แผนการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มีโนบายที่เนนการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ
ใหการบริการวิชาการมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ก็ได
3. ในการจัดทํ าโครงการบริก ารวิชาการ ควรศึก ษาความต องการของกลุม เป าหมายก อน เพื่ อให
โครงการตางๆ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
4. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเปนโครงการแบบใหเปลา โครงการที่เก็บคาลงทะเบียน
บางสวน หรือเปนโครงการที่เก็บคาลงทะเบียนเต็มจํานวน เปนโครงการที่กอใหเกิดรายได เปนโครงการความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเปนโครงการที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับองคกร/หนวยงานภายนอกก็ได
การดําเนินโครงการและการรายงานผล
1. การพัฒนาระบบและกลไกบริการทางวิชาการแกสังคมของแตละคณะ/หนวยงาน ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/
หรือการใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียนตํารา หรือสื่อเผยแพรความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจาก
การเขียนตําราหรือสื่อเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการเรียนการสอนหรือการวิจัย ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่ง ที่
ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ใหคณะ/หนวยงาน ทําหนาที่กํากับ ติดตาม ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ใหเปนไป
ตามแผนงาน ทั้งนี้การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการระดับคณะ/หนวยงาน
เปนหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จ
สิ้นโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ กําหนดใหมีประเด็นหลักในการวัดผล 3 ประเด็น
ไดแก ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใช ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1
ของ ก.พ.ร. กําหนด
4. การดําเนิน ตามโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ อาจมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทั้ง
ที่มาจากหนวยงานผูประเมินภายนอกและจากนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
สื่อประชาสัมพันธ
- จดหมายขาว
- แผนพับ
- วิดิทัศน/สื่ออิเล็กทรอนิกส

การใหบริการกับชุมชน
สํารวจความต้ องการของชุมชน

หนวยงานภายนอกติดตอขอรับบริการ

คณบดีอนุมัติใหจัดกิจกรรม

นําผลจากการสํารวจเขาทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฝายบริการวิชาการ

แผนการให้ บริการวิชาการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงานตอที่
ประชุมและนําขอเสนอมาปรับปรุง
มีการนําโครงการบริการ
วิชาการมาใชในการเรียน
การสอน

มีการนําโครงการบริการ
วิชาการไปใชในการวิจัย

มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
1.รอยละของโครงการ (ไมนอยกวารอยละ 30)
2.รอยละของอาจารยที่มีสวนรวม (ไมนอยกวารอยละ 5)
3.รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวม (ไมนอยกวารอยละ 5)

นําผลไปปรับปรุงในการวาง
แผนการจัดการครั้งตอไปแผนการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการให้ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ชุมชนมีความเข้มแข็งจากเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดและอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพบนพื้นฐาน
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม ตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเชิง
พาณิชย์ในสาขาวิชาที่มีความ
พร้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพกับพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ

1. จานวนชุมชนที่มีการ
สารวจความต้องการและ
บริหารการจัดการงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ

1 ชุมชน

2. จานวนกิจกรรมที่เกิด
จากการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพเชิง
พาณิชย์
3. ร้อยละของกิจกรรมการ ร้อยละ 75
ที่มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพกับ
พันธกิจด้านต่างๆ อย่าง
น้อย 1 ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน

-

3.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุนชนต้าบลบางพระ
3.2 โครงการอบรมการผลิตวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยเรซิ่น
3.3 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
3.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชชุมชน
3.5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชชุมชน
3.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

แผนบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ที่

หนวยงาน-ชื่อโครงการ

วัน/เดือน/ป ที่
ดําเนินโครงการ
ระบุใหชดั เจน

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
1
1.1
โครงการอบรมการผลิตวัสดุตกแตงภูมิทัศนดวยเรซิ่น
1.2

