ ชนเพื่อ
วิทยาศาสตรประยุกต รอยละ 80
สงเสริมอาชีพแก
2. เกษตรกรสามารถนําความรูที่
เกษตรกร
ได จ ากการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 97,155.00 เม.ย.-มิ.ย. อ.นิชนันท
5.3 อบรมใหความรู
ไปสูการสรางอาชีพ 2 คน
ทางดานวิทยาศาสตร
65
3. การเพิ่มรายไดของเกษตรกรผู
และวิทยาศาสตร
เขารับการอบรม รอยละ 5
ประยุกตดานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเห็ด
5.4 ติดตามและ
17,440.00 ก.ค.-ก.ย. อ.นิชนันท
ประเมินผล
65
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โครงการ / กิจกรรม
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)
6. บริการตรวจสอบสินคาทางการเกษตรและการถายทอดความรูเพื่อชุมชน
6.1 ถายทอดเทคโนโลยี เชิงปริมาณ :
112,900.00
และออกหนวยบริการ
1. ประชาชน/เกษตรกรในทองถิ่น
ได รั บ การถ า ยทอดความรู ท าง 283,800.00
6.2 บริการตรวจสอบ
วิทยาศาสตรดานเกษตรปลอดภัย
สินคาทางการเกษตร
30 คน
และปจจัยผลผลิต
2. สิ น ค าทางการเกษตร อาหาร
แปรรูป และปจจัยในการผลิตทาง
การเกษตรได รั บ การตรวจสอบ
450 ตัวอยาง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนในท อ งถิ่ น มี ค วามรู
วิทยาศาสตรดานเกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
7. โครงการสัตวศาสตร MCRU บริการสูชุมชน
7.1 การปฏิบตั ิการกับตัว เชิงปริมาณ :
119,510.00
สัตวที่จําเปนสําหรับ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 60 คน
ฟารมโค
เชิงคุณภาพ :
7.2 การเลี้ยงการจัดการ ความรูความเขาใจของผูเข าร วม 184,490.00
โครงการ รอยละ 80
สัตวปก

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ โครงการ
ไตรมาส 1-4 ผศ.ดร.จรรยา
ไตรมาส 1-3 ผศ.ดร.จรรยา
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โครงการ / กิจกรรม

ก.พ.-มี.ค. อ.ดร.พุทธพร
65

เม.ย.-พ.ค. อ.ดร.พุทธพร
65

คณ
ะว

8. โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (มรภ.หมูบานจอมบึง)
8.1 ศึกษาความ
144,680.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.เสาวณีย
เชิงปริมาณ :
หลากหลายและ
รอยละการเบิกจายงบประมาณ
รอยละ 80
คุณลักษณะของกลุม
เชิงคุณภาพ :
จุลินทรียสงเสริมการ
ความรู ความเข าใจของนักศึกษา
เจริญของพืชในพื้นที่
เกษตรกรรม อําเภอบาน จากการบู ร ณาการร ว มกั บ การ
เรียนการสอน รอยละ 80
คา จังหวัดราชบุรี
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งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
65,680.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.นันทิยา
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8.2 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแมลงวัน
ดูดเลือด และความชุก
ของเชื้อ Anaplasma
marginale ทีน่ ําโดย
แมลงวันดูดเลือดใน
ฟารมโคนม อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี
8.3 การสํารวจพืช
สมุนไพรและการใช
ประโยชนในพื้นทีต่ ําบล
โปงกระทิง อําเภอบาน
คา จังหวัดราชบุรี
8.4 การสํารวจไก
พื้นเมืองในอําเภอจอม
บึง อําเภอสวนผึ้ง และ
อําเภอบานคา จังหวัด
ราชบุรี เพื่อจัดเก็บขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการนําไปใช
ประโยชน
8.5 การศึกษาปริมาณ
คารบอนในดินของพื้นที่
ปาบริเวณอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา
8.6 การศึกษาพันธุ
ศาสตรระดับเซลลของ
ปลาบางชนิดบริเวณ
พื้นทีน่ ้ําตกเกาโจน
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

