
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2554 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กิจกรรมหรือโครงการ งบประมาณ

ที่ได้รับการ
จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

 
(บาท) 

ประเด็น 
การ

บริการ
วิชาการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนการ
ด าเนินงาน 
 
 

วันเดือนปีที่
ด าเนินการจริง 
พ.ค.54 

กลุ่มเป้าหมายระบุชื่อ
ชุมชน/กลุ่มบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดประโยชน/์คุณค่าที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ ตัวชี้วัด 

280 

เป้าหมาย 

350 คน 

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาอาชีพในชุมชน  
จ.ปทุมธานี 

176,290 174,060 

 

อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา ม.ค.-พ.ค.54 ม.ค.-พ.ค.54 

     

1)   โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่
ใช้ดิน 

23,500 23,120 
 1)  ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 

2)  อาจารย์ปิยะภรณ์  จิตรเอก 
 

26-27  ม.ค.
54 

26-27  ม.ค.54 รร.ร่วมใจประสิทธิ์ 30 
 

35 
 

ตามเป้าหมาย 
 

น าไปประกอบอาชีพ 
 

2)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดสวนถาด 
สวนแก้ว 

22,050 22,050 
 อาจารย์วีระยุทธ์ นาคทิพย ์

 
12 -13  ม.ค.
54 
 

12 -13  ม.ค.54 
 

รร.วัดทศทิศ 
 

30 35 ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 
 

3)   โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดินผสมและปุ๋ย
หมักชีวภาพเพื่อการค้า 

23,500 23,500 
 1)  รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช 

2)  ผศ.สุดาพร  พิมพ์ฤกษ์ 
 

19-20  ม.ค. 
54 

19-20  ม.ค. 54 สถาบันธัญรักษ ์ 30 
 

35 

 

ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 
 

4)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์
พืช 

24,250 24,250 

 ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 9 -10 ก.พ. 54 9 -10 ก.พ. 54 สถาบันธัญรักษ์ 30 
 

35 

 

ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 

5)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
เพื่อการค้า 21,300 19,460 

 ผศ.วิทยา  ทวีนุช 10 – 11 พ.ค. 
54 

10 – 11 พ.ค. 54 ชุมชนสินสมุทร เทศบาล
รังสิต 

30 
 

35 

 

ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 

6)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผัก
อินทรีย์ 

23,100 23,090 
 รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช 25 – 26 พ.ค. 

54  
25 – 26 พ.ค. 54  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ จ.

ปทุมธานี 
30 35 ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 

7)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าน้ าเต้าหู้
นมสด เต้าฮวย ฟลุตสลัด
และเยลลี่สมุนไพร 

22,840 22,840 

 ผศ. อัญชลินทร์  สิงห์ค า 16 – 17 ก.พ. 
54 

16 – 17 ก.พ. 54 ศ.ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 
(บางพูน) 

30 35 ตามเป้าหมาย น าไปประกอบอาชีพ 

8)  โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพแพะเบื้องต้น 

15,750 15,750 
 อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา 4 ก.พ. 54 

 
4 ก.พ. 54 
 

ชุมชนสวนพริกไทย 30 35 ตามเป้าหมาย 
 

น าไปประกอบอาชีพ 



 
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2554 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
กิจกรรมหรือโครงการ งบประมาณ

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง 

 
 

(บาท) 

ประเด็น 
การ

บริการ
วิชาการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนการ
ด าเนินงาน 
 
 

วันเดือนปีที่
ด าเนินการจริง 
พ.ศ. 2554 

กลุ่มเป้าหมายระบุชื่อ
ชุมชน/กลุ่มบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

รายละเอีย ด
ประโยชน์ /คุณค่าที่
เกิดขึ้นกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ 

ตัวชี้วัด 

280 คน 

เป้าหมาย 

350 คน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 
 

70,600    70,600    

 

อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา    

 

 

  

1)  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร           
รูปปลาดุกสู่อุตสาหกรรม” 

70,600    70,600    

 

อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 17-19 ส.ค. 54 17-19 ส.ค. 54 
เกษตรกร หมู่ 12  

ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธาน ี

20 
 

 

25 

 

ตาม
เป้าหมาย 

สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชน
ท าให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 

  




