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คานา
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ให้ความสาคัญ และได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความสาคัญเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับภารกิจด้าน
การจั ดการศึกษาและภารกิจ ด้านการวิจั ย ทั้ งนี้ เนื่องจากการบริการวิช าการแก่สั งคมเป็ นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบ
ต่างๆ ตามจุดเน้นของส่วนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ
และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับ บริการทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่ วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น
ดังนั้ น คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ จึงได้ ท าแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามภารกิจ
ด้านการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนและสังคม
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แผนบริการทางวิชาการแก่สงั คม 2561 หน้า 2

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ศักยภาพการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์การปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แผนที่ยุทธศาสตร์ ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม
ส่วนที่ 3 ผลสารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม
ส่วนที่ 4 งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 17 แผน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากงบประมาณคณะ/งบรายได้/แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ
ประเภทโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเภทโครงการทั่วไป
ประเภทโครงการตามความต้องการของสังคม
ส่วนที่ 5 การดาเนินงานและการรายงานผล

1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
8
8
9
10
17
18
20
21
21
21
23
37
43
43
44
45

แผนบริการทางวิชาการแก่สงั คม 2561 หน้า 3

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สภาพปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่าเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้ง
สถาบัน ในระยะเริ่มต้นนี้ เรียกว่า หมวดวิทยาศาสตร์ โดยทาหน้าที่ในการผลิตครูรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2519
และมีการพัฒนาเรื่อยมาตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้สามารถทาการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิช าคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2539 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรองรับการ
แบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 8 ภาควิชา
พ.ศ. 2542 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น
การบริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิชาตั้งแต่วันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์
วิท ยาการคอมพิ วเตอร์ สุ ขศึก ษา การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลั ก สู ตรสาขา
วิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง อาหาร
2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์
พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลั กสู ตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิช าเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุ ขศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง และอาหาร
2. หลักสูตรสาขาการศึกษา (ค.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2544 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
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1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์
อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะและก่อสร้าง
2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2545 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ได้ แ ก่ โ ปรแกรมวิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่ว ไป คอมพิว เตอร์ศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิล ป์โดยจัด การเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์
วิท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง การจัดการ
อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
2. หลั ก สู ต รสาขาการศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้ แ ก่ โ ปรแกรมวิ ช า ฟิ สิ ก ส์ ชี ว วิ ท ยา
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียน
การสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไป
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทาให้ มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี ได้แก่ โปรแกรมวิช าเคมี ฟิสิกส์
สาธารณสุ ข ชมชน ชี ว วิท ยาประยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 - 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท ดังต่อไปนี้
1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี้
1. โปรแกรมวิชาเคมี
2. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
3. โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
4. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
5. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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7. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
2. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
3. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2551 - ปั จ จุ บั น คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ ป รับ ปรุ งหลั ก สู ต รและพั ฒ นา
หลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่
1.1 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
1.2 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
1.3 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
1.4 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.6 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.7 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.9 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
พ.ศ. 2555 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและมีการเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญา :
“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม นาปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิธาน :
“องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน”
วิสัยทัศน์ :
“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล ปี 2559”
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พันธกิจ:
1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
5) พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์:
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การบริ การวิช าการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื บ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์:
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
2. เพื่อส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือต่อยอด
กลยุทธ์:
ก3.1 ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ก3.2 ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชี้วัด:
1. จานวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม
2. จานวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. เพื่อนาผลงานการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยและ พันธกิจอื่น ๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย และพันธกิจอื่น ๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
1. ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.45
โครงการทั่วไป
1. โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.02
2. โครงการพี่สอนน้อง
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.67
3. โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.53
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยจังหวัด
เพชรบูรณ์การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้
ในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.50
5. โครงการอาหารสมุนไพรประจาธาตุเจ้าเรือน
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.75
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ประชาชน บุคลากรทางการศึกษาและผู้นาใน
ชุมชน
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.35
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7. โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอนโอเน็ตสาหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.76
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.31
9. โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.62
10. โครงการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.42
11. โครงการ STEM Education
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.45
12. โครงการพฤกษาต้านโรค
การดาเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนาความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.73
2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรกาหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จาก
การให้บริการวิชาการ โดยกาหนดแผนตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้ได้แหล่งความรู้อย่างยั่งยืน และนาไปสู่ใช้
ประโยชน์ให้กับนักศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากแผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1.คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการที่หลากหลายสาขา
จุดอ่อน (Weaknesses)
1.ขึ้นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)
-
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ศักยภาพการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (STRENGTHS)
1.คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการที่
หลากหลายสาขา

จุดอ่อน (WEAKNESSES)
1.ขึ้นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (OPPORTUNITIES)

มาตรการเชิงรุก (S + O)

มาตรการปรับเปลี่ยน/พลิกฟื้น (W + O)

อุปสรรค (THREATS)

มาตรการแตกตัว/รักษาเสถียรภาพ (S + T)

มาตรการซ่อนตัว/ประคองตัว (W + T)

-

-
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กลยุทธ์การปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จานวน
80 คน

เชิงปริมาณ
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจานวน
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.ขยะมีประมาณลดลงก่อนเข้าสู่
กระบวนการกาจัดขยะ
เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1.เข้าอบรมมีความรู้และทักษะอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผู้เข้าอบรมมีโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน
เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้ารับการอบรม ครู นักเรียนจาก
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษา
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน

