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ค าน า 
 

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ให้ความส าคัญ และได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับภารกิจด้าน
การจัดการศึกษาและภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบ
ต่างๆ ตามจุดเน้นของส่วนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ
และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน 
 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้ท าแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ
ด้านการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย 

 
 

                            คณะกรรมการบริการวิชาการ                                                    
                                                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.1 สภาพปัจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่าเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้ง
สถาบัน  ในระยะเริ่มต้นนี้  เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยท าหน้าที่ในการผลิตครูรุ่นแรกในปี พ.ศ.  2519 
และมีการพัฒนาเรื่อยมาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้สามารถท าการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือรองรับการ
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   
วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขา
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  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุขศึกษา   
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  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  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  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า  ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2546  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่    
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยี
สารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการ
อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียน
การสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไป
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  
สาธารณสุขชมชน  ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  
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 จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 2.  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   
 3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์    
 4.  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               5.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 6.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน 

     1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 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   จ านวน  1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
 พ.ศ. 2555 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและมีการเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ปรชัญา :  
“บัณฑิตมีความรู้  คู่คุณธรรม น าปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ปณิธาน :  
“องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน” 
วิสัยทัศน์ :  
“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล ปี 2559” 
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พันธกิจ: 
1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 

2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 

3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์:  
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่

ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 

2. เพ่ือส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียนการ

สอนหรือต่อยอด 
กลยุทธ์: 
ก3.1 ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ก3.2 ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ตัวช้ีวัด: 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
และสังคม 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3. ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือนาผลงานการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยและ พันธกิจอ่ืน ๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3. งานบริการวิชาการมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย และพันธกิจอื่น ๆ  
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  

1. ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 1.โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน  
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.45 
โครงการทั่วไป 
 1. โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.02 
 2. โครงการพี่สอนน้อง 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.67 
 3. โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.53 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยจังหวัด

เพชรบูรณ์การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้

ในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.50 

 5. โครงการอาหารสมุนไพรประจ าธาตุเจ้าเรือน 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.75 
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ประชาชน บุคลากรทางการศึกษาและผู้น าใน
ชุมชน 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.35 
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7. โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอนโอเน็ตส าหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.76 
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.31 
 9. โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.62 
 10. โครงการส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.42 
 11. โครงการ STEM Education 
การด าเนนิโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.45 
 12. โครงการพฤกษาต้านโรค 
การด าเนินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับ 4.73 
 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรก าหนดพื้นที่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จาก 

การให้บริการวิชาการ โดยก าหนดแผนตามกรอบระยะเวลาเพ่ือให้ได้แหล่งความรู้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่ใช้
ประโยชน์ให้กับนักศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 
 
 

 



 
 

                                                                                      แผนบริการทางวิชาการแก่สงัคม 2561  หน้า 10 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
จากแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายสาขา 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ขึ้นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
- 
อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats) 
- 
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ศักยภาพการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม    

 
  

 

 

                                                       
                                           ปัจจัยภายใน 

 
            ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
1.คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการท่ี
หลากหลายสาขา 

1.ขึ้นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า  
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา 

โอกาส (OPPORTUNITIES) มาตรการเชิงรุก (S + O) มาตรการปรับเปลี่ยน/พลิกฟื้น (W + O) 
-   

อุปสรรค (THREATS) มาตรการแตกตัว/รักษาเสถียรภาพ (S + T) มาตรการซ่อนตัว/ประคองตัว (W + T) 

-   
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กลยุทธ์การปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

1.นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน  
80 คน 
 
 
 

เชิงปรมิาณ 
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจ านวน
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1.ขยะมีประมาณลดลงก่อนเข้าสู่
กระบวนการก าจัดขยะ 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
(โครงการทั่วไป) 

มี.ค. 61 
 
 
 
 
 

20,000 อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทอง/ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

1.บุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิชุมชน 
ประชาชนทั่วไป จ านวน 25 คน และนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 25 คน รวม
ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
 

เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ  80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
 1.เข้าอบรมมีความรู้และทกัษะอาชีพดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2 ผู้เข้าอบรมมีโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเพาะเลี้ยงแมลงกิน
ได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความ
พอเพียงอยา่งยั่งยืน 
 (โครงการทั่วไป) 

12 มี.ค. 
61 
 

20,000 อ.ธนาวรรณ สุขเกษม/ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
 

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

เชิงปรมิาณ 
1.ผู้เข้ารับการอบรม ครู นักเรียนจาก
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และปฏิบัตกิาร
ทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน

พ.ค.-มิ.ย. 
61 

20,000 อาจารย์ ดร.ศศิกานต์  
ปานปราณีเจริญ/ 
สาขาวิชาเคมี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 

3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.จัดอบรมพัฒนาครู นักเรียน นกัศึกษา 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทกัษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.สรุปและประเมินผลโครงการเป็นรูปเล่ม 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 

 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 
(โครงการทั่วไป) 
 
 
 
 
 

