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แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 

 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 



ข 

      

ค ำน ำ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ มีวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คือ เพ่ือให้หน่วยงานเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น และ พัฒนาและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้

ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล 

สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริการวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในภาพรวมด้านการ

บริการวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการฯ ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะไว้ เพ่ือปรับปรุงแผน

บริการวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

        คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

                                                                                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 



ค 

สำรบัญ 
 

                   หน้ำ 

     แผนปฏิบัติกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

       ๑. บริบทองค์กร...................................................................................................................... ๑ 

       ๒. เป้าประสงค ์....................................................................................................................... ๓ 

       ๓. หลักการและเหตุผล ........................................................................................................... ๕ 

       ๔. ตัวบ่งชี ้............................................................................................................................... ๕ 

       ๕. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ....................................................................... ๖ 

       ๖. แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม .................................................................................... ๗ 

       ๗. แผนการบริการวิชาการแบบหารายได้ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานชุมชน ......... ๙ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 

บริบทองค์กร 
ประวัติควำมเป็นมำ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ (โครงการ พวส.) 
ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๗ โดยระยะแรกได้
ด าเนินการในวิทยาลัยครู (ชื่อเดิมสถาบันราชภัฏ) จ านวน ๑๓ แห่ง เป็นเงิน ๑,๕oo ล้านบาท ส่วนโครงการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์อีก ๑๗ ศูนย์ที่ด าเนินการภายหลังได้รับเงินสนับสนุนโดยเงินกู้จากธนาคารโลกเป็นเงิน ๘๑.๙ 
ล้านเหรียญสหรัฐและเงินสมทบอีก ๕๘.๓ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดหวังว่าการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ของ
สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งจะกระตุ้นให้อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถท าการวิจัยเจาะลึกโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ ๆ จากท้องถิ่นที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นได้ ประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันราชภัฏ ในรูปของการ
จัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการดังกล่าว ในระยะแรก คือ ในช่วงปีการศึกษา 
๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ เพ่ือจัดหา สนับสนุนด้านวัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องค้นคว้า ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิชาวิทยาศาสตร์
ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ โดยแบ่งงานของศูนย์ออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายการศึกษา ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายวิจัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นการ
แบบองค์กรที่เป็นหน่วยงานการบริหาร หนึ่งแต่ยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีสรรหา และแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็น ผู้ให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์  รองผู้อ านวยการ
ศูนย์ และฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประกัน
คุณภาพ  
 
 



๒ 

ปรัชญำ (Philosophy) 
 I = Integrated (บูรณาการ) 

 S = Systematic (เป็นระบบ) 

 E = Expert (เชี่ยวชาญ) 

 E = Efficient (มีประสิทธิภาพ) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นองค์กรชั้นน าระดับภูมิภาคในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 

พันธกิจ (Mission) 

๑. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียน   นักศึกษา 

๒. สนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยแก่อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ 

๓. บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ 

๔. บริการวิชาการแก่สังคม 

๕. แสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ 

 ๑. เพ่ิมศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๒. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีมีรายได้ 

 

 

 

 

 

 



๓ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

มำตรกำร 
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC๑๗o๒๕ 
๒. สร้างเอกสารบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC ๑๗o๒๕ 
๓. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC ๑๗o๒๕ 
๔. สร้างระบบการบริการวิชาการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๕. ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับท้องถิ่น 
๗. จัดท าแผนงบประมาณครุภัณฑ์สนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 มำตรกำร 
๑. สร้างระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดท าระบบสารสนเทศ 
๓. สร้างระบบการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนกลาง 
๔. จัดท าแผนงบประมาณครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๓ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน 

 มำตรกำร 
๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๒. จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๓. ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
๔. น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๔  มีรายได้จากการบริการวิชาการ 

 มำตรกำร 
๑. ส ารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ 
๒. จัดท าหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๓. สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือโครงการบริการ 
๔. พัฒนาบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 



๔ 

แผนปฏิบัติกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.  