1.บุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชุมชน
ประชาชนทั่วไป จานวน 25 คน และนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จานวน 25 คน รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นจานวนทั้งสิ้น 50 คน

1.ผู้เข้ารับการอบรม ครู นักเรียนจากโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน 3 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โครงการธนาคารขยะ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
รีไซเคิล
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ (โครงการทั่วไป)
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

มี.ค. 61

20,000

อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทอง/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกิน
ได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความ
พอเพียงอย่างยั่งยืน
(โครงการทั่วไป)

12 มี.ค.
61

20,000

อ.ธนาวรรณ สุขเกษม/
สาขาวิชาชีววิทยา

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และปฏิบัตกิ าร
ทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน

พ.ค.-มิ.ย.
61

20,000

อาจารย์ ดร.ศศิกานต์
ปานปราณีเจริญ/
สาขาวิชาเคมี

แผนบริการทางวิชาการแก่สงั คม 2561 หน้า 12

เป้าประสงค์

1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะให้เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และ
ขนาดที่หลากหลายของโรงเรียนและความต้องการ
ไม่น้อยกว่า 30 คน
2.ครูที่ทาหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ที่
ทันสมัย รู้เท่าทันแนวโน้มนวัตกรรมการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21
3.ครูทาหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะกับการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 100 คน
เชิงคุณภาพ
1.จัดอบรมพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.สรุปและประเมินผลโครงการเป็นรูปเล่ม
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5
เชิงปริมาณ
1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะให้
เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของ
โรงเรียนและความต้องการไม่น้อยกว่า 30
คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูทาหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มี
ความรู้ที่ทันสมัยรู้เท่าทันแนวโน้มนวัตกรรม
การสอนในยุคศตวรรษที่ 21
2.ครูทาหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ

20 พ.ค.
61

20,000

อาจารย์อภิวัฒน์ คาภีระ/
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
(โครงการทั่วไป)

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อความ
รอบรูเ้ ชิงเหตุผล สาหรับครู
สอนคณิตศาสตร์
(โครงการทั่วไป)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
เชิงปริมาณ
ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
การศึกษาเพชรบูรณ์ จานวน 20 คน และนักเรียน ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
ที่เรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์1 และวิชาปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ การศึกษาเพชรบูรณ์ จานวน 20 คน
1 จานวน 10 คน
2.นักเรียนที่เรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์1 และวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 จานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์มีความรู้ทางด้านทฤษฎี
มากยิ่งขึ้น
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถ
นาไปใช้ในการสอบได้
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 30 คน
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้องได้

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการอบรมเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ตามแบบการสอบ
โอเน็ตสาหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
(โครงการทั่วไป)

22-23
มี.ค. 61

20,000

อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์/
สาขาวิชาฟิสิกส์

8 มี.ค. 60

20,000

อาจารย์จิตรนันท์
ศรีเจริญ/
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โครงการอบรมเชิง
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการ
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การสร้างสือการเรียนการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สอนสาหรับบุคลากรทาง
การศึกษา
(โครงการทั่วไป)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา เชิงปริมาณ
ตามอัธยาศัยอาเภอเขาค้อ จานวน 75 คน
1.มีนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเขาค้อร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 3.5
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม ชุมชน
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม ชุมชน
ประชาชนทั่วไป จานวน 40 คน
คณะกรรมการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนาโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเฉลีย่ ต่อ
โครงการอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.บุคลากรจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม เชิงปริมาณ
1.บุคลากรจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน นักศึกษา
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งสิ้น 50 อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน นักศึกษา
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งสิ้น 50
คน

คน
เชิงคุณภาพ
1.สรุปและประเมินผลโครงการเป็นรูปเล่ม โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ไม่น้อยกว่า 3.51

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการทักษะชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเขาค้อ
(โครงการทั่วไป)

31 มี.ค.
61

10,000

อาจารย์มงคล นราศรี/
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการการออกแบบ
พัฒนาโครงการโดยใช้
เครื่องมือ CHIA : ประเด็น
การดูแลผู้สูงอายุ
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น)

ม.ค.-ก.พ.
61

10,000

อาจารย์นฤมล จันทร์มา/
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทาง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การเกษตร
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(โครงการทั่วไป)

23 พ.ค.
61
6 มิ.ย.61

20,000

อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป เชิงปริมาณ
จานวน 100 คน
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน จานวน 1 แห่ง
2.คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีฐานการเรียนรู้จานวน 5 ฐาน ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานก๊าช
ชีวมวล การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า เป็นต้น
เชิงคุณภาพ
1.นันเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคล
ทั่วไปมีความรู้ด้านพลังงาน โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไป
ใช้จริงในชีวิตประจาวันได้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร โรงเรียน เชิงปริมารณ
สถานศึกษาในพื้นทีจ่ ังหวัดเพชรบูรณ์
1.ได้ข้อมูล ที่นามาบูรณาการกับภารกิจด้าน
อื่นๆ
เชิงคุณภาพ
1.ชุมขนได้รับการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ตรงกับความต้องการและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามาชิกองค์การบริหารส่วน เชิงปริมาณ
ตาบล กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ ไป จานวนไม่น้อย 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล กลุ่มแม่บา้ น ประชาชน
กว่า 35 คน
2.อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช ทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน
2.อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 15 คน
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 15 คน

