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ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ มีวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คือ เพื่อให้หน่วยงานเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น และ พัฒนาและเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ขึ้น 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล สามารถ

น าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริการวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในภาพรวมด้านการ

บริการวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการฯ ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะไว้ เพื่อปรับปรุงแผน

บริการวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

                                                                                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ปีงบประมำณ 2556 

บริบทองค์กร 
ประวัติควำมเป็นมำ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ (โครงการ พวส.) 
ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2535 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะท่ี 7 โดยระยะแรกได้ด าเนินการ
ในวิทยาลัยครู (ช่ือเดิมสถาบันราชภัฏ) จ านวน 13 แห่ง เป็นเงิน 1,500 ล้านบาท ส่วนโครงการศูนย์
วิทยาศาสตร์อีก 17 ศูนย์ท่ีด าเนินการภายหลังได้รับเงินสนับสนุนโดยเงินกู้จากธนาคารโลกเป็นเงิน 81.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐและเงินสมทบอีก 58.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดหวังว่าการจัดต้ังศูนย์วิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ราชภัฏแต่ละแห่งจะกระตุ้นให้อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถท าการวิจัยเจาะลึกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างใน
ท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ ๆ จากท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น
ได้ ประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันราชภัฏ  ในรูปของการจัด
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดต้ังขึ้นตามโครงการดังกล่าว ในระยะแรก คือ ในช่วงปีการศึกษา 
2535 – 2539 เพื่อจัดหา สนับสนุนด้านวัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องค้นคว้า ทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิชาวิทยาศาสตร์
ท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการ โดยแบ่งงานของศูนย์ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายการศึกษา ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายวิจัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นการ
แบบองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานการบริหาร  หนึ่งแต่ยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีสรรหา และแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็น ผู้ให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการ
ศูนย์ และฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประกัน
คุณภาพ  
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ปรัชญำ (Philosophy) 
 I = Integrated (บูรณาการ) 

 S = Systematic (เป็นระบบ) 

 E = Expert (เช่ียวชาญ) 

 E = Efficient (มีประสิทธิภาพ) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นองค์กรช้ันน าระดับภูมิภาคในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียน   นักศึกษา 
2. สนับสนุนด้านเครื่องมือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยแก่อาจารย์  และ

เจ้าหน้าท่ี 
3. บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ 
4. บริการวิชาการแก่สังคม 
5. แสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

1. เพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีมีรายได้ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

มำตรกำร 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 
17025 

2. สร้างเอกสารบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 
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3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม 

ISO/IEC 17025 

4. สร้างระบบการบริการวิชาการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

5. ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจวิเคราะห์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับท้องถิ่น 

7. จัดท าแผนงบประมาณครุภัณฑ์สนับสนุนการให้บริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 2 ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 มำตรกำร 

1. สร้างระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดท าระบบสารสนเทศ 

3. สร้างระบบการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนกลาง 

4. จัดท าแผนงบประมาณครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 3 มีระบบบริหารจัดการท่ีดี ได้มาตรฐาน 

 มำตรกำร 

1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

2. จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3. ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 

4. น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 4 มีรายได้จากการบริการวิชาการ 

 มำตรกำร 

1. ส ารวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ 

2. จัดท าหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3. สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือโครงการบริการ 

4. พัฒนาบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 
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แผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ปีงบประมำณ 2556 

1. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบุคลากรท่ีมีความสามารถทางวิชาการ การน าหลักการ

วิชาการท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมาท าประโยชน์สู่สังคมจึงนับเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนบริการ

วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2556 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจด้าน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียึดถือการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระหน้าท่ีส าคัญ

ของคณะฯ ในการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ท้ังนี้คณาจารย์ในคณะฯ ได้น า

องค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย มาสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และน า

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยคณะฯ มีแผนการด าเนินภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยจัดท ารูปแบบของการบริการจัดฝึกอบรม และประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ท้ังแบบให้เปล่าและการท าความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด หรือโรงเรียน ส่วนแบบ

เก็บค่าลงทะเบียน ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการ

ของชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข้อท่ีมหาวิทยาลัยต้องบริการวิชาการแก่

สังคม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการบริการวิชาการ 

3) เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนอย่างแท้จริง 

3. ตัวบ่งชี้ 

1) มีจ านวนโครงการบริการวิชาการจ านวน 7 โครงการ 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 
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4. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

 



6 

5. แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
แผ่นดิน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน 30,000 ก.ค. 56 สาขาเคมี 
2 การผลิตสบู่จากสารสกัดพืชสมุนไพร 30,000 ก.ค. 56 สาขาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
3 เทคนิคการจัดค่ายวิชาการด้านชีววิทยาใน

โรงเรียน ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
30,000 ส.ค. 56 สาขาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
4 การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจาก

ธรรมชาติ 
30,000 ส.ค. 56 สาขาเคมี 

5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
การปฏิบัติการทดลองเสมือนทางฟิสิกส์ 
Crocodile Physics 

30,000 ส.ค. 56 สาขาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

6 การผลิตเบเกอรี่ ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรและผู้สนใจโดยท่ัวไปในจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธานี 

30,000 ส.ค. 56 สาขาคหกรรม
ศาสตร์ 

7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R 30,000 ส.ค. 56 สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ 

 

 

 