2

122,500
25-27 ก.พ. 62
1 ธ.ค. 61

โครงการจัดนิทรรศการดานวิชาการ

2.1 กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดําเนินการครั้งที่ 1
ดําเนินการครั้งที่ 2
2.2 กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการผลิตสัตว
ดําเนินการครั้งที่ 1
ดําเนินการครั้งที่ 2

ตัวชวี้ ัดของ
แผน

896,900

โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตวน้ําเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชุนชนตําบลบางพระ

งบประมาณ

ผู ้รับผิดชอบ

67,500
55,000
500,000

1-9 ธ.ค. 61
11-19 เม.ย. 62

1-9 ธ.ค. 61
11-19 เม.ย. 62

รอยละของ
กิจกรรมที่มี
สาขาวิชาประมง
การบูรณาการ
วิชาการ/
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
วิชาชีพกับพันธ
ทัศน
กิจดานตางๆ
อยางนอย 1
ดาน

สาขาวิชาเทคโนโลยี
60,000 การผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยี
40,000 การผลิตพืช
สาขาวิชาสัตวศาสตร
60,000
สาขาวิชาสัตวศาสตร

40,000
2.3 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการประมง
ดําเนินการครั้งที่ 1
ดําเนินการครั้งที่ 2

1-9 ธ.ค. 61
11-19 เม.ย. 62

สาขาวิชาประมง
60,000
สาขาวิชาประมง
40,000

2.4 กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ดําเนินการครั้งที่ 1
ดําเนินการครั้งที่ 2

1-9 ธ.ค. 61
11-19 เม.ย. 62

สาขาวิชาวิศวกรรม
60,000 เกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรม
40,000 เกษตรและเทคโนโลยี

2.5 กิจกรรมที่ 5 นิทรรศการภูมิสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน
ดําเนินการครั้งที่ 1
ดําเนินการครั้งที่ 2

3

1-9 ธ.ค. 61
11-19 เม.ย. 62

โครงการฝกอบรมดานวิชาการเพือ่ ถายทอดความรูค วามเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
60,000 ทัศน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
40,000 ทัศน
274,400

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพสูรากแกวชุมชน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมและสํารวจความตองการของชุมชน
กิจกรรมที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสูรากแกวชุมชน ครั้งที่ 1

14 พ.ย. 61
19 ธ.ค. 61

คณะฯ และสาขาวิชา
29,200
สาขาวิชา

จํานวนชุมชนที่
มีการสํารวจ
ความตองการ
และบริหารการ

29,200
กิจกรรมที่ 3 อบรมการพัฒนาอาชีพสูรากแกวชุมชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลสําเร็จของการอบรมการพัฒนาอาชีพสูรากแกวชุมชน
3.2 โครงการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตพืชชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 1 การฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรดานพืชสวน
กิจกรรมยอยที่ 2 การฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรดานพืชไร
กิจกรรมยอยที่ 3 การฝกอบรมการเพาะเห็ดเพื่อการคา
กิจกรรมยอยที่ 4 ติดตามและประเมินผลสําเร็จของการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.3 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการสีขาวเพือ่ เพิ่มคุณภาพขาว
กิจกรรมที่ 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการลดความชื้นและเก็บรักษาขาวเปลือก
กิจกรรมที่ 2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการสีขาว

4 โครงการผลิตแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว

22 ม.ค. 62
5 ส.ค. 62

27 มี.ค. 62
31 พ.ค. 62
12 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

สาขาวิชา
29,200
คณะฯ และสาขาวิชา

จัดการงาน
บริการวิชาการ
อยางเปนระบบ

22,000

15,000
15,000
15,000
5,000

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช

สาขาวิชาวิศวกรรม
57,400 เกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรม
3 - 5 เม.ย. 62
57,400 เกษตรและเทคโนโลยี
1ตค.61- 30 กย. (งบ
คณะฯ
62
ดําเนินงาน
ของคณะฯ)
21-23 มี.ค. 62

จํานวนกิจกรรมที่
เกิดจากการ
ใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพเชิงพาณิชย

