รายงานผลการดําเนินการ
โครงการ การใหบริการวิชาการแกสังคม
ประจําปงบประมาณ 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
โครงการ “การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร” จัดทําขึ้น
ตามนโยบายหนึง่ คณะหนึง่ อําเภอ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึง่ ทางคณะฯ ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบดูแลพื้นที่อําเภอบานแหลม ในการจัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการ จึงเริม่ จากการ
สํารวจสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ผานตัวแทนที่ประชุมหัวหนาหนวยราชการ ชุมชน
โรงเรียน โดยการเขารวมการประชุมผูนําชุมชนและหัวหนาสวนราชการของอําเภอบานแหลม และ
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม รวบรวม นํามาวิเคราะห และสรุปประเด็นความ
ตองการของชุมชนไดดังนี้
1) ดานการปลูกพืช ชุมชนตองการใหมีการใหบริการทางวิชาการดานการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร เชน ขาว ขาวพันธุพื้นเมือง การปองกันกําจัดศัตรูพืช การทําเกษตรปลอดสารพิษ /เกษตร
ผสมผสาน/ เศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงดินในพื้นที่ดินเค็มใหมีความเหมาะสมในการปลูกพืช
2) ดานการเลี้ยงสัตว ชุมชนตองการองคความรูดานการเลีย้ งไกพื้นเมือง การเลี้ยงปลา
และวัวขุน
3) ดานการประมง ชุมชนตองการใหมีการใหบริการทางวิชาการในดานการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําที่ถูกวิธี การเพาะเลี้ยงปลานิลใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การเลี้ยงหอยสองฝาอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ยงั พบวาชุมชนยังประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา น้ําเสีย ซึ่งสงผลตอการจับหอยทะเล
ปญหาดานที่ทํากินของประมงชายฝง เรือคราดหอยแครง ซึง่ มีความสอดคลองกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่ชุมชนประสบอยู เชนกัน
4) ดานการแปรรูป ชุมชนตองการใหมีการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร
ทะเล
โดยสรุปภาพรวมแลว ชุมชนในอําเภอบานแหลมมีความตองการความรู และการใหบริการ
ทางวิชาการในดานการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทัง้ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทําประมง
ตลอดจนการแปรรูปสินคาทางการเกษตรดวย
วิธีดําเนินการ
เมื่อไดผลการสํารวจความตองการของชุมชนแลว จึงนําขอมูลที่ไดแจงตอที่ประชุม
คณาจารยเพื่อชี้แจงถึงความตองการของชุมชน จากนั้นแตละสาขาเสนอกิจกรรม และดําเนินกิจกรรม
ตามความตองการในศาสตรทเี่ กี่ยวของ และจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
สําหรับโครงการทีเ่ กี่ยวของกับพันธกิจดานการบริการวิชาการ ประจําป งบประมาณ 2557
ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. การบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น : หนึ่งคณะหนึง่ อําเภอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. การพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. พัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
5. สรางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนาบัว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ผลการดําเนินการในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยมีการบูรณาการงาน
พันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอน และงานวิจัย ดังรายละเอียด
ปญหา และอุปสรรค ในการดําเนินการงานบริการทางวิชาการ
1. การจัดกิจกรรมการบริการทางวิชาการทีม่ ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ทําได
เฉพาะในบางรายวิชาเทานั้น
2. บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขาดความชํานาญในดานการตลาด การออกแบบ
ผลิตภัณฑ และการประชาสัมพันธ จึงตองขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นทีม่ ีความพรอมในศาสตร
ดานนี้
ขอเสนอแนะ ในการดําเนินการงานบริการทางวิชาการ
ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดย
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูร วมกับชุมชนมากขึ้น
1.

