แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่สังคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมหรือโครงการ

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
พัฒนาอาชีพในชุมชน
จ.ปทุมธานี
1) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
2) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดสวนถาด
สวนแก้ว
3) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดินผสมและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพื่อการค้า
4) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
5) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อ
การค้า
6) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงาม

7) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาน้า เต้าฮวยฟ
ลุตสลัดและเยลลี่สมุนไพร

งบประมา
ณที่ได้รับ
การ
จัดสรร
(บาท)

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง

176,500

172,994.42

23,450

22,000

21,950

20,500

25,100

22,950

22,450

22,950

22,950

(บาท)

23,050

21,195

20,400

21,500

21,500

ประเด็น
การ
บริการ
วิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

แผนการ
ดาเนินงาน

วันเดือนปีที่
ดาเนินการจริง

350 คน

สนง.เทศบาลหนองเสือ

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ใช้ประกอบในครัวเรือน

ศ.ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
(บางพูน)

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ผู้อบรมฟื้นฟูและบาบัดร่างกาย

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ผู้ต้องขังยังไม่พ้นโทษ

1 – 2 พ.ค. 55

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
จ.ปทุมธานี

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ผู้ต้องขังยังไม่พ้นโทษ

10 – 11 พ.ค. 55

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
จ.ปทุมธานี
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
จ.ปทุมธานี

30

35

ตาม
เป้าหมาย

นาไปประกอบอาชีพ

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
จ.ปทุมธานี

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ผู้ต้องขังยังไม่พ้นโทษ

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
จ.ปทุมธานี

30

35

ตาม
เป้าหมาย

ผู้ต้องขังยังไม่พ้นโทษ

ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล

17 – 18 พ.ค.
55

17 – 18 พ.ค. 55

อาจารย์วีระยุทธ์ นาคทิพย์

14 – 15 พ.ค.
55

14 – 15 พ.ค. 55

นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ

ผศ.วิทยา ทวีนุช

ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์

ผศ. อัญชลินทร์ สิงห์คา

23 – 24 พ.ค.
55

21 – 22 พ.ค.
55

3 – 4 พ.ค. 55

รายละเอียดประโยชน์/คุณค่าที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้

280 คน

ม.ค.-พ.ค.55

10 – 11 พ.ค.
55

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

ม.ค.-พ.ค.55

1 – 2 พ.ค. 55

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

อาจารย์ชาติชาย โยเหลา

รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช

กลุ่มเป้าหมายระบุชื่อ
ชุมชน/กลุ่มบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร

23 – 24 พ.ค. 55

21 – 22 พ.ค. 55

3 – 4 พ.ค. 55

8) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
แพะเบื้องต้น

14,700

14,250

อาจารย์ชาติชาย โยเหลา

25 พ.ค. 55

25 พ.ค. 55

ชุมชนสวนพริกไทย

30

35

ตาม
เป้าหมาย

พัฒนาอาชีพ

แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่สังคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมหรือโครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ
ที่ใช้จ่ายจริง

(บาท)

(บาท)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย

292,100

285,877.70

อาจารย์ชาติชาย โยเหลา

1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการ
ผลิตไซเลจคุณภาพสูง

60,000

58,237.70

ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

60,000

60,000

2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยี
การผลิตอาหารกระป๋อง)
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้
จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่ม
4) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์
5) โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ
“โครงการการทาเบเกอรี่”

ประเด็น
การ
บริการ
วิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา

60,000

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา

45,000

45,000

ผศ.ประดิษฐ์ คาหนองไผ่

62,640

วันเดือนปีที่
ดาเนินการจริง
พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายระบุชื่อ
ชุมชน/กลุ่มบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
280 คน

60,000

67,100

แผนการ
ดาเนินงาน

อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

20-21 ก.ค. 55

20-21 ก.ค. 55

1 ต.ค. 54

19-20 ก.ค. 55
26-27 ก.ค. 55

กลุ่มเกษตร OTOP ที่มา
จากจังหวัดตราด

1 ต.ค. 54

5-6 ก.ค. 55
14-15 ก.ค. 55

7-9 ส.ค. 55

10 พ.ค. 55

ผลการ รายละเอีย
ด
เป้าหมาย ดาเนินงาน ประโยชน์ /คุณค่าที่
เกิดขึ้นกั
บ
กลุ่มเป้าหมายที่ระบุ
350 คน
ไว้

80

93

40

40

กลุ่มเกษตร OTOP ที่มา
จากจังหวัดตราด

40

40

เกษตรกร ม.12
ต.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

30

30

7-9 ส.ค. 55

30

35

14 , 17 มิ.ย. 55

องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาลูกกา อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

ตาม
เป้าหมาย

ตาม
เป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ตาม
เป้าหมาย