1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะให้เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และ
ขนาดที่หลากหลายของโรงเรียนและความต้องการ 
ไม่น้อยกวา่ 30 คน 
2.ครูที่ท าหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ที่
ทันสมัย รู้เท่าทันแนวโน้มนวัตกรรมการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 
3.ครูท าหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะกับการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 

เชิงปรมิาณ 
1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะให้
เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของ
โรงเรียนและความต้องการไม่น้อยกวา่ 30 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูท าหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มี
ความรู้ที่ทันสมัยรู้เท่าทันแนวโน้มนวัตกรรม
การสอนในยุคศตวรรษที่ 21 
2.ครูท าหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อความ
รอบรูเ้ชิงเหตุผล ส าหรับครู
สอนคณิตศาสตร์ 
(โครงการทั่วไป) 

20 พ.ค. 
61 

20,000 อาจารย์อภวิัฒน์ ค าภีระ/ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ จ านวน 20 คน และนักเรียน
ที่เรียนรายวิชา ฟิสกิส์1 และวิชาปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 
1 จ านวน 10 คน 

เชิงปรมิาณ 
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ จ านวน 20 คน 
2.นักเรียนที่เรียนรายวิชา ฟิสกิส์1 และวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 จ านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์มีความรู้ทางด้านทฤษฎี
มากยิ่งขึ้น 
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น สามารถ
น าไปใช้ในการสอบได้ 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการอบรมเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้าน
ฟิสิกส์) ตามแบบการสอบ
โอเน็ตส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
(โครงการทั่วไป) 

22-23  
มี.ค. 61 

 

20,000 อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์/ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
 

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน เชิงปรมิาณ  
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้งได้   

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การสร้างสือการเรียนการ
สอนส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 
(โครงการทั่วไป) 
 
 
 

8 มี.ค. 60 
 

20,000 อาจารย์จิตรนันท์  
                    ศรีเจริญ/ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

1.นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอเขาค้อ จ านวน 75 คน 

เชิงปรมิาณ 
1.มีนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเขาค้อร่วม
กิจกรรมมากกวา่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 3.5 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการทักษะชีวิตดา้น
สุขภาพอนามัยนกัเรียนศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอเขาค้อ 
(โครงการทั่วไป) 

31 มี.ค. 
61 

10,000 อาจารย์มงคล นราศรี/ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 

1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม ชุมชน 
คณะกรรมการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 40 คน 

เชิงปรมิาณ 
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม ชุมชน 
คณะกรรมการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนาโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเฉลีย่ตอ่
โครงการอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โครงการการออกแบบ
พัฒนาโครงการโดยใช้
เครื่องมือ CHIA : ประเด็น
การดูแลผู้สูงอาย ุ
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น) 

ม.ค.-ก.พ.
61 

10,000 อาจารย์นฤมล จันทร์มา/ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 

1.บุคลากรจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน นกัศึกษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งสิ้น 50 
คน 
 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ ์นกัเรียน นกัศกึษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งสิ้น 50 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.สรุปและประเมนิผลโครงการเป็นรูปเลม่ โดย
ผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร 
 (โครงการทั่วไป) 
 
 
 
 

23 พ.ค.
61 

6 มิ.ย.61 
 

20,000 อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา/ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

1.นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป 
จ านวน 100 คน 
2.คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงปรมิาณ 
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน จ านวน 1 แห่ง 
ซ่ึงมีฐานการเรียนรู้จ านวน 5 ฐาน ได้แก ่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานก๊าช
ชีวมวล การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
พลังงานน้ า เป็นต้น 
เชิงคุณภาพ 
1.นันเรียน นักศึกษา เจา้หนา้ที่ และบุคคล
ทั่วไปมีความรู้ด้านพลังงาน โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไป
ใช้จริงในชีวิตประจ าวันได ้

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการแหล่งเรียนรู้
พลังงาน 
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

17-19 
ส.ค.61 

30,000 อ.อาทิตย ์หู้เต็ม/ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร โรงเรียน 
สถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ์ 

เชิงปรมิารณ                                       
1.ได้ข้อมูล ที่น ามาบูรณาการกับภารกิจด้าน
อื่นๆ                                        
เชิงคุณภาพ                                      -
1.ชุมขนได้รับการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ตรงกับความต้องการและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์        

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

โครงการส ารวจความ
ต้องการการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (โครงการทั่วไป) 

24-25 
ก.ค.61 

10,000 อาจารย์เจษฎาพร ปาค า
วัง/ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1.กลุ่มวิสาหกจิชุมชน สามาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มแมบ่้าน ประชาชนทัว่ไป จ านวนไม่น้อย
กว่า 35 คน                              
2.อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 

เชิงปริมาณ 

1.กลุ่มวิสาหกจิชุมชน สามาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล กลุ่มแม่บา้น ประชาชน
ทั่วไป จ านวนไม่น้อยกวา่ 35 คน                             
2.อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 (โครงการทั่วไป) 
 

15 ธ.ค. 
60 

20,000 อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ                            

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามาชกิองค์การ
บริหารส่วนต าบล กลุ่มแม่บา้น ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ย
สินค้าเพือ่เป็นร้ายได้เสริม 