กลยุทธ์
1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

โครงการแหล่งเรียนรู้
พลังงาน
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)

17-19
ส.ค.61

30,000

อ.อาทิตย์ หู้เต็ม/
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

24-25
ก.ค.61

10,000

อาจารย์เจษฎาพร ปาคา
วัง/
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15 ธ.ค.
60

20,000

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ/
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการสารวจความ
ต้องการการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (โครงการทั่วไป)
1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประกอบธุรกิจบนระบบ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(โครงการทั่วไป)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ

27 ม.ค.61
24 ก.พ.61

20,000

อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี/

ต.ค. ธ.ค. 60

10,000

เชิงคุณภาพ
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามาชิกองค์การ

บริหารส่วนตาบล กลุ่มแม่บา้ น ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการ
ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเพือ่ เป็นร้ายได้เสริม

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลที่สนใจ
จานวน 50 คน

เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทีส่ นใจ
จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทีส่ นใจ
ได้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช
2.เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พชื ทั้งที่มอี ยู่และใกล้สูญ
พันธุ์
3. เป็นศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
พืชอันเนื่องมาจาก
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ พระราชดาริ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานใน
ภาครัฐและเอกชน จานวน 30 คน

เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน
2.ผู้เข้าร่วมอบรมนาความรู้ไปใช้ในงานวิจัย
และการเรียนการสอนไม่ต่ากว่า 20 วิชา
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ในระดับดี

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจยั
และการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม PSPP
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น)

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อ.ดร.กาญจน์
คุ้มทรัพย์
/คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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เป้าประสงค์
1.ผู้นาชุมชนตาบลพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์ จานวน 10 คน
2.ประชาชนในตาบลพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์ จานวน 100 คน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(งบแผ่นดิน)

เชิงปริมาณ
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
2.จานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์
2.คณะผู้ดาเนินงานได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบการ ให้บริการ
วิชาการ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้วยนวัตกรรมตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0
(โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน)

14 ก.ค.
61

100,000

หน่วยงาน/สาขาที่
รับผิดชอบ
อ.เจษฎาพร ปาคาวัง/
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าประสงค์

หน่วยนับ

เป้าหมาย

1. จานวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม
2.จานวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจยั

โครงการ

13

โครงการ
ร้อยละ

2
80
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล ปี 2559”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
5) พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรอบการประเมินผลและ
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิช าการ ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื บสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล

1.จานวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม
2.จานวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

แผนบริการทางวิชาการแก่สงั คม 2561 หน้า 19

กลยุทธ์
ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ
ด้านการจัดการ
ด้านการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

โครงการ
โครงการ

โครงการที่ 1 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (โครงการทั่วไป)
โครงการที 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สาหรับครูสอนคณิตศาสตร์ (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 3 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสกิ ส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสาหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นทีก่ ารศึก ษาเพชรบูรณ์
(โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 4 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 6 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
โครงการที่ 7 โครงการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 8 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 9 โครงการเสริมทักษะกระบวนการและปฏิบัตกิ ารทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การสร้างสือการเรียนการสอนสาหรับบุคลากรทางการศึกษา (โครงการทัว่ ไป)
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (โครงการทั่วไป)
โครงการที่ 12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
โครงการที่ 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP (โครงการหลักสูตรระยะสั้น)
โครงการที่ 14 โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ (โครงการหลักสูตรระยะสั้น)
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน)
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ส่วนที่ 3
ผลการสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผลการสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่เก็บ
ข้อมูล 17 พื้นที่ ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสะเดียง
2. องค์การบริหารส่วนตาบลชอนไพร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลตะเบาะ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลนาป่า
5. องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเนิน
7. องค์การบริหารส่วนตาบลช้างตะลูด
8. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
9. องค์การบริหารส่วนตาบลระวิง
10. องค์การบริหารส่วนตาบลนายม
11. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสะแก
12. เทศบาลตาบลตาบลแคมป์สน
13. เทศบาลตาบลตาบลหล่มเก่า
14. เทศบาลตาบลวังชมพู
15. เทศบาลตาบลหนองไผ่
16. เทศบาลตาบลตาบลนางั่ว
17. เทศบาลตาบลตาบลท่าพล
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
-องค์การบริหารส่วนตาบล
-เทศบาล
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2. สถาบันการศึกษา
3. หน่วยงานภาครัฐ
4. หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
โดยดูข้อมูลได้จากสรุปผลการสารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเล่มผลสารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ส่วนที่ 4
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาแผนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้
1. การพัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบูรณาการ
3. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน
4. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้าและการประหยัดพลังงาน
6. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการผลิต
8. การนาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
10. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
11. การเตรียมความพร้อม ICT สู่ชุมชน
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
13. การพัฒนาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
14. การส่งเสริมกฎหมายสู่ชุมชน
15. การส่งเสริมสุขภาวะและสาธารณสุขชุมชน
16. การพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและการเรียนรู้สู่ชุมชน
17. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป
จานวนทั้งสิ้น 17 แผน ดังนี้
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ประเภทโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ดาเนินการตามเงื่อนไขดังนี้
- อบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
- อบรมแล้วได้วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
- เน้นการอบรมหลักสูตร/เนื้อหาที่นาไปปฏิบัติได้ในการทางานหรือการดาเนินชีวิต
- มีการประเมินผลของแต่ละโครงการอบรม และเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรม
โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลั กเกณฑ์ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การดาเนินงาน และการรายงาน พ.ศ. 2557
ประเภทที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเภทที่ 3 โครงการทั่วไป
- โครงการต้องมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอน
และการวิจัย
- การดาเนินงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดโครงการต้องเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
- การดาเนินการต้องการมีสารวจความต้องการจากชุมชน/สังคม
ประเภทที่ 4 โครงการตามความต้องการของสังคม
- เป็นโครงการบริการวิชาการที่เป็นตามความต้องการของสังคม
- เป็นโครงการบริการวิชาการที่ครอบคลุมการให้บริการในกรณีฉุกเฉิน
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 โครงการอบรมเชิง
อ.อภิวัฒน์ คาภีระ
ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อความ
รอบรู้เชิงเหตุผล สาหรับครู
สอนคณิตศาสตร์
(โครงการทั่วไป)

