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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงที่

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ก ากับและดูแลการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ 
     1. งานบริหารงานทั่วไป 
    2. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
  3. งานบริหารทุนวิจัย 
    4. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     5. งานสิทธิประโยชน์   

มีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรองผู้อ านวยการได้ 3 ต าแหน่ง ซึ่งแบ่งเป็น 
       1. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  
       2. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ   
       3. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  
ลักษณะของกำรบริกำรวชิำกำร มีดังนี้  

1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม  
2) บริการเครือ่งมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา  
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน  
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบให้เปล่า  
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการในลักษณะการว่าจ้าง  
6) บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน และการจัดการ  
7) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต  
8) บริการอ่ืนๆ เช่น การเป็นวิทยากร ที่มีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครอง

ท้องถิน่ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือภาคอุตสาหกรรม  
กำรใช้ประโยชน์ในกำรบริกำรวิชำกำรสำมำรถกระท ำได้หลำยลักษณะ อาท ิ 

 1. กำรใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร  จากงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนต ารา แบบเรียน สื่อการสอน การใช้ภาษา ทักษะทางวิชาการ  
งานวิจัย  ฯลฯ  

 2. กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ  จากงานบริการวิชาการท่ีสร้างองค์ความรู้ ทักษะ แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่าง ๆ และได้น าข้อความรู้นั้นไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมให้ดีขึ้น 

 3. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย  จากงานบริการวิชาการท าให้มีการน านโยบาย/กฎหมาย/
มาตรการ มาใช้ในชุมชน/องค์กร/คณะ/สถาบัน/สถานประกอบการ 
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  4. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  จากงานบริการวิชาการท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้การลดรอบการท างาน ลดต้นทุน หรือเกิดรายได้ 

  5. กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนบริกำรวิชำกำร  งานบริการวิชาการที่เป็นการสร้างคุณค่าทาง
จิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข  

  6. กำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำของสังคม เป็นงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ความรักชาติ 
บ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
วิสัยทัศน Vision) 
วิสัยทัศน 3 ป RMUTTO CHANGE 
       “เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สูความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ" 
ปรัชญำ (Philosophy) 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
ปณิธำน (pledge) 
       สงูาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูน าดานเทคโนโลยี 
คำนิยม ADVANCE THE FRONTIERS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY 
           “กาวล้ าน าหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
อัตลักษณ Identity) “บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)” 
เอกลักษณ Uniqueness)  “น าความรูสูสังคม” 
CORE VALUE CHANGE 
C = Collaboration (รวมมือรวมใจกัน) 
H = Humility (ออนนอมถอมตน) 
A = Agility (กระฉับกระเฉง) 
N = Neatness (ละเอียดประณีต) 
G = Giving (เสียสละ) 
E = Excellence (สูความเปนเลิศ) 
พันธกิจ (Mission) 
             โดยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีการปรับปรุงจาก
พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1.  ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนา 
ศักยภาพและความม่ันคงของบุคลากร 

2. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 
3. ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงค์ (Objective) 
       เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค 
2. เพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือแก้ไขปัญหาของสังคม/ประเทศ 
3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/ประเทศ 

และภูมิภาคอาเซียน 
4. เพ่ืออนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรวมทั้งบูรณาการกับงานวิจัย/การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
6. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพขั้นสูง 

พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ 2562  (ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562)  
         มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการ ใหค าปรึกษาทางวิชาการและ 
ถายทอดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสรางนวัตกรรมแกภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพ่ือน าความรูไปใชประโยชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
         สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม ตองรวมเปนสวนหนึ่งของ 
ชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพ้ืนที่อ่ืนตามที่สถาบันอุดมศึกษา 
เห็นสมควร สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการท ากิจกรรมตาง ๆ กับสังคมเพ่ือสราง 
เสริมจิตสาธารณะในการน าความรูและประสบการณมาใชเพ่ือสรางประโยชนแกสวนรวม 
แผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ป พ.ศ. 2561-2580 
            แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ไดถูกจัดท าขึ้น ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวขางตน 
จึงมีเปาหมายไมเพียงแคพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทานั้น แตมุงใหสถาบันอุดมศึกษาของประเทศเปน 
แหลงรวมทรัพยากรทางดานความคิดทั้งบุคลากร ความรูและเครื่องมือที่น าสมัยเพ่ือการสรางผลงานวิจัยใหม
แนวคิดและองคความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาและ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ตลอดจน การสรางหลักสูตรชั้นน าที่สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในสัดสวนที่เหมาะสม โดยมี
มาตรฐานที่เทียบเคียงไดกับระดับสากล ทั้งนี้โดยสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม และ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ป เปนไปตามเจตนาที่ตั้งไว ที่ตองการเห็นอุดมศึกษาเปนกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน บนพื้นฐานการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนส าคัญ จึง
ไดก าหนดเจตนารมณของแผนไวดังนี้ 
          1. อุดมศึกษาไทยตองน าการพัฒนาและเปดโอกาสการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทยใหเกิด 
ทักษะทางความคิด มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู ตอเนื่องตลอดชีวิต 
          2. อุดมศึกษาไทยตองเปนศูนยรวมของความรูและศาสตรตาง ๆ ที่ทันสมัยน าไปสูการแกปญหา 
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
          3. อุดมศึกษาไทยตองบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอการเรียนรูและการ 
พัฒนาของศาสตร และวิชาการรวมถึงการเรียนรูที่จะบูรณาการขามศาสตร 
          4. อุดมศึกษาไทยตองพัฒนาคุณภาพสูสากล เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกด้วยวิธี SWOT สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร  

            ผลกำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis) ด้ำนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร ท ำให้สถำบันวิจัย
และพัฒนำทรำบถึง จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) อุปสรรค 
(Threats) เพื่อน ำไปพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรต่อไป ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยดังกล่ำว 
สำมำรถประมวลประเด็นส ำคัญที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยได้ ดังแสดงในตำรำง 

ปัจ
จัย

ภำ
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีบุคลากรมีศักยภาพ และความพร้อมในการลงพ้ืนที่
เพ่ือให้บริการวิชาการ  
2. มีความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะจากทุกคณะ  
3. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา/ชุมชน/องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น/จังหวัด ในการด าเนินงานบริการวิชาการ  
5. อยู่ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
6. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
7. มีสาขาวิชาที่หลากหลายตรงกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม ท้องถิ่น 
8.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ 
9.มีการด าเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์
ความรู้ร่วมกันระหว่างศาสตร์ สาขาต่างๆร่วมกันได้ดี 
10. มีกลไกด าเนินงานแบบครบวงจร PDCA 
11. มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการจัดการความรู้ภายหลังการด าเนินงานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในปีถัดไป   
2. ขาดการถอดบทเรียน สรุปเผยแพร่ผลงาน  
3. อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรืออาจารย์ผู้สอนมีภาระงานอ่ืน
มาก ท าให้ความสอดคล้องด้านระยะเวลาการด าเนินงานบริการ
วิชาการขาดความต่อเนื่อง  
4. ขาดการเชื่อมโยงการบูรณาการพันธกิจการวิจัย การเรียนการ
สอน กับงานบริการวิชาการ  
5. งานบริการวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่หารายได้มีจ านวนน้อย
เกินไป  
6. ขาดช่องทางการรับบริการวิชาการท่ีเข้าถึงกลุ่มชุมชน สังคม
ต้องการรับบริการวิชาการ 
7. เครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนน้อย 
8. ระเบียบ เกณฑ์ ประกาศที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน ไม่ชัดเจน 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยน

อก
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้
ความส าคัญการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  
2. การปะกันคุณภาพท าให้การด าเนินงานบริการวิชาการ
อย่างมีระบบกลไก PDCA 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ท าให้เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานบริการวิชาการพัฒนา
เขตพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและการ
เสนอของบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
 
 

1.งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรด้านบริการวิชาการมีจ านวน
จ ากัด และไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง  
2.ด้านสารสนเทศขาดวัสดุ สื่อที่ทันสมัย 
3.นโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง  
4. สภาวะทางเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่องบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร และการหารายได้ยากยิ่งข้ึน 
5. ชุมชนที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ /ส่งค าขอรับบริการ
วิชาการอยู่ห่างไกลท าให้ยากต่อการเข้าถึง 
6. มีการแข่งขันทางสังคมการศึกษาสูงท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
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บทที่ 2 

ยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 

 วิสัยทัศน์ :   
  มหำวิทยำลัยช้ันน ำด้ำนบริกำรวิชำกำรภำคตะวันออก  
   
 พันธกิจ :  

1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ใหบ้ริการวิชาการมีคุณภาพ 
2 สร้างงานบริการวิชาการที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อุตสาหกรรม และ 

ประเทศชาติ 
3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบริการวิชาการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4. สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสร้างชุมชนที่พ่ึงพา

ตนเองได้ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ :  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าการบริการวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 

 
 เป้ำประสงค์ 

1.การบริการวิชาการตอบสนองตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อุตสาหกรรม  
และประเทศชาติ 

2.ชุมชนเป้าหมายพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาและคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง 

3.มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของพ้ืนที่เป้าหมาย 
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วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 
(2560 – 2564) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กับแผนยุทธศำสตร์กำรบริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 
ปี ฉบับที่ 12 

(2560 – 2564) 

นโยบำยและยุทศำสตร์ 
อววน. 2563-2570 

 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

แผนยุทธศำสตร์กำร
บริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำมงคลตะวันออก 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัยากรมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานรากด้วย อว
วน. 
 
เป้ำหมำย พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
- มูลค่า ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสังคม สิง
แวดล้อม 
- จ านวนนวัตกรรมทาง
สังคม และนวัตกรรม
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่
ผลิตได้เองภายในประเทศ 
- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชาติ 
หรือส่งเสริมการท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ศาสนา หรือให้บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน
สังคม  
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ : 4.1 ชุมชน สังคม ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ : 4.2 มหาวิทยาลัยมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
 
กลยุทธ์ : S4.1 การสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่จากการบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดที่ S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการ
ใหม่เพ่ิมข้ึน (Startup) 
 
กลยุทธ์ : S4.2  การพัฒนาองค์ความรู้
ให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย โดยการสร้าง
และพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ด้วยหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว 
 
ตัวชี้วัดที่ S4.2.1 จ านวนองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอด
ให้กับผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ 
 
กลยุทธ์ : S4.3 ปรับปรุง กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับให้เกิดความคล่องตัว ในการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
การเพ่ิมมูลค่าการบริการ
วิชาการสู่เศรษฐกิจและ
สังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  
งานบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาการ 
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บริหารจัดการ และเอ้ือต่อการหารายได้
จากการบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดที่ S4.3.1 จ านวนของกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือ
ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความ
คล่องตัว 
 
กลยุทธ์ : S4.4 สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 
 
ตัวช้ีวัดที่ S4.4.1 จ านวนงบประมาณที่
ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 
กลยุทธ์ : S4.5 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามคลัสเตอร์ของ 
EEC และน าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
พัฒนารายวิชา 
 
ตัวช้ีวัดที่ S4.5.1 จ านวนการให้บริการ
วิชาการท่ีตอบสนองต่ออุตสาหกรรม
เป้าหมายและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
กลยุทธ์ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดการ
สร้างกิจการเพ่ือสังคม Social 
enterprise 
 
ตัวช้ีวัดที่ S4.6.1 จ านวนโครงการสร้าง
กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise 
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ประเมินควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำร 

4.2 โครงกำรสนับสนุนแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ระยะยำว 20 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2582 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วดั 

แผนกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

63 64 65 63 
หน่วยงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก    

                 5,794,850  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรวชิำกำรแกชุ่มชน และสังคมอย่ำงยั่งยืน            5,794,850  

เป้ำประสงค์ : 4.1 ชุมชน สงัคม ได้รบัประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงเขม้แข็ง และยั่งยืน                91,160  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม  
ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถ ีหรือได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนา
ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 

จ านวน                
-    

                
-    

1  91,160  

คณะบริหำรธุรกิจละเทคโนโลยีสำรสนเทศ          91,160  

โครงกำรย่อยที่ 1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการธุรกจิ 

         91,160  

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมองค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ 

บาท         
45,580  

     45,580  

กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกจิในยุคดิจิทัล 

บาท         
45,580  

     45,580  

เป้ำประสงค์ : 4.2 มหำวิทยำลัยมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรบริกำรวิชำกำร               341,240  

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ (บาทต่อปี)  

บาท     
2,000,00

0  

     
5,000,000  

     
8,000,000  

  

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จ านวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แหง่  แห่ง                
-    

1 1   

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่
น้อยกว่า 800 แห่ง  

แห่ง 1 1 1  341,240  

คณะบริหำรธุรกิจละเทคโนโลยีสำรสนเทศ          341,240  

โครงกำรย่อยที่ 1  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

         91,160  

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บาท         
45,580  

     45,580  

กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น บาท         
45,580  

     45,580  

โครงกำรย่อยที่ 2 ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอาเซียน 

บาท       
250,080  

     250,080  

กลยุทธ์ : S4.1 กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่จำกกำรบริกำรวชิำกำร               112,300  