 
 
 
 
 
 

นักเรียน  นกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคคลที่สนใจ  
จ านวน  50  คน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน  นกัศึกษา อาจารย์และบุคคลทีส่นใจ 
จ านวน 50  คน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียน  นกัศึกษา อาจารย์และบุคคลทีส่นใจ  
ได้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ 
พันธุกรรมพืช  
2.เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พชื ทั้งที่มอียู่และใกล้สูญ
พันธุ ์
3. เป็นศูนย์ขอ้มูลพนัธกุรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
 (โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

27 ม.ค.61 
24 ก.พ.61 

20,000 อาจารย์ ดร.เสาวภา ชมูณี/ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนกังานใน
ภาครัฐและเอกชน จ านวน 30  คน 

เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไปใช้ในงานวจิัย
และการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า 20 วิชา 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ในระดับดี 
 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจยั
และการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม PSPP  
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น) 
 

ต.ค. - 
ธ.ค. 60 

10,000 อ.ดร.กาญจน์  
คุ้มทรัพย์ 
/คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ   
(งบแผ่นดิน) 

หน่วยงาน/สาขาท่ี
รับผิดชอบ 

1.ผู้น าชุมชนต าบลพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์     จ านวน 10 คน 
2.ประชาชนในต าบลพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์   จ านวน 100 คน 

เชิงปรมิาณ  
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.จ านวนอาจารย์ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ 
2.คณะผู้ด าเนินงานได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ                         
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบการ    ให้บรกิาร
วิชาการ 

1.ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวชิาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.ผลักดัให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้วยนวัตกรรมตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0 
(โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน) 

14 ก.ค. 
61 

100,000 อ.เจษฎาพร ปาค าวัง/ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

    รวม   

ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม 
2.จ านวนแหล่งเรยีนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
3.ร้อยละของการบรูณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจยั 

โครงการ 
 

โครงการ 
ร้อยละ 

13 
 
2 
80 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล ปี 2559” 
 

พันธกิจ 
 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

          5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

                                                                                                                                                                             ยุทธศาสตร์ 
กรอบการประเมินผลและ 
การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

เป้าประสงค ์
ด้านประสิทธิผล 1.จ านวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม 

2.จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
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กลยุทธ์ 
ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ท่ี 1 ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด้านการจัดการ กลยุทธ์ท่ี 3  
ด้านการพัฒนา กลยุทธ์ท่ี 4  

 

                                                                                              โครงการ 
โครงการ โครงการที่ 1 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (โครงการทั่วไป) 

โครงการที 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล ส าหรับครูสอนคณิตศาสตร์ (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 3 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสกิส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบูรณ์ 
(โครงการทั่วไป)  
โครงการที่ 4 โครงการทักษะชวีิตด้านสขุภาพอนามยันักเรียนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย อ าเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 6 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
โครงการที่ 7 โครงการส ารวจความต้องการการรับบรกิารวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 8 โครงการทักษะชวีิตด้านสขุภาพอนามยันักเรียนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 9 โครงการเสริมทักษะกระบวนการและปฏิบัตกิารทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน  (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การสร้างสือการเรียนการสอนส าหรับบุคลากรทางการศึกษา (โครงการทัว่ไป) 
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (โครงการทั่วไป) 
โครงการที่ 12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
โครงการที่ 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม PSPP (โครงการหลกัสูตรระยะสั้น) 
โครงการที่ 14 โครงการการออกแบบพฒันาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ (โครงการหลักสูตรระยะสั้น) 
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการส ารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการแก่สังคม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  

ผลการส ารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่เก็บ
ข้อมูล 17 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลตะเบาะ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

9. องค์การบริหารส่วนต าบลระวิง 

10. องค์การบริหารส่วนต าบลนายม 

11. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก 

12. เทศบาลต าบลต าบลแคมป์สน 

13. เทศบาลต าบลต าบลหล่มเก่า 

14. เทศบาลต าบลวังชมพู 

15. เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

16. เทศบาลต าบลต าบลนางั่ว 

17. เทศบาลต าบลต าบลท่าพล 

 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 -องค์การบริหารส่วนต าบล 
 -เทศบาล 
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2. สถาบันการศึกษา 
3. หน่วยงานภาครัฐ 
4. หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน 
โดยดูข้อมูลได้จากสรุปผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเล่มผลส ารวจความ 
ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 4  
งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้

สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
จ านวนทั้งสิ้น 17 แผน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบูรณาการ 
3. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจชุมชน 
4. การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้ าและการประหยัดพลังงาน 
6. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการผลิต 
8. การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
9. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 
10. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
11. การเตรียมความพร้อม ICT สู่ชุมชน 
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
13. การพัฒนาองค์กรและชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
14. การส่งเสริมกฎหมายสู่ชุมชน 
15. การส่งเสริมสุขภาวะและสาธารณสุขชุมชน 
16. การพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการเรียนรู้สู่ชุมชน 
17. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ประเภทโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่  1   การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ด าเนินการตามเงื่อนไขดังนี้ 

- อบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

- อบรมแล้วได้วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 

- เน้นการอบรมหลักสูตร/เนื้อหาที่น าไปปฏิบัติได้ในการท างานหรือการด าเนินชีวิต 

- มีการประเมินผลของแต่ละโครงการอบรม และเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรม      
โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม การด าเนินงาน และการรายงาน พ.ศ. 2557 
ประเภทที่  2  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ประเภทที่  3  โครงการทั่วไป   

- โครงการต้องมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอน
และการวิจัย 

- การด าเนินงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 

- การจัดโครงการต้องเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง  

- การด าเนินการต้องการมีส ารวจความต้องการจากชุมชน/สังคม 
ประเภทท่ี 4 โครงการตามความต้องการของสังคม 

- เป็นโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นตามความต้องการของสังคม 

- เป็นโครงการบริการวิชาการท่ีครอบคลุมการให้บริการในกรณีฉุกเฉิน 
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

1. การพัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อความ
รอบรู้เชิงเหตุผล ส าหรับครู
สอนคณิตศาสตร์ 
(โครงการทั่วไป) 

อ.อภิวัฒน ์ค าภีระ 
 

20,000 
 

3 
 

20 พ.ค. 61 หน่วยงานภาครัฐได้แก่ 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกัเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 
 

30 เชิงปริมาณ 
1.ครูเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะให้เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามระดับชั้น บริบท 
และขนาดที่หลากหลายของ
โรงเรียนและความต้องการไม่
น้อยกว่า 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูท าหน้าที่สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีความรู้ที่
ทันสมัยรู้เท่าทันแนวโน้ม
นวัตกรรมการสอนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
2.ครูท าหน้าที่สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 

-รหัสวิชา 
MATH201 
วิชาทฤษฎี
เซต 
-รหัสวิชา
MATH302 
ทฤษฎี
จ านวน 

 

การ
พัฒนา
ทักษะการ
จัดการ
เรียนรูเ้พื่อ
ความรอบ
รู้เชิง
เหตุผล 
ส าหรับครู
สอน
คณิตศาส
ตร ์

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่นอ้ยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
-ด้านตรงความต้องการ ดา้นสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดใหผู้้อื่นได้ 
ด้านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้าง
ประโยชน์ ดา้นสามารถส าไปปฏิบัติได้แล้วเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสังคมหรือ
ประกอบอาชีพ 
-วิธกีาร ให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตอบแบบ
ประเมินผ่าน Google drive 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

 
 

-ผู้เข้ารับการอบรมโครงการมีกาบูรณาการกับ
การวิจยั เร่ือง การพัฒนาทกัษะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล ส าหรบัครู
สอนคณิตศาสตร์ 

 1.2 โครงการย่อยที่ 2  
โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบ
ธุรกิจบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  
(โครงการทั่วไป) 
 
 

อ.ศรัญญา ตรีทศ 20,000 1 15 ธ.ค. 60 1.กลุ่มวิสาหกจิชุมชน สามา
ชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 35 คน                             
2.อาจารย ์บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 15 
คน 

50 เชิงปริมาณ 

1.กลุ่มวิสาหกจิชุมชน สามา
ชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ไป 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 35 คน                             
2.อาจารย ์บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 15 
คน 
เชิงคุณภาพ                           

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามา
ชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทัว่ไป
มีความรู้ในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการประกอบอาชีพ 
หรือเพิม่ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเพือ่เป็นร้ายได้เสริม 
 
 
 
 

-รหัสวิชา 
GESC103 
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อชีวติ 
-รหัสวิชา 
SCIT102 
วิชาประเด็น
ทางสังคม
และ
จริยธรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
1.ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนให้สามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้เกิด
ประโยชน ์
2.ได้พัฒนาทักษะทางด้านคอมพวิเตอร์ให้กับ
ประชาชนทั่วไป 
3.ได้เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

 1.3 โครงการย่อยที ่3 
โครงการเสริมทักษะ
กระบวนการและปฏิบัติการ
ทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  
(โครงการทั่วไป) 

 

อ.ดร.ศศิกานต์  
ปานปราณีเจริญ 

20,000 3 7, 8 ,14 
มิ.ย. 60 

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

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

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

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
-ด้านผลกระทบการน าไปใช้ประโยชน์หลังจาก
การอบรม 
-วิธกีาร แบบสอบถาม 

6. การส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการผลิตภัณฑช์ุมชน 
 6.1 โครงการย่อยที่ 1  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร 
(โครงการทั่วไป) 

 

อ.ตรีชฎา อุทยัดา 
 

20,000 
 

3 23 พ.ค.61 
6 มิ.ย.61 

 

1.บุคลากรจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
รวมทั้งสิ้น 50 คน 
 

50 เชิงปรมิาณ 
1.บุคลากรจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
รวมทั้งสิ้น 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.สรุปและประเมินผล

-รหัสวิชา
FSAT401 
วิชาการแปร
รูปอาหาร1 
-รหัสวิชา 
FSAT702 
วิชาการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การศึกษา
กระบวนกา
รผลิตและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นสู่เชิง
พานิชย์ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