ปรชัญา 

มหาวิทยาลยั 

วิสยัทศัน ์

มหาวิทยาลยั 

พนัธกิจ 

มหาวิทยาลยั 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 

เปา้ประสงค ์
มหาวิทยาลยั 

กลยทุธ์
มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร ์
ศนูย์

วิทยาศาสตร ์

เปา้ประสงค ์

ศนูย์
วิทยาศาสตร ์

เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเป็นพลงัของแผน่ดิน ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น าเพ่ือ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

๑. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ๒. วิจัย ๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชด าริ ๔. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
๕. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๖. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสาน

โครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

เหมาะสมและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

๑.บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ 
๒. จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทางในด้านต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแขง็และเพิ่มขีดความสามารถของสังคม 

๑.เพ่ิมศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๔.พัฒนาหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีมีรายได้ 

๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

๒. มีรายได้จากการบริการวิชาการ 



๕ 

หลักกำรและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ การน าหลักการวิชาการที่

มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมาท าประโยชน์สู่สังคมจึงนับเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียึดถือการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระหน้ าที่ส าคัญของ
คณะฯ ในการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ทั้งนี้คณาจารย์ในคณะฯ ได้น าองค์ความรู้
จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย มาสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และน าประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
คณะฯ มีแผนการด าเนินภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพของประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น โดยจัดท ารูปแบบของการบริการจัดฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งแบบให้เปล่าและการท า
ความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด หรือโรงเรียน และแบบเก็บค่าลงทะเบียนเพ่ือเป็นการจัดหารายได้ 
รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

๒) เพ่ือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการบริการวิชาการ 
๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

เป้ำหมำย 

๑) ผู้รับบริการวิชาการน าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ เช่น น าไปใช้ในการ
ลักษณะการเสริมข้อมูลความรู้ หรือสามารถเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดความคิดต่อยอดที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

๒) ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่

ครอบครัว ทั้งนี้ทุกโครงการเน้นให้เกิดผลในลักษณะที่ให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมแล้ว

สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



๖ 

ตัวบ่งช้ีตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

๑) มีจ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ  

๒) มีจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ  

๓) มีจ านวนโครงการการที่ได้รับพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ 

๔) มีโครงการบริการที่สามารถหารายได้ ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ 

๕) มีจ านวนโครงการการที่ได้รับพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ 

๖) มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่

น้อยกว่า ๑ โครงการ 

 

ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จโครงกำร 

๑) มีผู้เข้ารับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o ของที่ก าหนด 

๒) ความพึงพอใจต่อกระบวนการการให้บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o 

๓) ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจจากการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o 

๔) ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o 

๕) รายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

โดยก าหนดไว้ใน มคอ.๓ ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 

๖) การประเมินผลจากเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม และประเมินผลความส าเร็จไว้ใน 

มคอ.๕ ให้ครบทุกรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 

 

 

 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล 

ส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 

ประชุมสรุปและก าหนดทิศทางการ

ใหบ้ริการวิชาการ 

จัดท าโครงการบริการวิชาการตามแผน

บริการวิชาการแกส่ังคม 

ประชาสมัพันธ์เปิดรบัข้อเสนอโครงการฯ คัดกรองและ

พิจาณา ประกาศผลการคัดเลือก 

จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 



๓ 

แผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ศูนย์วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๑ โครงการยกระดับศู น ย์
วิทยาศาสตร์สู่การเป็นศูนย์
ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ที่
ได้มาตรฐาน 
กิจกรรมที่  ๑ การเข้ารับ
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ 
สาหรับงานการทดสอบ
วิเคราะห์กรด-ด่าง 
๒. พัฒนาหน่วยตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓ . ค ลิ นิ ก ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
งบประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ 
บาท 

๑.ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตบริการ 
๒ . นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า 
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน
ในและท้องถิ่น สถาบันทาง
การศึกษาในเครือข่าย 
๓. อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
๔. ประชาชนและบุคลากรใน
พื้นที่ชุมชนและท้องถิ่น 
๕. โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
๑. งานการทดสอบวิเคราะห์ความ
เป็นกรด-ด่าง เมื่อไดร้ับการประเมนิ
ผ่านตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ 
แล้วสามารถให้บริการการตรวจ
วิเคราะห์ แกผู่้ใช้บริการได้อย่างน้อย
จ านวน ๑ งาน 
๒. จ านวนกิจกรรมการบริการ
วิชาการด้านการตรวจวัด ท่ีสามารถ
หารายได้ให้กับมหาวิทยาลยั อย่าง
น้อย ๑ กิจกรรม 
๓. เกิดเครือข่ายของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน มารับบรกิาร
จากหน่วยงานอย่างน้อยจ านวน ๑ 
เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
๑. สามารถให้บริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบเกีย่วกับความเปน็