114,320.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.วราภรณ

84,525.00 ไตรมาส 3-4 อ.นิชนันท

119,190.00 ไตรมาส 2 อ.ดร.อุเทน

109,320.00 ไตรมาส 1-3 อ.ดร.นันทพร

20
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ
89,960.00 ไตรมาส 2-4 อ.ณิชากร
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8.7 การศึกษา
สารพฤกษเคมีเบื้องตน
และฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระของใบหมอนจาก
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
ตําบลทาเคย อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี
8.8 การขยายพันธุกลวย
122,230.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.กรกนก
พันธุตะนาวศรีในอําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
8.9 การสงเสริม
209,580.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.เมตตา
ศักยภาพการทองเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืช
โดยใชเทคโนโลยีความ
จริงเสริมในเขตพื้นที่ ปา
อุทยานแหงชาติวิทยา
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี
8.10 การบริหารจัดการ
10,970.00 ไตรมาส 1-4 อ.ดร.กรกนก
โครงการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงปริมาณ :
40,000.00
ก.พ.65 อ.ดร.อนุรักษ
สําหรับการพัฒนาสื่อ
1. จํานวนผูเขารวมอบรม 40 คน
2. จํ า นวนสื่ อ นวั ต กรรมเพื่ อ การ
นวัตกรรมเพือ่ การ
จั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร 5
จัดการเรียนรู
ชิ้นงาน
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เชิงคุณภาพ :
1. ความรู/สื่อที่ไดนําไปใชใ นการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 80
2. ความพึงพอใจของผูเขารับการ
อบรม รอยละ 80

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
(บาท)
ดําเนินการ โครงการ

คณ
ะว

ทิ ย
าศ
าส
ตร
แ์ ล
ะเท
คโ
นโ
ลย
ี

คณิตศาสตรดวย
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
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สวนที่ 4
แผนงานการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
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4.1 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําศักยภาพจากการเรียนการสอนสูการบริการวิชาการใหแก
ชุมชนและสังคม เชน วิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฟสิกส และชีววิทยา เปนตน ทั้งนี้การบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ประจําดานอื่น
ๆ 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

คณ
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4.3 การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกเพื่อเปนประโยชนแกชุมชนหรือสังคมในเขตพื้นที่ใหบริการ
ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เชน มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพตามความตองการของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงรับผิดชอบ การนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเปนชองทางบริการวิชาการในการ เผยแพรขอมูล
งานวิจัยใหแกชุมชนหรือสังคมไดรับรูและเสริมสรางรายได
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

ชุมชน
เกษตรกร
ตําบลปาก
ชองราชบุรี ได
จํานวนแปลง
สาธิต 1 แปลง
ในการ
ปรับปรุง
คุณภาพของ
ดิน

อ.ดร.รัตติกาล
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1. โครงการการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใชจุลินทรีย
1.1 ประชุมเตรียมความพรอม
สําหรับผูขบั เคลื่อนการดําเนินงาน
1.2 จัดทําแปลงสาธิตการปรับ
โครงสรางดินโดยใชจุลินทรีย
1.3 เก็บตัวอยางดินไปตรวจวัดความ
อุดมสมบูรณของดิน
1.4 ประชาสัมพันธและรับสมัคร
เกษตรกรเขารวมโครงการ
1.5 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับ
โครงสรางดินโดยใชจุลินทรีย
1.6 ติดตามผลการปรับโครงสราง
ดินโดยใชจุลินทรียของเกษตรกร
1.7 สรุปผลรายงานการดําเนินงาน
2. โครงการการพัฒนานักศึกษา วิชาชีพครู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 ประชุมเตรียมความพรอม
สําหรับผูขบั เคลื่อนการดําเนินงาน
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการทํา 1.วิ ช า BI60802
ภาพอินโฟกราฟกส (infographics) น วั ต ก ร ร ม ก า ร
สอนชีววิทยา
2. วิชา PC62801
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพระหวาง
เรียน 1
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการทํา
สื่อวิดีทัศนทางชีววิทยา
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการทํา
บทเรียนสําเร็จรูปทางชีววิทยา

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

อ.ดร.รัตติกาล
อ.ดร.รัตติกาล
อ.ดร.รัตติกาล
อ.ดร.รัตติกาล
อ.ดร.รัตติกาล
อ.ดร.รัตติกาล
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ผศ.ศุภลักษณ

ผศ.ศุภลักษณ
ผศ.ศุภลักษณ
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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อ.ดร.เสาวณีย
2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การ
1.วิชา PC62801 วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน 1
ผลิตสื่อ/เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร การฝก
ของนักศึกษา เรียน
ประสบการณ
วิชาชีพระหวาง
เรียน 1
2.6 อบรมใหความรูทางดาน
1. วิ ช า BI60802
อ.นิชนันท
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
น วั ต ก ร ร ม ก า ร
ประยุกตเพื่อสงเสริมทักษะ
สอนชีววิทยา
ความสามารถดานการใชเครื่องมือ 2. วิชาปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร
ฟสิกส 3
2.7 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล
โครงการ
3. โครงการคายความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
ผศ.ดร.ประพนธ
3.1 คายปฏิบตั ิการทางดาน
1.วิชา PH62501
เลิศลอยปญญาชัย
วิทยาศาสตรทีป่ ระยุกตใชใน
ฟสิกสพื้นฐาน
ชีวิตประจําวัน
2. วิชา PH62601
ฟสิกส 1
3. วิชา PH62603
ฟสิกส 2
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหารสูทองถิ่น
4.1 การถายทอดการแปรรูปอาหาร 4.1 วิชา FP62713
4.1 วิสาหกิจ อ.วรรณรัตน
โภชนาการและความปลอดภัย ครั้ง เทคโนโลยีขนม
ที่ 1
อบ
4.2 นักเรียน อ.วรรณรัตน
4.2 การถายทอดการแปรรูปอาหาร FP62624 การ
โภชนาการและความปลอดภัย ครั้ง วิชา วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ 2
4.3 ชุมชน อ.วรรณรัตน
4.3 ถายทอดการแปรรูปอาหารเพื่อ อาหารเพื่อการ
พัฒนาทองถิน่
สุขภาพ โภชนาการ และความ
วิจัย
ปลอดภัยครั้งที่ 3
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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4.2 วิชา
FP62705ความ
ปลอดภัยทาง
อาหาร
วิชา FP62614
การควบคุม
คุณภาพอาหาร
4.3 วิชา
FP62608 อาหาร
และโภชนาการ
5. บริการใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต : หลักสูตรสงเสริมอาชีพสูชุมชน (ศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต)
5.1 บริหารจัดการ และประชุม
อ.นิชนันท
วางแผนงาน
5.2 วิชา
ชุมชนมีรายได อ.นิชนันท
5.2 อบรมใหความรูทางดาน
AS60722 การ
เพิ่มขึ้น
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกตสชู มุ ชนเพื่อสงเสริมอาชีพ ผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑจาก
แกเกษตรกร
เห็ด (100 คน)
5.3 อบรมใหความรูทางดาน
อ.นิชนันท
5.3 วิชา
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
AS60722 การ
ประยุกตดานการฝกอบรมเชิง
ผลิตและแปรรูป
ปฏิบัติการการเพาะเห็ด
ผลิตภัณฑจาก
5.4 ติดตามและประเมินผล
อ.นิชนันท
เห็ด (60 คน)
6. บริการตรวจสอบสินคาทางการเกษตรและการถายทอดความรูเพื่อชุมชน
6.1 ถายทอดเทคโนโลยีและออก
วิ ช า CH6 2 6 0 7
หนวยบริการ
เคมีวิเคราะหและ
6.2 บริการตรวจสอบสินคาทางการ ปฏิบตั ิการ 1
เกษตรและปจจัยผลผลิต

ผศ.ดร.จรรยา
เกษตรกร
อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.จรรยา
20 คน
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

6.2 นวัตกรรม
การตรวจสอบ
สารเคมี

6.2 เกษตรกร
/ ประชาชน
ทั่วไปใน
จังหวัดราชบุรี
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วิชา CH62711
เครื่องมือ
วิเคราะห
(เดือน ม.ค.65)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

คณ
ะว

6.2 วิชา
CH62607 เคมี
วิเคราะหและ
ปฏิบัติการ 1
วิชา CH62711
เครื่องมือ
วิเคราะห
(300 ตัวอยาง)
7. โครงการสัตวศาสตร MCRU บริการสูชุมชน
7.1 การปฏิบตั ิการกับตัวสัตวที่
7.1 วิชา
จําเปนสําหรับฟารมโค
AS60608
หลักการเลี้ยง
7.2 การเลี้ยงการจัดการสัตวปก
สัตว
วิชา AS60617
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเคี้ยว
เอื้อง

7.1 โรงเรียน อ.ดร.พุทธพร
สินแรสยาม /
เกษตรใน
อ.ดร.พุทธพร
ชุมชน
7.2 เกษตรกร
ผูเลี้ยงไกไข /
ไกชน