โครงการเป็นรูปเล่ม โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51 
 

อาหาร 
-รหัสวิชา 
FSAT301 
วิชาเคมี
อาหาร 

ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
1.ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
เพื่เป็นแนวางในการสร้างรายได ้
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 6.2 โครงการย่อยที่ 2  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเพาะเลี้ยงแมลงกิน
ได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความ
พอเพียงอยา่งยั่งยืน 
(โครงการทั่วไป) 
 

อ.ธนาวรรณ สุขเกษม 
 

20,000 
 

2 12 มี.ค. 61 
 

1.บุคลากรของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจชมุชน ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 25 คน และ
นักศกึษาหลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา จ านวน 25 คน รวม
ผู้เข้ารว่มอบรม เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 50 คน 
 

50 เชิงปริมาณ  
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ  80 ของ
จ านวนกลุม่เป้าหมายทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
 1.เข้าอบรมมีความรูแ้ละ
ทักษะอาชีพด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2 ผู้เข้าอบรมมโีอกาสและ
ทางเลอืกในการประกอบอาชีพ
เป็นการเพิม่รายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรอืน 

  3) ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
  4) มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชากีฎวทิยา จุลชีววิทยาอตุสาหกรรม และเสริมทกัษะทางชีววิทยา 

 

-รหัสวิชา
BIOL๓๐๒
วิชากีฎวทิยา 
-รหัสวิชา
BIOL506
วิชาจุล
ชีววิทยา
อุตสาหกรรม 
-รหัสวิชา
BIOL10๗
วิชาเสรมิ
ทักษะทาง
ชีววิทยา 

เรื่องความ
หลากหลา
ยชนิดของ
แมลงกิน
ได้ และ
พฤติกรรม
การ
บริโภค
อาหารที่
ปรุงจาก
แมลงกิน
ได้ตามภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ความ
ร่วมมือ
รูปแบบ
อื่น ๆ 
โปรด
ระบุ..
แหล่ง
ภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 
แหล่ง
อาศัย
แมลงกิน
ได้ตาม
ธรรมชา
ติ 
แหล่งข้อ
มูล และ
เก็บ
ตัวอย่าง
แมลงกิน
ได้ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 80 
3.ผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่นอ้ยกว่า 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ผลกระเทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
1. คนในชุมชน และรัฐวิสาหกิจสามารถน า
ความรูท้ี่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวในเชิงพาณิชย์ 
2. นักศกึษาหลักสตูรสาขาวิชาชีววิทยามีความรู้ 
และทกัษะการฝกึปฏิบัติทางดา้นกระบวนการ
เก็บตัวอย่างแมลง การเพิ่มมูลค่าของแมลงเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม (BIOL506) , ราย
วิชากีฎวทิยา (BIOL๓๐๒) และรายวิชาเสรมิ
ทักษะทางชีววิทยา (BIOL10๗)  ได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสม  
3. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุแ์มลง
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สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 
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ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

กินได้เพือ่ใช้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ชิงนเิวศ แหลง่
อาหารธรรมชาติ และอาชีพเสริมของชุมชน 
4. ได้ทราบสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
แมลงกินได้เชิงเศรษฐกจิ 

 โครงการย่อยที ่3  
โครงการอบรมเทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ตามแบบการสอบโอเน็ต
ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  
(โครงการทั่วไป) 
 

อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 

 
20,000 
 

2 22-23  
มี.ค. 61 

 

1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ 
จ านวน 20 คน และนกัเรียนที่
เรียนรายวิชา ฟิสกิส์1 และ
วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
จ านวน 10 คน 

30 1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ 
จ านวน 20 คน 
2.นักเรียนที่เรียนรายวิชา 
ฟิสิกส์1 และวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 จ านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
มีความรู้ทางด้านทฤษฎีมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถน าไปใช้ในการสอบได ้
 

รหัสวิชา
PHYS301 
รายวิชา
ฟิสิกส์ 1 
 

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 80 
3.ผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่นอ้ยกว่า 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ผลกระเทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
-ประเมนิผลด้านอืน่ๆ 
-ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์หลังจากอบรม 
-ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวทิยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
มีความรูแ้ละทักษะกระบวนการคิดและถ่ายทอด
ความรู้เพิ่มขึน้ 
-ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวทิยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
สามารถน าไประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบทอสอบได้ 
-นักเรียน นกัศึกษามีความรู้และทกัษะ
กระบวนการคิดเพิ่มมากขึน้ 
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 6.3 โครงการย่อยที่ 4  
โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล (โครงการทั่วไป) 

อ.พิณทิพย์  
       แกว้แกมทอง 

20,000 2 มี.ค. 61 
 

นักศึกษา อาจารย ์บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ จ านวน 80 คน 
 

80 เชิงปรมิาณ 
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 ของจ านวนเปา้หมาย 
เชิงคุณภาพ 
1.ขยะมีประมาณลดลงก่อน
เข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะ 

-รหัสวิชา
SCES427  
วิชาเทคโนโลยี
การจดัการ
ขยะและกาก
เป็นพิษ 
-รหัสวิชา
SCES425  
วิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอ้ม 
-รหัสวิชา
SCES501  
วิชาการ
ควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดลอ้ม 