สรุปภาพรวม โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการการสงเสริมบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสงบประมาณ 2-2-0201-31-14
งบประมาณ
15,000 บาท (จัดสรร สาขาละ 3,000 บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานสาขาวิชา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการงานบริการวิชาการรวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
2. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ

เปาหมาย
อยางนอย 5 วิชา
ระดับ 4

ผลดําเนินการตามชี้วัด



ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1. การปลูกผักดวยภาชนะจากเศษขยะ
เหลือใช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (คบ.)

งานวิจัย

การบูรณาการ

การสอน

อิทธิพลของดินผสมที่มีผล - การผลิตผัก
ตอการเจริญเติบโตของตน
ออนทานตะวัน
(งานวิจัยในชั้นเรียน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. จํานวนอาจารย/พนักงาน
ไมนอยกวา 2 คน
สายสนับสนุนที่เขารวม
กิจกรรม
2. จํานวนนักศึกษาและ
ไมนอยกวา 30 คน
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ไมนอยกวารอยละ 80
ผูเขารวมโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ไมนอยกวารอยละ 80
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมโครงการนํา
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรูไปใชประโยชน

ผลดําเนินการ
ตามชี้วัด






ผูรับผิดชอบโครงการ
ดร. ชมดาว ขําจริง

2. Biogas โรงเรียนบานหนองบัว
- สาขาวิชาสัตวศาสตร

3. การศึกษาดูงานการแปรรูปอาหาร
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพชรบุรี /ศึกษาดูงาน
โครงการฟารมทะเลตัวอยางตาม
พระราชดําริ และการแปรรูปผลิตภัณฑ
ประมง ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
4. การสงเสริมบูรณาการงานบริการ
- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ สวยงาม
วิจัยของสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(นิทรรศการ เรื่อง รูปแบบการเพาะพันธุ
และอนุบาลลูกปูมาเพื่อการอนุรักษ)
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

- การผลิตสุกร
(การจัดการของเสีย
จากฟารมสุกร)
- การแปรรูปอาหาร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ประมง

- แพลงตอนและ
สาหรายเศรษฐกิจ
- ปญหาพิเศษทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการ

จํานวน 70 คน



ระดับ 4



อาจารยสํารวย มะลิถอด

ผศ. บําเพ็ญ นิ่มเขียน

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน

จํานวน 45 คน



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



อาจารยจุฑามาศ
ทะแกลวพันธุ

2. โครงการ การบริการวิชาการทีต่ อบสนองความตองการของทองถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสงบประมาณ 2-2-0201-31-15
งบประมาณ
150,000 บาท (จัดสรร สาขาละ 3,000 บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานสาขาวิชา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริการทางวิชาการแกสังคม
2. ความพึงพอใจของผูไดรบั การบริการทางวิชาการ
3. ระบบการบริการทางวิชาการไดรบั การพัฒนาและปรับปรุงใหตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
4. ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย
ไมนอยกวา 5 โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
ตามเกณฑ สกอ.
5 ขอ

ผลดําเนินการตามชี้วัด





ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1. การถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
การผลิตขาวแบบนาโยน ตําบลทาแรง
ออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.)
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (คบ.)

งานวิจัย

การบูรณาการ

- ผลของแหนแดงและปุยสั่ง
ตัดตอการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตของขาวในวง
บอซีเมนต
- ผลการใชน้ําสมควันไม
รวมกับปุยอินทรียตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวไรซเบอรรี

การสอน

- ระบบเกษตร
- พืชเศรษฐกิจ
- ปฐพีวิทยา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. จํานวนชุมชนที่เขารวม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกต
ในชีวิตประจําวัน สามารถ

เปาหมาย

ผลดําเนินการ
ตามชี้วัด

จํานวน 50 คน
อยางนอย 1 ชุมชน




ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ผูรับผิดชอบโครงการ
ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ํา

สรางประโยชนและคุณคา
ตอชุมชนไดอยางระบบ
2. การขยายผลเชิงปฏิบัติการความ
การขยายผล Biogas
รวมมือดานพลังงานจากบานสูชุมชน
ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
- สาขาวิชาสัตวศาสตร

3. การเพาะและอนุบาลลูกปูมา
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การผลิตสุกร (การ
จัดการของเสียจาก
ฟารมสุกร)