20,000

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

3

20 พ.ค. 61

กลุ่มเป้าหมาย

การบูรณาการ

รายละเอียดและระบุพื้นที่

จานวน
คน

หน่วยงานภาครัฐได้แก่
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ จานวนไม่น้อย
กว่า 30 คน

30

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะให้เป็นครูดี
ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามระดับชั้น บริบท
และขนาดที่หลากหลายของ
โรงเรียนและความต้องการไม่
น้อยกว่า 30 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูทาหน้าที่สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีความรู้ที่
ทันสมัยรู้เท่าทันแนวโน้ม
นวัตกรรมการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21
2.ครูทาหน้าที่สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
นาไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

การเรียน
การสอน
-รหัสวิชา
MATH201
วิชาทฤษฎี
เซต
-รหัสวิชา
MATH302
ทฤษฎี
จานวน

การ
วิจัย
การ
พัฒนา
ทักษะการ
จัดการ
เรียนรูเ้ พื่อ
ความรอบ
รู้เชิง
เหตุผล
สาหรับครู
สอน
คณิตศาส
ตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
-ด้านตรงความต้องการ ด้านสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
ด้านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสร้าง
ประโยชน์ ด้านสามารถสาไปปฏิบัติได้แล้วเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสังคมหรือ
ประกอบอาชีพ
-วิธกี าร ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบ
ประเมินผ่าน Google drive
-ผู้เข้ารับการอบรมมีการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

1.2 โครงการย่อยที่ 2
โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบ
ธุรกิจบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
(โครงการทั่วไป)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ศรัญญา ตรีทศ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

20,000

1

วัน/เดือน/
ปี

15 ธ.ค. 60

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามา
ชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน
2.อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 15
คน

การบูรณาการ
จานวน
คน

50

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

การเรียน
การสอน

-รหัสวิชา
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามา GESC103
ชิกองค์การบริหารส่วนตาบล รายวิชา
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ ไป เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน
เพื่อชีวติ
2.อาจารย์ บุคลากร
-รหัสวิชา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
SCIT102
ภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 15
วิชาประเด็น
คน
ทางสังคม
เชิงคุณภาพ
และ
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามา จริยธรรม
ชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ทางด้าน
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ ไป เทคโนโลยี
มีความรู้ในการใช้สื่อสังคม
สารสนเทศ
ออนไลน์ในการประกอบอาชีพ
หรือเพิม่ ช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเพือ่ เป็นร้ายได้เสริม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

-

MOU

-

-ผู้เข้ารับการอบรมโครงการมีกาบูรณาการกับ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สาหรับครู
สอนคณิตศาสตร์
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1.ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนให้สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิด
ประโยชน์
2.ได้พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
ประชาชนทั่วไป
3.ได้เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

1.3 โครงการย่อยที่ 3
โครงการเสริมทักษะ
กระบวนการและปฏิบัติการ
ทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
(โครงการทั่วไป)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.ศศิกานต์
ปานปราณีเจริญ

20,000

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่
3

วัน/เดือน/
ปี
7, 8 ,14
มิ.ย. 60

กลุ่มเป้าหมาย

การบูรณาการ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

MOU

รายละเอียดและระบุพื้นที่

จานวน
คน

1.ผู้เข้ารับการอบรม ครู
นักเรียนจากโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษา
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ จานวน 3
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 100 คน

100

เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้ารับการอบรม ครู นักเรียน
จากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ จานวน 3 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 100 คน
เชิงคุณภาพ
1.จัดอบรมพัฒนาครู นักเรียน
นักศึกษา ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โดยบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.สรุปและประเมินผลโครงการ
เป็นรูปเล่ม โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ไม่น้อยกว่า 3.5

-รหัสวิชา
CHEM101
รายวิชาเคมี
เบื้องต้น
-รหัสวิชา
BIOL101
รายวิชา
ชีววิทยาเบื้อ
ต้น
-รหัสวิชา
PHYS101
รายวิชาฟิสิกส์
เบื้องต้น

-

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
-ด้านผลกระทบการนาไปใช้ประโยชน์หลังจาก
การอบรม
-วิธกี าร แบบสอบถาม

50

เชิงปริมาณ
1.บุคลากรจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
รวมทั้งสิ้น 50 คน
เชิงคุณภาพ
1.สรุปและประเมินผล

-รหัสวิชา
FSAT401
วิชาการแปร
รูปอาหาร1
-รหัสวิชา
FSAT702
วิชาการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การศึกษา
กระบวนกา
รผลิตและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นสู่เชิง
พานิชย์