- ความ
ร่วมมือ
รูปแบบ
อื่นๆ 
-เข้าร่วม
รับการ
บริการ
วิชาการ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 80 
3.ผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่นอ้ยกว่า 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ผลกระเทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
-สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในการ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
-ลดปัญหาจากแหล่งก าเนดิขยะภายใน
มหาวิทยาลัย 

11. การเตรียมความพร้อม ICT สูชุ่มชน 

 11.1 โครงการย่อยที่ 1  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างสือการเรียนการสอน
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
(โครงการทั่วไป) 
 

อ.จิตรนนัท์ ศรีเจรญิ 

 
20,000 

 
2 8 มี.ค. 60 

 
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 30 คน 

30 เชิงปรมิาณ  
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งได้   

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

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย                                         
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์                                          
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การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช ้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงสร้างสรรค์ได้ 
2 ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าความรู้
เกี่ยวกบัสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 

12. การพัฒนาคุณภาพชีวติและสง่เสรมิสวัสดิการสังคม 

 12.1 โครงการย่อยที่ 1  
โครงการส ารวจความตอ้งการ
รับบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โครงการทั่วไป) 

อ.เจษฎาพร ปาค าวัง 10,000 3 24-25  
ก.ค.61 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม
เกษตรกร โรงเรียน 
สถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1,000 เชิงปรมิารณ                                       
-ได้ข้อมูล ที่น ามาบูรณาการ
กับภารกิจด้านอื่นๆ                                        
เชิงคุณภาพ                                      
-ชุมขนได้รับการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ตรงกับ
ความต้องการและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์                                            

- - - ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนต่อการ
ให้บริการวิชาการส าหรับการก าหนดทิศทาง
และการจัดท าแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าป ีพ.ศ.2562 

15. การส่งเสริมสขุภาวะและสาธารณสุขชุมชน 

 15.1 โครงการย่อยที่ 1  
โครงการทักษะชีวิตดา้น
สุขภาพอนามัยนกัเรียนศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอเขาค้อ (โครงการทั่วไป) 

อ.มงคล นราศรี 
 

10,000 2 31 มี.ค. 61 นักเรียนศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเขาค้อ จ านวน 
75 คน 

75 เชิงปริมาณ 
1.มีนักเรียนศนูย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเขาคอ้รว่มกจิกรรม
มากกว่ารอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึง
พอใจมากกว่ารอ้ยละ 3.5 

-รหัสวิชา 
SCPH302
รายวิชา
หลักและ
วิธีการทาง
สุขศึกษา 

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
-เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีทักษะชีวติที่ดี
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และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
-เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง 
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
และสามารถแก้ปัญหา พฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะ
น าไปสู่โลกภัยไข้เจ็บได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

17. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 17.1 โครงการย่อยที่ 1  
โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน 
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 
 
 

อ.อาทิตย ์หู้เต็ม 30,000 4 17-19 
ส.ค.61 

1.นักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป 
จ านวน 100 คน 
2.คณาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 

100 เชิงปรมิาณ 
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน 
จ านวน 1 แห่ง ซ่ึงมีฐานการ
เรียนรู้จ านวน 5 ฐาน ได้แก ่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานก๊าชชีวมวล การ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
พลังงานน้ า เป็นต้น 
เชิงคุณภาพ 
1.นันเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปมี
ความรู้ด้านพลังงาน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้
จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

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

เช้ือเพลิง
ชีวมวล
อัดแท่ง
จากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
ส าหรับ
การผลิต
โปรดิว
เซอร์แก๊ส 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่สามารถ
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้ที่สนใจ 
2.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปมี
ความรู้และมีจิตส านกึที่ถูกตอ้งในด้านพลังงาน
โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถน าสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันได ้
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

 17.1 โครงการย่อยที่ 2  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
เพื่อการวจิัยและการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม PSPP  
(โครงการหลักสูตรระยะสั้น) 
 

อ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 10,000 1 ต.ค. - ธ.ค. 60 ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
ในภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 30  คน 

30 เชิงปรมิาณ  
1.จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
30 คน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไป
ใช้ในงานวิจัยและการเรียน
การสอนไม่ต่ ากว่า 20 วิชา 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมในระดับดี 

โครงการวจิัย - - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PSPP 
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน า
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรม 
PSPP ไปใช้ในการวจิัยได้อยา่งถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรม PSPP ได้อยา่งถูกต้อง 
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรูไ้ปใช้
ในงานวิจัยและถ่ายทอดให้กบัผู้สนใจใหเ้กิด
ประโยชน์กบัองค์กรและประเทศชาต ิ
 
 



 

          แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 2561 หน้า 35 

ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

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

อ.นฤมล จนัทร์มา 10,000 2 ม.ค.-ก.พ.61 โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม ชุมนุม 
ชุมชน คณะกรรมการ
บริหารงานเพื่อผู้สูงอาย ุและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 40 
คน 