7 . 2 วิ ช า AS
60615 เทคโนโลยี
การผลิตสัตวปก
(80 คน)
8. โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (มรภ.หมูบานจอมบึง)
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

องคความรู อ.ดร.เสาวณีย
เรื่องจุลินทรีย
ที่สงเสริมการ
เจริญของพืช
ในพื้นที่
เกษตรกรรม
อําเภอบานคา
อ.ดร.นันทิยา

ทิ ย
าศ
าส
ตร
แ์ ล
ะเท
คโ
นโ
ลย
ี

8.1 ศึกษาความหลากหลายและ
GS62611
คุณลักษณะของกลุมจุลินทรีย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ชีวภาพ
สงเสริมการเจริญของพืชในพื้นที่
เกษตรกรรม อําเภอบานคา จังหวัด
ราชบุรี

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ส า ม า ร ถ นํ า ม า
บู ร ณ า ก า ร วิ ธี
การศึกษาสํารวจ
ร ว มกั บ การเรี ย น
การสอน เชน วิชา
AS60618 ก า ร
จั ดก าร สุ ขภ า พ
สั ต ว แ ล ะ วิ ช า
AS60704 ร ะ บ บ
มาตรฐานปศุสัตว
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8.3 การสํารวจพืชสมุนไพรและการ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
ใชประโยชนในพื้นที่ตําบลโปงกระทิง รายวิชา CH62611
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
เคมีเชิงฟสิกสและ
ปฏิบตั ิการ 2

คณ
ะว

8.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงวันดูดเลือด และความชุก
ของเชื้อ Anaplasma marginale ทีน่ ํา
โดยแมลงวันดูดเลือดในฟารมโคนม
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

8.4 การสํารวจไกพื้นเมืองในอําเภอ
จอมบึง อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอ
บานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และการนําไปใชประโยชน

วิชา AS60602
พันธุศาสตร
สําหรับสัตว
ศาสตร และวิชา
AS60621 การ

นําสมุนไพรมา
วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
แอนตี้ออกซิ
แดนซ

อ.ดร.วราภรณ

อ.นิชนันท
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

วิจัยเบื้องตนทาง
สัตวศาสตร
การวิจยั การ
สะสมปริมาณ
คารบอนในดิน
พื้นทีป่ าไม
อุทยาน
ธรรมชาติวิทยา
ฯ

อ.ดร.อุเทน
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8.5 การศึกษาปริมาณคารบอนใน
ดินของพื้นทีป่ าบริเวณอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา

8.6 การศึกษาพันธุศาสตรระดับ
เซลลของปลาบางชนิดบริเวณพื้นที่
น้ําตกเกาโจน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี
8.7 การศึกษาสารพฤกษเคมี
เบื้องตนและฤทธิต์ านอนุมลู อิสระ
ของใบหมอนจากกลุมปลูกหมอน
เลี้ยงไหม ตําบลทาเคย อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คณ
ะว

8.8 การขยายพันธุกลวยพันธุ
ตะนาวศรีในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช
8.9 การสงเสริมศักยภาพการ
ทองเทีย่ วเชิงอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริมใน
เขตพื้นที่ ปาอุทยานแหงชาติวิทยา
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

BI62610
โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยา
CH58711 เคมี
เครื่องสําอาง

อ.ดร.นันทพร

การศึกษา
สารพฤกษเคมี
และสารตาน
อนุมูลอิสระ
เบื้องตนจากใบ
หมอน

อ.ณิชากร

กลวยสาย อ.ดร.กรกนก
พันธุทองถิน่
300 ตน

AR สงเสริม อ.ดร.เมตตา
การทองเทีย่ ว
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
ชุมชนหรือ
การเรียนการสอน
การวิจัย
สังคม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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8.10 การบริหารจัดการโครงการ
อ.ดร.กรกนก
อนุรักษพนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการ วิชา MA58905
1 โรงเรียน
อ.ดร.อนุรักษ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพือ่ การจัดการ การสรางสื่อการ
โรงเรียนบาน
เรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรมขั้น เรียนรู
ตะโกลาง
พื้นฐาน
คณิตศาสตร
จํานวน 40
คน
ไดสื่อการ
เรียนรูไมนอย
กวา 5 ชิ้นงาน
เพื่อใชใน
โรงเรียน