การพัฒนาเครื่องเพาะฟกไข - แพลงกตอนและ
ปูมา
สาหรายเศรษฐกิจ
- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง
- คุณภาพน้ําเพื่อการ
ประมง
- ปญหาพิเศษทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ไมนอยกวารอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมมี
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน
เชิงปริมาณ
1. จํานวนรายวิชาที่มีการบูร อยางนอย 1 รายวิชา
ณาการงานวิจัย การ
บริการวิชาการ และการ
เรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารับ ไมนอยกวารอยละ 90
การบริการวิชาการ
2. ผูเขารับการบริการวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 90
ไดรับความรู/ความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ไมนอยกวารอยละ 90
ความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน



อาจารยสํารวย มะลิถอด











อาจารยทิพยสุดา ชงัดเวช

4. การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑประมงเพื่อสรางอาชีพแก
ชุมชน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

- การพัฒนาผลิตภัณฑ
ลูกชิ้นปลาขางเหลือง

5. การถายทอดเทคโนโลยี ขนมหวาน
- การพัฒนาศักยภาพขนม
ลดแคลอรี
ทองหยอด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ประมง
-ปญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

-ปญหาพิเศษ

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรู/ความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรู/ความเขาใจ
เพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน

จํานวน 30 คน



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



จํานวน 20 คน



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ผศ. อรอนงค ศรีพวาทกุล

ผศ. อรอนงค ศรีพวาทกุล

3. โครงการ การพัฒนาการเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

2-2-0201-31-16
45,000 บาท (จัดสรร สาขาละ 5,000 บาท และสวนกลาง 20,000 บาท)
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานสาขาวิชา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีการบริการวิชาการแกสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความพึงพอใจของชุมชนหรือองคกรที่ไดรับการสงเสริม
3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดจัดการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทบี่ รรลุเปาหมาย

เปาหมาย
ไมนอยกวา 5 โครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
5 ขอ หรือบรรลุเปาหมาย,
มากกวารอยละ 91

ผลดําเนินการตามชี้วัด




ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1. การเรียนรูและเสริมสรางฯ ผาน
รายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.)

งานวิจัย

การบูรณาการ

ผลของแคลเซียมคารไบด
ตอการพัฒนาของดอก
และผลสับปะรดพันธุ
เพชรบุรี

การสอน

สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน

เปาหมาย

ผลดําเนินการ
ตามชี้วัด

ผูรับผิดชอบโครงการ

ไมนอยกวา 18 คน



ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ํา

ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



2. การปลูกผักสวนครัวแนวตั้ง

3. Biogas โรงเรียนบานหนองบัว
- สาขาวิชาสัตวศาสตร

4. การทํานมพาสเจอรไรซและการทํา
โดนัทลูกตาล
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

หลักการศึกษาเกษตร

การขยายผล Biogas

การผลิตสุกร (การ
จัดการของเสียจาก
ฟารมสุกร)

- เทคโนโลยีนมและ
ผลิตภัณฑนม
- เทคโนโลยีขนมอบ

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
2. จํานวนนักศึกษาสาขา
เกษตรศาสตรที่เขารวม
กิจกรรม
3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูร
ณาการระหวางการบริการ
วิชาการและการเรียนการ
สอน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของชุมชน
หรือองคกรที่ไดรับการ
สงเสริม
2. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 30 คน
ไมนอยกวา 20 คน




อยางนอย 1 รายวิชา



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



จํานวน 70 คน



ไมนอยกวารอยละ 91



ไมนอยกวารอยละ 91



จํานวน 26 คน



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



อาจารยทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

อาจารยสํารวย มะลิถอด

ผศ. สุภัทรา กล่ําสกุล

5. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (การเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน)
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

- การเลี้ยงสัตวน้ําแบบ
ผสมผสาน

3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน

ไมนอยกวารอยละ 80
จํานวน 30 คน
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 80







อาจารยจุฑามาศ
ทะแกลวพันธุ

4. โครงการ พัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รหัสงบประมาณ
2-2-0201-31-18
งบประมาณ 50,000 บาท (จัดสรร สาขาละ 10,000 บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานสาขาวิชา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเปนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
3. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสืบสานฯ

เปาหมาย
5 กิจกรรม
ระดับ 3
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลดําเนินการตามชี้วัด




ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1. การผลิตแตนเบียนเพื่อปองกัน
หนอนหัวดํา ศัตรูมะพราว
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.)