40 เชิงปรมิาณ 
1.โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่ม 
ชุมนุม ชุมชน คณะกรรมการ
บริหารงานเพื่อผู้สูงอาย ุและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเฉลี่ยต่อโครงการอยู่ใน
ระดับดีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบ
พัฒนาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเฉลี่ย
ต่อโครงการอยู่ในระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

-รหัสวิชา 
SCPH507 
รายวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงูอายุ 
-รหัสวิชา 
SCPH506 
รายวิชาการ
หลักการออกก าลัง
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
ท้ังจังหวัด
เพชรบูร
ณ์ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
-ผู้เข้ารับการอบรมน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบโครงการกจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
-มีโครงการกิจกรรมที่ทันต่อเหตกุารณ์ เกิด
นวัตกรรมสุขภาพ 
-มีผลงานตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในชมุชน 
รวมพลังภาคีเครือข่าย 
 

 17.1โครงการย่อยที่ 2 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

อ.ดร.เสาวภา ชูมณ ี 200,000 2 27 ม.ค. 61 
24 ก.พ.61 

นักเรียน  นกัศึกษา อาจารย์
และบุคคลที่สนใจ  จ านวน  
50  คน 

50 เชิงปริมาณ  
นักเรียน  นกัศึกษา อาจารย์
และบุคคลที่สนใจ จ านวน 50  
คน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียน  นกัศึกษา อาจารย์

-รหัสวิชา     
BIOL201 
วิชา
พฤกษศาสต
ร์   

การประเมิน
คุณสมบัติ
ต้านอนุมูล
อิสระและ
ฤทธิ์ทาง
ภูมิคุ้มกันท่ี
ได้จาก

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51 
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

 
 
 

และบุคคลที่สนใจ  ได้ความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญของ 
พันธุกรรมพืช  
2.เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พชื ทั้ง
ที่มีอยู่และใกล้สญูพันธุ ์
3. เป็นศูนย์ขอ้มูลพนัธกุรรมพืช
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

-รหัสวิชา     
BIOL107 
วิชา  
อนุกรมวิธา
น   

สมุนไพรบาง
ชนิดในหนู 
BALB/cMla
c 

4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืช ทัง้ที่มอียู่และใกล้สูญ
พันธุ์ สร้างฐานขอ้มูลพนัธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์การศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
2. มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช   
และการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  
3. ได้ส่งเสริมและสร้างจิตส านกึในการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชให้ นกัเรียน นักศกึษาและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 

18. โครงการ 1 คณะ 1 ชมุชน 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้วยนวัตกรรมตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0 
 

อ.เจษฎาพร ปาค าวัง 100,000 4 14 ก.ค. 61 1.ผู้น าชุมชนต าบลพัฒนวร
พงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์     
จ านวน 10 คน 
2.ประชาชนในต าบลพัฒนวร
พงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   
จ านวน 100 คน 

110 เชิงปรมิาณ  
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.จ านวนอาจารย์ผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
5 ของอาจารย์ทั้งหมดใน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ 

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

- - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลีย่อยู่ใน
ระดับไม่น้อยกวา่ 3.51 
4.การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 
ผลกระทบหรือผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
1. สาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

2.คณะผู้ด าเนินงานได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ                         
ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบการ    
ให้บริการวิชาการ 

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

เพื่อพัฒนาชุมชน 
2. การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่
เกิดผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชน 
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ล าดับ 
ข่ือโครงการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย 

การบูรณาการ 

MOU 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไตร
มาสที ่

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดและระบุพื้นที ่ จ านวน
คน 

การเรียน
การสอน 

การ
วิจัย 

สาธารณสุข 
-       รหัส
วิชาSCPH601
รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
ทาง
สาธารณสุข 
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ประเภทโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 

ประเภทท่ี 1 โครงการหลักสูตรระยะสั้น มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม PSPP  
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
 โครงการที่ 2 โครงการหลักสูตรระยะสั้นการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : 
ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ  
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นฤมล จันทร์มา 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
 

ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที่ 
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. ก.ย. 

1 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

 ระบุ
วันที่ 

           

2 โครงการ........................................ 
หลักสูตร........................................ 

  ระบุ
วันที่ 

          

3 โครงการ........................................ 
หลักสูตร........................................ 

   ระบุ
วันที่ 

         

4 โครงการ....................................... 
หลักสูตร....................................... 

    ระบุ
วันที่ 

        

5 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

     ระบุ
วันที่ 

       

6 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

      ระบุ
วันที่ 

      

7 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

       ระบุ
วันที่ 

     

8 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

        ระบุ
วันที่ 

    

9 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

         ระบุ
วันที่ 

   

10 โครงการ......................................... 
หลักสูตร......................................... 