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย

6. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
23 พ.ค.61 1.บุคลากรจากสถาน
6.1 โครงการย่อยที่ 1
อ.ตรีชฎา อุทยั ดา 20,000
3
6 มิ.ย.61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกอบการอุตสาหกรรม
เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทาง
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์
การเกษตร
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
(โครงการทั่วไป)
และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
รวมทั้งสิ้น 50 คน
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

โครงการเป็นรูปเล่ม โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51
6.2 โครงการย่อยที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกิน
ได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความ
พอเพียงอย่างยั่งยืน
(โครงการทั่วไป)

อ.ธนาวรรณ สุขเกษม

20,000

2

12 มี.ค. 61

1.บุคลากรของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจชุมชน ประชาชน
ทั่วไป จานวน 25 คน และ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา จานวน 25 คน รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นจานวน
ทั้งสิ้น 50 คน

50

เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนกลุม่ เป้าหมายทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1.เข้าอบรมมีความรูแ้ ละ
ทักษะอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2 ผู้เข้าอบรมมีโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เป็นการเพิม่ รายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน

การเรียน
การสอน
อาหาร
-รหัสวิชา
FSAT301
วิชาเคมี
อาหาร

การ
วิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1.ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
เพื่เป็นแนวางในการสร้างรายได้
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

-รหัสวิชา
เรื่องความ ความ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
หลากหลา ร่วมมือ 1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
BIOL๓๐๒
วิชากีฎวิทยา ยชนิดของ รูปแบบ 2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่า
แมลงกิน อื่น ๆ
-รหัสวิชา
กว่าร้อยละ 80
ได้ และ โปรด
BIOL506
ระบุ.. 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
พฤติกรรม แหล่ง
วิชาจุล
ระดับไม่นอ้ ยกว่า 3.51
การ
ภูมิ
ชีววิทยา
อุตสาหกรรม บริโภค ปัญญา 4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
อาหารที่ ท้องถิ่น ผลกระเทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-รหัสวิชา
ปรุงจาก แหล่ง 1. คนในชุมชน และรัฐวิสาหกิจสามารถนา
BIOL10๗
แมลงกิน อาศัย ความรูท้ ี่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางในการ
วิชาเสริม
ได้ตามภูมิ แมลงกิน
ทักษะทาง
ปัญญา ได้ตาม ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ชีววิทยา
ท้องถิ่น ธรรมชา ครอบครัวในเชิงพาณิชย์
3) ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความพึติงพอใจเฉลี2.่ยไม่นักนศึ้อกยกว่
ษาหลั
า 3.51
กสูตรสาขาวิชาชีววิทยามีความรู้
แหล่งข้อ
4) มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิ
และทั
ช
ากี
ฎ
ก
วิ
ษะการฝึ
ท
ยา
จุ
ล
กชีปฏิ
ววิทบยาอุ
ัติทางด้
ตสาหกรรม
านกระบวนการ
และเสริมทักษะท
มูล และ
เก็บตัวอย่างแมลง การเพิ่มมูลค่าของแมลงเพื่อ
เก็บ
ตัวอย่าง นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
แมลงกิน
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (BIOL506) , ราย
ได้
วิชากีฎวิทยา (BIOL๓๐๒) และรายวิชาเสริม
ทักษะทางชีววิทยา (BIOL10๗) ได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสม
3. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุแ์ มลง
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

โครงการย่อยที่ 3
โครงการอบรมเทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ตามแบบการสอบโอเน็ต
สาหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
(โครงการทั่วไป)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

20,000

2

วัน/เดือน/
ปี

22-23
มี.ค. 61

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
30
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
จานวน 20 คน และนักเรียนที่
เรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์1 และ
วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
จานวน 10 คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
จานวน 20 คน
2.นักเรียนที่เรียนรายวิชา
ฟิสิกส์1 และวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 จานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
มีความรู้ทางด้านทฤษฎีมาก
ยิ่งขึ้น
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถนาไปใช้ในการสอบได้

การเรียน
การสอน

รหัสวิชา
PHYS301
รายวิชา
ฟิสิกส์ 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

-

MOU

-

กินได้เพือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงนิเวศ แหล่ง
อาหารธรรมชาติ และอาชีพเสริมของชุมชน
4. ได้ทราบสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
แมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ผลกระเทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-ประเมินผลด้านอืน่ ๆ
-ติดตามการนาไปใช้ประโยชน์หลังจากอบรม
-ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
มีความรูแ้ ละทักษะกระบวนการคิดและถ่ายทอด
ความรู้เพิ่มขึน้
-ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
สามารถนาไประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบทอสอบได้
-นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะ
กระบวนการคิดเพิ่มมากขึน้

แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 2561 หน้า 30

ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

6.3 โครงการย่อยที่ 4
โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล (โครงการทั่วไป)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อ.พิณทิพย์
แก้วแกมทอง

11. การเตรียมความพร้อม ICT สูช่ ุมชน
อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ
11.1 โครงการย่อยที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสือการเรียนการสอน
สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
(โครงการทั่วไป)

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

20,000

ไตร
มาสที่
2

วัน/เดือน/
ปี
มี.ค. 61

20,000

2

8 มี.ค. 60

กลุ่มเป้าหมาย

การบูรณาการ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

MOU

รายละเอียดและระบุพื้นที่

จานวน
คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จานวน 80 คน

80

เชิงปริมาณ
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80 ของจานวนเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.ขยะมีประมาณลดลงก่อน
เข้าสู่กระบวนการกาจัดขยะ