งานวิจัย

การบูรณาการ

การสอน

- การผลิตไมผล
- ศัตรูพืชและสาร
ปองกันกําจัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
จํานวน 40 คน
2. จํานวนชุมชนที่เขารวม
1 ชุมชน
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ไมนอยกวารอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมโครงการมี
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลดําเนินการ
ตามชี้วัด

ผูรับผิดชอบโครงการ




ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ํา





2. การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
ฟางในตะกราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (คบ.)

3. การใชสมุนไพรในไกพื้นเมืองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สาขาวิชาสัตวศาสตร

- การผลิตเห็ด
- ทักษะวิชาชีพ
“การผลิตเห็ด”

- การผลิตสัตวปก
- ปญหาพิเศษทางสัตว
ศาสตร

สามารถสรางประโยชน
และคุณคาตอชุมชนไดอยาง
เปนระบบ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
2. จํานวนนักศึกษาสาขา
เกษตรศาสตรที่เขารวม
กิจกรรม
3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูร
ณาการระหวางการบริการ
วิชาการและการเรียนการ
สอน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
1. จํานวนเกษตรกร
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน

ไมนอยกวา 25 คน
ไมนอยกวา 15 คน




อยางนอย 1 รายวิชา



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



จํานวน 25 คน
จํานวน 12 คน




ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



ไมนอยกวารอยละ 80



อาจารยทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภา
สะโนบล

4. การพัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ
การใชเอนไซมโปรมิเลน
พอเพียง ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม จากสับปะรดในอาหารกบ
จังหวัดเพชรบุรี
นา
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

5. การทําน้ํายาลางจาน สบูเหลว น้ํายา
ซักผาและน้ํายาปรับผานุม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

การจัดการฟารมและ
มาตรฐานฟารมสัตวน้ํา

- วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องตน

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมกิจกรรม
จํานวน 35 คน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ไมนอยกวารอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ไมนอยกวารอยละ 80
ความรูไปใชประโยชน
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู/ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมกิจกรรมนํา
ความรูไปใชประโยชน



ดร. รุงกานต กลาหาญ





จํานวน 15 คน
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ผศ. สุภัทรา กล่ําสกุล

5. โครงการ สรางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานนาบัว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

สรางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพิเพียงชุมชนบาน
นาบัว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2-2-0201-31-46
100,000 บาท
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัย

การบูรณาการ

- ผลของแหนแดงและปุย
สั่งตัดตอการเจริญเติบโต
และปริมาณผลผลิตของ
ขาวในวงบอซีเมนต
- ผลการใชน้ําสมควันไม
รวมกับปุยอินทรียตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวพันธุไรซเบอรรี

การสอน

- ระบบเกษตร
- ปฐพีวิทยา
- พืชเศรษฐกิจ
- การผลิตสุกร
- ศัตรูพืชและสาร
ปองกันกําจัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเ ขารวมโครงการ
2. จํานวนชุมชนตนแบบ
การทําเกษตรอินทรีย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจแนวคิด
เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
3. ผูเขารวมโครงการนํา
แนวคิดที่ไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
สามารถสรางประโยชนและ
คุณคาตอชุมชนไดเปน
ระบบ
4. ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําวิธีการที่ไดจาก
การเขารวมโครงการไป
แกปญหาในชุมชนไดอยาง
เปนระบบ

เปาหมาย

ผลดําเนินการ
ตามชี้วัด

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวน 40 คน
1 ชุมชน




ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ํา
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