๑. เพื่อพัฒนาก าลังคนในด้านงาน
การวิเคราะห์ทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์เมื่อไดผ้่านการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการวิเคราะห์
ระดับสากลซึ่งจะนาไปสู่การได้รับ
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการในการ
ให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบ 
๒. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการทางานวิจยัด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์
๓. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราโชบาย 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

–  
กันยายน 
๒๕๖๕ 

 
✓ 

  
✓ 

๗ ๘ 



๔ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

กรด - ด่าง แก่กลุ่มเปา้หมายที่
หลากหลาย เช่น กลุ่มอตุสาหกรรม
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ดว้ย
วิธีการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอื
และระบบตามมาตรฐาน ISO 
๑๗๐๒๕ และเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการให้บริการงานด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบสาหรับพ้ืนท่ีบริการ 
๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการดา้น
การตรวจวดั ที่สามารถหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลยั 
๓. เกิดเครือข่ายของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน มารับบรกิาร
จากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๒ โครงการยกระดับศูนย์
ศิลปะการออกแบบและ
นวัตกรรมธรุกิจอาหาร 
๑. ต ารบัมาตรฐานในการ
ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม    
   จัดท าต ารับมาตรฐานใน

๑.  เครือข่ายผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ บุคลากร นักวิชาการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 
ขนม อาหารว่าง 
๒.  นักศึกษา และผู้เข้าร่วม

เชิงปริมำณ 
๑. ต ารบัมาตรฐานในการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม   อย่างน้อย ๔ 
ต ารับ 
๒. ต ารบัอาหารที่เป็นนวตักรรมและ
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ 
ต ารับ 

๑.  เพื่อพัฒนาชุดต ารับมาตรฐาน
ในการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
๒. เพื่อพัฒนาต ารับอาหารที่เป็น
นวัตกรรมและเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่น 
๓.  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
–  

กันยายน 
๒๕๖๕ 

 
✓ 

  
✓ 



๕ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

การให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
  ๒. ต ารับอาหารที่เป็น
นวัตกรรมและเป็น
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น 
๓.  ยกระดับศูนย์ศลิปะ
การออกแบบและ
นวัตกรรมธรุกิจอาหาร 
    จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
สัมมนา แปรรูป ได้ ทั้ง
ระบบ online และหรือ 
onsite 
   จัดเวทีเสวนา
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้าน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชนเพื่อการพาณิชย์ ทั้ง
ระบบ online และหรือ 
onsite 
   จัดแข่งขันประกวดการ
พัฒนาการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชนเพื่อการ

อบรม 
๓.  เด็กและเยาวชน 

๓. มีกิจกรรมขับเคลื่อนภายใน
มหาวิทยาลยั และในพื้นท่ีชุมชนที่
เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
๑.ยกระดับศูนย์ศิลปะการออกแบบ
และนวัตกรรมธรุกิจอาหาร 
มหาวิทยาลยั   ราชภัฏนครสวรรค ์ 
๒.เกิดการแลกเปลีย่นองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารใน
ท้องถิ่นของชุมชน 



๖ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

พาณิชย ์
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๓ โครงการยกระดับศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
กิจกรรมที่ ๑  อบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
โรงเรียน (ไตรมาส ๑-๒) 
กิจกรรมที่ ๒  อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์กีฬา (5 
หลักสตูร) 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 

      เป้าหมายเชิงพื้นที่ 

ครอบคลมุพื้นท่ี (Regional) 

ภาคเหนือตอนล่าง และภาค

กลางตอนบน ๗ จังหวัด คือ 

นครสวรรค์ ตาก ก าแพงเพชร 

พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 

และชัยนาท  

เชิงปริมำณ 
๑.  จ านวนหลักสูตร ระยะสั้นโดย
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของ
นักกีฬา อย่างน้อย ๕ หลักสตูร ๆ ละ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
๒. จ านวนโรงเรียนเป้าหมายเชิงพื้นที่
ครอบคลมุพื้นท่ี (Regional) 
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง
ตอนบน ๗ จังหวัด คือ นครสวรรค์ 
ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี และชัยนาท ไม่น้อยกว่า 
๑๕ โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
๑.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา และได้รับการทดสอบและ

๑. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ สรา้งแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬาใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และ
ทักษะด้านด้านวิทยาศาสตร์กีฬา  
ให้แก่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาและ
ประชาชน 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
✓ 

  
✓ 



๗ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อความ
เป็นเลิศ จากแบบประเมิน ร้อยละ 
๘๐ 
๒.ชุมชนไดร้ับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และให้บริการวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริม
สุขภาพและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) ส าหรับนักกีฬา 

๔      โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบรูณาการ (๑ 
ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
- การพัฒนาสัมมาชีพและ
ส ร้ า งอ า ชี พ ให ม่  (ก า ร
ยกระดั บสิ นค้ า  OTOP/
อาชีพ อื่นๆ) 
 
ง บ ป ร ะ ม า ณ
๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- ต.หนองตางู  อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค ์
- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์  
- ต.หนองกระทุ่ม อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค ์
- ต.หนองบัว  อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค ์
- ต.เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง  
จ.อุทัยธานี 

 ๑) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมในต าบลเขาบางแกรก โดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน 
เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ซึ่งมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวในชุมชนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒) เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
ประชาชนท่ัวไป บัณฑติจบใหม่ 
และนักศึกษา ให้มีงานท าและเป็น
ก าลังส าคญัในการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ชุมชน 

 
๑ ธ.ค ๖๔ 

- 
๑ ธ.ค ๖๕ 

 
✓ 
 

 
✓ 

 



๘ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๓) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพในการเสริมสรา้งอาชีพเสริม
ที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน เกิดการ  บูรณาการ
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับชาตหิรือนานา ชาติ ที่
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง 
๔) เพื่อให้เกิดการจัดท าข้อมลู
ขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) และใช้
เป็นประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
๕) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น
และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น 
๖) เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่สู่การสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจชุมชน 



๙ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๕ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบรูณาการ  
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
- การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บ ริ ก า ร ชุ ม ช น  (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ) 
งบประมาณ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- ต.ชุมตาบง  อ.ชุมตาบง 
จ.นครสวรรค ์
- ต.ท่าง้ิว  อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค ์

 ๑) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมในต าบลเขาบางแกรก โดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน 
เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ซึ่งมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวในชุมชนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒) เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
ประชาชนท่ัวไป บัณฑติจบใหม่ 
และนักศึกษา ให้มีงานท าและเป็น
ก าลังส าคญัในการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ชุมชน 
๓) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพในการเสริมสรา้งอาชีพเสริม
ที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน เกิดการ  บูรณาการ
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับชาตหิรือนานา ชาติ ที่
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง 
๔) เพื่อใหเ้กิดการจัดท าข้อมลู

 
๑ ธ.ค ๖๔ 

- 
๑ ธ.ค ๖๕ 

 
✓ 
 
 

 
✓ 

 



๑๐ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

ขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) และใช้
เป็นประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
๕) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น
และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น 
๖) เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่สู่การสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจชุมชน 

๖ โครงการพัฒนาศูนย์
ยกระดับคุณภาพชุมชน
และการศึกษา (ECI) 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
(๓ โรงเรียน) 
 
 
งบประมาณสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัย 

๑.ชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธาน ี
๒.นักเรยีนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พืน้ท่ีจังหวัดนครสวรรค์และ
อุทัยธานี 
 ๓.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธาน ี

  

๑.มีศูนยย์กระดับคณุภาพชุมชนและ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธาน ี
๒.นักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์
และอุทัยธานีได้รับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ทีสอดคล้องกับ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
ได้รับการพัฒนาทักษะหรือ

๑.เพื่อยกระดับคณุภาพชุมชนและ
การศึกษาด้านวิชาการร่วม
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธาน ี
๒. เป็นศูนย์กลางการจดัการองค์
ความรู้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
๓. เป็นศูนย์กลางการจดักิจกรรม
เสรมิสร้างโอกาสในการศึกษาต่อ

 
๑ ต.ค ๖๔ 

- 
๓๐ ก.ย. ๖๕ 

 
✓ 

 
✓ 



๑๑ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

 ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อและการพัฒนาอาชีพ 
๔. ประชาชนและชุมชนไดร้ับการ
พัฒนาในด้านการประกอบอาชีพและ
คุณภาพชีวิต 
๕.ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธาน ี
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โครงการ กิจกรรม 
และองค์ความรู้   ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์สู่
โรงเรียนและชุมชน 
๕. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โรงเรียนและองค์กร
ต่างๆ ชุมชนอันจะน าไปสู่การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรยีนและชุมชน 



๑๒ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๗ โครงการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตใน
ชุมชน 
๑.กิจกรรมการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตใน
ชุมชน อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์ งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.กิจกรรมการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตใน
ชุมชน  อ .หน องฉาง จ .
อุ ทั ย ธานี  งบ ป ระมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑. ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอแม่บรรพตพิสยั จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๓๐ 
ครัวเรือน 
 
๒. ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี จ านวน ๓๐ 
ครัวเรือน 

 

 ๑. พัฒนาต่อยอด ส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลติในชุมชน  
๒. สรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๓. เพิ่มมลูค่าและคณุค่าของ
ผลผลติ 
๔. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
และมรีายได้เพิ่มสูงขึ้น 

 

เม.ย ๖๕ 

 
✓  



๑๓ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๘ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 
งบประมาณ  ๑ ๐ ,๐๐ ๐ 
บาท 

๑. ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๓๐ 
ครัวเรือน 

 

 ๑. พัฒนาต่อยอด ส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลติในชุมชน  
๒. สรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๓. เพิ่มมลูค่าและคณุค่าของ
ผลผลติ 
๔. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
และมรีายได้เพิ่มสูงขึ้น 

ม.ค ๖๕ 
- 

มี.ค ๖๕ 

✓  

๙ กิจกรรมเคมีสัมพันธ์ 
งบประมาณ  ๓ ๕ ,๐๐ ๐ 
บาท 

      



๑๔ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๑๐ กิ จ ก รรม อบ รม บ ริ ก าร
วิชาการและบู รณ าการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

      

๑๑ โครงการพัฒนาจิตอาสา
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ฟิ สิ ก ส์ สู่
โรงเรียน 
งบประมาณ  ๑ ๑ ,๔๐ ๐ 
บาท 

      

๑๒ การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ครั้งท่ี ๗ 
งบประมาณ  ๔ ๐ ,๐๐ ๐ 
บาท 

      



๑๕ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

๑๓ โครงก ารอบ รมบ ริ ก าร
วิ ช า ก า ร  ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์และสถิติ 
งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 

      

๑๔ โค ร งก ารค่ าย จิ ต อ าส า
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
งบประมาณ  ๒ ๔ ,๐๐ ๐ 
บาท 

      

๑๕ โครงการบริการวิชาการสา
ชาวิชาชีววิทยา 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

      

๑๖ โ ค ร ง ก า ร สั ป ด า ห์
วิ ท ย าศ าส ต ร์ ป ระจ าปี 
๒๕๖๕ 
งบประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐ 
บาท 

      

 

 

 



๑๖ 

                          แผนบริกำรวิชำกำรแบบหำรำยได้ กำรรับตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนชุมชน กำรบริกำรเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ข้ัน

สูง และกำรบริกำรตรวจวัดทำงด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานชุมชน กลุ่มชาวบ้าน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- มีรายได้อย่างน้อย      
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ ศูนย์วิทยาศาสตร ์

๒ การบริการตรวจวัดทางด้ านสุ ขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 
- มีรายได้อย่างน้อย      
๔๐,๐๐๐ บาท 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ ศูนย์วิทยาศาสตร ์

๓ การบริการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์และการ
บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

นักศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

เชิงปริมาณ 
- มีรายได้อย่างน้อย      
๕,๐๐๐ บาท 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ ศูนย์วิทยาศาสตร ์

 