-รหัสวิชา
SCES427
วิชาเทคโนโลยี
การจัดการ
ขยะและกาก
เป็นพิษ
-รหัสวิชา
SCES425
วิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
-รหัสวิชา
SCES501
วิชาการ
ควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

-

ความ
ร่วมมือ
รูปแบบ
อื่นๆ
-เข้าร่วม
รับการ
บริการ
วิชาการ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ผลกระเทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-สร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ลดปัญหาจากแหล่งกาเนิดขยะภายใน
มหาวิทยาลัย

บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 30 คน

30

เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องได้

-รหัสวิชา
GESC103
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อชีวิต
-รหัสวิชา
SCCS๐๙๒
วิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิก

-

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 2561 หน้า 31

ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

MOU

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงสร้างสรรค์ได้
2 ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนาความรู้
เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
12. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมสวัสดิการสังคม
อ.เจษฎาพร ปาคาวัง 10,000
12.1 โครงการย่อยที่ 1
โครงการสารวจความต้องการ
รับบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการทั่วไป)
15. การส่งเสริมสุขภาวะและสาธารณสุขชุมชน
15.1 โครงการย่อยที่ 1
อ.มงคล นราศรี
โครงการทักษะชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป)

10,000

3

24-25
ก.ค.61

2

31 มี.ค. 61

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม 1,000 เชิงปริมารณ
เกษตรกร โรงเรียน
-ได้ข้อมูล ที่นามาบูรณาการ
สถานศึกษาในพื้นทีจ่ ังหวัด
กับภารกิจด้านอื่นๆ
เพชรบูรณ์
เชิงคุณภาพ
-ชุมขนได้รับการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ตรงกับ
ความต้องการและนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์

นักเรียนศูนย์การศึกษานอก
75
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเขาค้อ จานวน
75 คน

เชิงปริมาณ
1.มีนักเรียนศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเขาค้อร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 3.5

-

-รหัสวิชา
SCPH302
รายวิชา
หลักและ
วิธีการทาง
สุขศึกษา

-

-

ได้สารวจความต้องการของชุมชนต่อการ
ให้บริการวิชาการสาหรับการกาหนดทิศทาง
และการจัดทาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปี พ.ศ.2562

-

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
-เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีทักษะชีวติ ที่ดี

แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 2561 หน้า 32

ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

การ
วิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

และดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
-เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
และสามารถแก้ปัญหา พฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะ
นาไปสู่โลกภัยไข้เจ็บได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

17. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
17.1 โครงการย่อยที่ 1
อ.อาทิตย์ หู้เต็ม 30,000
4
โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)

17-19
ส.ค.61

1.นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
จานวน 100 คน
2.คณาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100

เชิงปริมาณ
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
จานวน 1 แห่ง ซึ่งมีฐานการ
เรียนรู้จานวน 5 ฐาน ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานก๊าชชีวมวล การ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า เป็นต้น
เชิงคุณภาพ
1.นันเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปมี
ความรู้ด้านพลังงาน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนา
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้
จริงในชีวิตประจาวันได้

-รหัสวิชา
PHYS110
วิชาพลังงาน
ทางเลือก
-รหัสวิชา
PHYS502
วิชาเซลล์
แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อม
ไวแสง

เชื้อเพลิง
ชีวมวล
อัดแท่ง
จากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
สาหรับ
การผลิต
โปรดิว
เซอร์แก๊ส

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่สามารถ
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้ที่สนใจ
2.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปมี
ความรู้และมีจิตสานึกที่ถูกต้องในด้านพลังงาน
โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถนาสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้จริงในชีวิตประจาวันได้
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

17.1 โครงการย่อยที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
เพื่อการวิจัยและการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม PSPP
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์

10,000

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่
1

วัน/เดือน/
ปี
ต.ค. - ธ.ค. 60

กลุ่มเป้าหมาย

การบูรณาการ

รายละเอียดและระบุพื้นที่

จานวน
คน

ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
ในภาครัฐและเอกชน
จานวน 30 คน

30

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

โครงการวิจัย
เชิงปริมาณ
1.จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
30 คน
2.ผู้เข้าร่วมอบรมนาความรู้ไป
ใช้ในงานวิจัยและการเรียน
การสอนไม่ต่ากว่า 20 วิชา
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมในระดับดี

การ
วิจัย
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PSPP
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนา
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
PSPP ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรม PSPP ได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรูไ้ ปใช้
ในงานวิจัยและถ่ายทอดให้กบั ผู้สนใจให้เกิด
ประโยชน์กบั องค์กรและประเทศชาติ
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

15.2 โครงการย่อยที่ 2
โครงการหลักสูตรระยะสั้นการ
ออกแบบพัฒนาโครงการโดย
ใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็น
การดูแลผู้สูงอายุ
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น)

อ.นฤมล จันทร์มา

10,000

ไตร
มาสที่
2

17.1โครงการย่อยที่ 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)

อ.ดร.เสาวภา ชูมณี

200,000

2

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/
รายละเอียดและระบุพื้นที่
ปี
ม.ค.-ก.พ.61 โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม
ชุมชน คณะกรรมการ
บริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 40
คน

27 ม.ค. 61
24 ก.พ.61

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลที่สนใจ จานวน
50 คน

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

MOU

40

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม
ชุมนุม ชุมชน คณะกรรมการ
บริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยต่อโครงการอยู่ใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบ
พัฒนาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเฉลี่ย
ต่อโครงการอยู่ในระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

-รหัสวิชา
SCPH507
รายวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงู อายุ
-รหัสวิชา
SCPH506
รายวิชาการ
หลักการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
-รหัสวิชา
GESC105
รายวิชา สุขภาพ
กีฬาและ
นันทนาการเพื่อ
ชีวิต
-รหัสวิชา
SCPH501
รายวิชาโภชนาการ
สาธารณสุข
-รหัสวิชา
SCPH701
รายวิชาสัมมนา
สาธารณสุข
-รหัสวิชา
SCPH601
รายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทาง
สาธารณสุข

-

ชุมชน
ร่วมเป็น
คณะกรร
มการ
โครงการ
คณะกรร
มการ
โรงเรียน
ผุ้สูงอายุ
33 แห่ง
ทั้งจังหวัด
เพชรบูร
ณ์

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
-ผู้เข้ารับการอบรมนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
-มีโครงการกิจกรรมที่ทันต่อเหตุการณ์ เกิด
นวัตกรรมสุขภาพ
-มีผลงานตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในชุมชน
รวมพลังภาคีเครือข่าย

50

เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลที่สนใจ จานวน 50
คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์

-รหัสวิชา
BIOL201
วิชา
พฤกษศาสต
ร์

การประเมิน
คุณสมบัติ
ต้านอนุมูล
อิสระและ
ฤทธิ์ทาง
ภูมิคุ้มกันที่
ได้จาก

-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

และบุคคลที่สนใจ ได้ความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช
2.เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พชื ทั้ง
ที่มีอยู่และใกล้สญ
ู พันธุ์
3. เป็นศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

18. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้วยนวัตกรรมตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0

อ.เจษฎาพร ปาคาวัง

100,000

4

14 ก.ค. 61

1.ผู้นาชุมชนตาบลพัฒนวร
พงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จานวน 10 คน
2.ประชาชนในตาบลพัฒนวร
พงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จานวน 100 คน

110

เชิงปริมาณ
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.จานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของอาจารย์ทั้งหมดใน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และประสบการณ์

การเรียน
การสอน
-รหัสวิชา
BIOL107
วิชา
อนุกรมวิธา
น

-รหัสวิชา
PHYS110วิชา
พลังงาน
ทางเลือก
-รหัสวิชา
PHYS502วิชา
เซลล์
แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไว
แสง
-รหัสวิชา
GESC103
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การ
วิจัย

MOU

สมุนไพรบาง
ชนิดในหนู
BALB/cMla
c

-

4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืช ทัง้ ที่มอี ยู่และใกล้สูญ
พันธุ์ สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ได้ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชให้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ
-

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกว่า 3.51
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย
ผลกระทบหรือผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1. สาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
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ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

2.คณะผู้ดาเนินงานได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการ

เพื่อชีวิต
-รหัสวิชา
SCPH507
รายวิชาการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
- รหัสวิชา
SCPH506
รายวิชาการ
หลักการออก
กาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
-รหัสวิชา
GESC105
รายวิชา
สุขภาพ กีฬา
และ
นันทนาการ
เพื่อชีวิต
-รหัสวิชา
SCPH501
รายวิชา
โภชนาการ
สาธารณสุข
-รหัสวิชา
SCPH701
รายวิชา
สัมมนา

การ
วิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

เพื่อพัฒนาชุมชน
2. การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการที่
เกิดผลการดาเนินงานที่เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน

แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 2561 หน้า 37

ขื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่
ลาดับ
สังคม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ

ไตร
มาสที่

วัน/เดือน/
ปี

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดและระบุพื้นที่

การบูรณาการ
จานวน
คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การเรียน
การสอน

การ
วิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
MOU

สาธารณสุข
รหัส
วิชาSCPH601
รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
ทาง
สาธารณสุข
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ประเภทโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 โครงการหลักสูตรระยะสั้น มีจานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม PSPP
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการหลักสูตรระยะสั้นการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA :
ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นฤมล จันทร์มา
งบประมาณ 10,000 บาท
ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร
ที่
1
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
2
โครงการ........................................
หลักสูตร........................................
3
โครงการ........................................
หลักสูตร........................................
4
โครงการ.......................................
หลักสูตร.......................................
5
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
6
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
7
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
8
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
9
โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................
10 โครงการ.........................................
หลักสูตร.........................................

สถานที่อบรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
ระบุ
วันที่
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ก.ย.

วบ. 001/5

แบบฟอร์มหลักสูตร

คณะ..............................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จัดการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เรื่อง ..........................................................................
1. หลักการและเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.วัตถุประสงค์
1..................................................................................................................................………………………………..…………..
2. .................................................................................................................................…………………………………………..
3. กลุ่มเป้าหมาย
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงานภาคเอกชน
 รัฐวิสาหกิจ
 ประชาชนทั่วไป
 อื่น ๆ

ระบุ.....................................จานวน……………คน
ระบุ.....................................จานวน……………คน
ระบุ.....................................จานวน……………คน
ระบุ.....................................จานวน……………คน
ระบุ.....................................จานวน……………คน

4. เนื้อหาวิชา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. วิทยากร
1...........................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1...........................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................................
8. ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร
1. ค่าลงทะเบียนเป็นเงิน................บาท (ตัวหนังสือ..............)
2. โอนเงินเข้าบัญชี....................................................................
หมายเหตุ:
1.กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาระเงินเพื่อสารองที่นั่ง
2.ชาระค่าลงทะเบียนก่อน ..................................................... มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิในการเข้าอบรม
9. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. วันเวลาในการสมัคร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. วิธีการสมัคร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : กรุ ณ าเก็ บ หลั ก ฐานการช าระเงิ น ฉบั บ จริ งไว้ เพื่ อ น ามาแสดง ณ จุ ด ลงทะเบี ย นในวั น อบรม เพื่ อ รั บ
ใบเสร็จรับเงิน (หากผู้สมัครไม่ถึง ..........คน ผู้จัดขอยกเลิกการฝึกอบรม โดยจะคืนเงินค่าลงทะเบี ยน
ทั้งหมด)
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กาหนดการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การฝึกอบรม เรื่อง ..............................................................
ระหว่างวันที่ ............................................
ณ .........................................................................................
วันที่ ......................................
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
พิธีเปิด
โดย ..................................................
09.00 - 10.20 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย ...................................
10.20 - 10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.10 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย ...................................
12.10 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย ....................................
15.00 - 15.10 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.10 - 17.10 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย ....................................
วันที่ .......................................
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.20 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย ....................................
10.20 - 10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.10 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย .....................................
12.10 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
ฝึกอบรม เรื่อง .................................................
วิทยากรโดย .....................................
15.00 - 15.10 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.10 - 17.10 น.
มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร……………………………………………………
ระหว่างวันที่ .........................................................
ณ ห้อง......................อาคาร................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
--------------------------------------------------------------ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): ............................................................................................................................
ตาแหน่งงาน:............................................................ แผนก/ฝ่าย...............................................................................
ชื่อหน่วยงาน...............................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน............................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน:………………………………………………..
โทรสาร:……………………………………………………………..E mail:………………………………………………………………….………
ข้อจากัดด้านอาหาร (ถ้ามี)
 มังสวิรัติ  มุสลิม  อื่น ๆ...............................................................
การออกใบเสร็จ
 ชื่อ- นามสกุลผู้สมัคร  ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครและชื่อหน่วยงาน
 ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงานและที่อยู่สานักงาน

ลงชื่อ..................................................ผูส้ มัคร
วันที่ ...................................................
วิธีการชาระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : ...........................................................เลขที่ : .....................................................................
ธนาคาร : ....................................................................................สาขาย่อย : ............................................................
หรือแคชเชียร์เช็ค: สั่งจ่ายในนาม : ...........................................................................................................................
กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง (เจ้าหน้าที่) ฝ่ายบริการวิชาการ คณะ : .......................................................................
โทรศัพท์ : .........................................โทรสาร : .........................................E mail : ………………………………….….….
หมายเหตุ:
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการชาระเงินเพื่อสารองที่นั่ง
2. กรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชาระเงิน วัน.................ที่...............เดือน...............2560
มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
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โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www. ………………………………………….
ติดต่อสอบถามและสมัครลงทะเบียนได้ที่
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะ.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เลขที่ 83 หมู่ 11 ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร.....................................โทรสาร (FAX) .......................................
E-mail Address:……………………………………………………………….
แผนที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประเภทที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีจานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม
งบประมาณ 30,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
งบประมาณ 20,000 บาท
ประเภทที่ 3 โครงการทั่วไป มีจานวน 10 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้
เชิงเหตุผล สาหรับครูสอนคณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อภิวัฒน์ คาภีระ
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถี
ความพอเพียงอย่างยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบ
โอเน็ตสาหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 5 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 6 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเขาค้อ
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มงคล นราศรี
งบประมาณ 10,000 บาท
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โครงการที่ 7 โครงการเสริมทักษะกระบวนการและปฏิบัติการทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือการเรียนการสอนสาหรับบุคลากรทาง
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการที่ 10 โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
งบประมาณ 10,000 บาท
ประเภทโครงการที่ 4 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน มีจานวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
งบประมาณ 100,000 บาท
ประเภทที่ 5 โครงการตามความต้องการของสังคม มีจานวน..........................โครงการ ดังนี้
-
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ส่วนที่ 5
การดาเนินงานและการรายงานผล
แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และการประชุมชี้แจงกระบวนการดาเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแก่ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแล้ว เพื่อให้โครงการบริการวิชาการตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม สามารถตอบสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ด้านงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การด าเนิ น งานบริ ก ารทางวิช าการทุ ก โครงการต้ องได้ รับ การเห็ น ชอบจากหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน
ที่เจ้าของโครงการและเจ้าของงบประมาณสังกัด และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนดาเนินงาน
2. การลงนามในสัญญาความร่วมมือที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้อธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรต้องไม่กระทบต่อการสอนของอาจารย์และการ
เรียนของนักศึกษา หรือการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิช าการแก่สั งคมกับ การเรีย นการสอน หรื อการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจั ย และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยระบุผลการประเมินให้ชัดเจน
5. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องประเมินผลกระทบและติดตามการนาไปใช้ประโยชน์ของ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
6. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
7. เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องรายงานผลการดาเนินงานสรุปเป็น
รูปเล่ม จานวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการ จานวน 1 แผ่น ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กาหนดภายใน 30 วัน
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