          ระบุ
วันที่ 
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คณะ.............................................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

จัดการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 

เร่ือง .......................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.วัตถุประสงค ์
1..................................................................................................................................………………………………..………….. 
2. .................................................................................................................................………………………………………….. 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

  หน่วยงานภาครัฐ   ระบุ.....................................จ านวน……………คน   

  หน่วยงานภาคเอกชน   ระบุ.....................................จ านวน……………คน 

  รัฐวิสาหกิจ    ระบุ.....................................จ านวน……………คน   

  ประชาชนท่ัวไป   ระบุ.....................................จ านวน……………คน  
  อื่น ๆ    ระบุ.....................................จ านวน……………คน 
 

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

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. วิทยากร 

 1........................................................................................................................................................................... 
 2........................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบฟอร์มหลักสูตร 
วบ. 001/5 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1........................................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................................... 
 

8. ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 

 1. ค่าลงทะเบียนเป็นเงิน................บาท (ตัวหนังสือ..............)  
 2. โอนเงินเข้าบัญชี.................................................................... 

หมายเหตุ: 

  1.กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่น่ัง 

  2.ช าระค่าลงทะเบียนก่อน ..................................................... มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิในการเข้าอบรม 

 
9. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. วันเวลาในการสมัคร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินฉบับจริงไว้เพื่อน ามาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันอบรม เพื่อรับ 
ใบเสร็จรับเงิน (หากผู้สมัครไม่ถึง ..........คน ผู้จัดขอยกเลิกการฝึกอบรม โดยจะคืนเงินค่าลงทะเบียน
ทั้งหมด) 
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ก าหนดการ 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

การฝึกอบรม เร่ือง .............................................................. 
ระหว่างวันที ่............................................ 

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  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 
 

หลักสูตร…………………………………………………… 
ระหว่างวันที่ ......................................................... 

ณ ห้อง......................อาคาร................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): ............................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน:............................................................ แผนก/ฝ่าย............................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน............................................................................................................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงาน............................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน:……………………………………………….. 
โทรสาร:……………………………………………………………..E mail:………………………………………………………………….……… 

ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี)   มังสวิรัติ     มุสลิม  อื่น ๆ............................................................... 

การออกใบเสร็จ   ช่ือ- นามสกุลผู้สมัคร  ช่ือ-นามสกุลผู้สมัครและชื่อหน่วยงาน 

 ช่ือ – นามสกุลผู้สมัคร ช่ือหน่วยงานและที่อยู่ส านักงาน 
 

 
ลงช่ือ..................................................ผูส้มัคร 
วันท่ี ................................................... 

วิธีการช าระเงิน 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : ...........................................................เลขท่ี : ..................................................................... 
ธนาคาร : ....................................................................................สาขาย่อย : ............................................................ 
หรือแคชเชียร์เช็ค: สั่งจ่ายในนาม : ........................................................................................................................... 
กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง (เจ้าหน้าที่) ฝ่ายบริการวิชาการ คณะ : ....................................................................... 
โทรศัพท ์: .........................................โทรสาร : .........................................E mail : ………………………………….….…. 
 

หมายเหตุ: 
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนนี้ ก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่น่ัง  
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการช าระเงิน วัน.................ที่...............เดือน...............2560    

มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
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โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www. …………………………………………. 
ติดต่อสอบถามและสมัครลงทะเบียนได้ที่  
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะ.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 83 หมู่ 11 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทร.....................................โทรสาร (FAX) ....................................... 
E-mail Address:………………………………………………………………. 
 
แผนที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ประเภทที่  2  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1 โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน 
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
     โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
ประเภทที่  3  โครงการทั่วไป  มีจ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพ่ือความรอบรู้
เชิงเหตุผล ส าหรับครูสอนคณิตศาสตร์ 
    ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ 

 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
โอเน็ตส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์  

    ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
 โครงการที่ 5 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
     ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
 โครงการที่ 6 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเขาค้อ 
     ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มงคล นราศรี  
 งบประมาณ 10,000 บาท 
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 โครงการที่ 7 โครงการเสริมทักษะกระบวนการและปฏิบัติการทางด้านเคมีสู่โรงเรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ  
 งบประมาณ 20,000 บาท 
 โครงการที่ 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือการเรียนการสอนส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
 โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
          โครงการที่ 10 โครงการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
ประเภทโครงการที่ 4 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน มีจ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 
     ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง 

  งบประมาณ  100,000  บาท 
 
ประเภทท่ี 5 โครงการตามความต้องการของสังคม มีจ านวน..........................โครงการ ดังนี้ 

 - 
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ส่วนที่ 5 
การด าเนินงานและการรายงานผล 

 
แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และการประชุมชี้แจงกระบวนการด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแก่ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแล้ว เพ่ือให้โครงการบริการวิชาการตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม สามารถตอบสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ด้านงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลัยได้ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การด าเนินงานบริการทางวิชาการทุกโครงการต้องได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน        
ที่เจ้าของโครงการและเจ้าของงบประมาณสังกัด และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินงาน 

2. การลงนามในสัญญาความร่วมมือที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้อธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรต้องไม่กระทบต่อการสอนของอาจารย์และการ
เรียนของนักศึกษา หรือการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจ า 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยระบุผลการประเมินให้ชัดเจน  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องประเมินผลกระทบและติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

7. เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการต้องรายงานผลการด าเนินงานสรุปเป็น
รูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการ จ านวน 1 แผ่น ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าหนดภายใน 30 วัน 
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