ตัวชี้วัดที่ S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น (Startup)  ราย 2 2 2  112,300  

รหัส
โครงกำร 
S4.1.1-1 

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาต่อยอดเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเพื่อการจ าหน่าย 

ราย 1 1 1 
              112,300  

คณะเทคโนโลยีสัมคม                         67,300  

  โครงกำรย่อยที่ 1  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน 

ราย 1     
               40,000  
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  โครงกำรย่อยที ่2 โครงการบริการวิชาการ “การค านวณ
ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน” 

ราย 1     
               27,300  

คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์                        45,000  
  โครงกำรย่อยที่ 1 “การฝึกอบรมพื้นฐานช่างไม้ ช่างปูน 

ส าหรับนักเรียนพระดาบส” 
ราย 1     

               45,000  

รหัส
โครงกำร 
S4.1.1-2 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ Y.E.S CLUB 
ราย 2 2 3   

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.1.1-3 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ราย 1 1 1   

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.1.1-4 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหมแ่บบครบวงจร ราย 1 1 1   

  โครงกำรย่อย           

กลยุทธ์ : S4.2  กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย โดยกำรสร้ำงและพัฒนำโครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้สู่
กำรปฏบิัตดิ้วยหลักสูตรระยะสั้น และระยะยำว            2,593,650  

ตัวชี้วัดที่ S4.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถา่ยทอดให้กับ
ผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

องค์ความรู้ 10 10 10  2,593,650  

รหัส
โครงกำร 
S4.2.1-1 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว  

องค์ความรู้ 5 10 15            1,503,650  

คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรัพยำกรธรรมชำติ                        50,000  

  

โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ 
  
  
  
 

องค์ความรู้ 5                    50,000  

  กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช                        10,000  

  กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการผลิตสัตว์                        10,000  

  กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการประมง                        10,000  

  กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร                        10,000  

  
กิจกรรมที่ 5 นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ 

                       10,000  

คณะเทคโนโลยีสัมคม  องค์ความรู้ 4                   163,000  

  
โครงกำรย่อยที ่1  โครงการสร้างช่องทางการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 
เกษตรกรในประเทศไทย 

องค์ความรู้ 1                    40,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืนส าหรับกลุ่มทหารผ่านศึกต าบลทรายขาว 
จังหวัดจันทบุร ี

องค์ความรู้ 1                    40,000  
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โครงกำรย่อยที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน
ผลไม้เมืองจันท์ ด้วยระบบมาตรฐาน GAP 

องค์ความรู้ 1                    43,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม 

องค์ความรู้ 1                    40,000  

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร องค์ความรู้ 19                   383,050  

  
โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ออกแบบและเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์ 

                       10,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการการบ ารุงรักษาและการใช้รถขุด
ส าหรับเกษตรกร 

                       20,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุม
สภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด 

                       30,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 

                       30,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 5 โครงการการปลูก ขยายพันธุ์ และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในครัวเรือน 

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 6 โครงการส่งเสริมการเล้ียงเป็ดไข่เพื่อเป็น
อาชีพเสริม 

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการส่งเสริมเทคโนโลยี ประเทศ
ไทย 4.0 

                       30,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 8 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
เป็นอาชีพเสริม 

                       10,000  

  โครงกำรย่อยที่ 9 โครงการอบรมผสมเทียมไก่พื้นเมือง                          9,990  

  
โครงกำรย่อยที่ 10 โครงการประกอบสตูรอาหารสัตว์ส าหรับ
เกษตรกรรายยอ่ย 

                       10,010  

  
โครงกำรย่อยที่ 11 โครงการค่ายฝึกน้องเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

                       30,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน 

                       30,000  

  
กิจกรรมที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลว้ยและการยืดอายุ
การเก็บรักษา 

                       15,000  

  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อการจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้รวมและ
การค านวณต้นทุน   

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร 

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 14 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อชุมชน   

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 15 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ า
จืด  

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 16 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลา
สวยงาม  

                       15,000  
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โครงกำรย่อยที่ 17 โครงการการท าปุย๋อินทรีย์และการผสม
ปุ๋ยเคมีใช้เองในสวน 

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 18 โครงการเลี้ยงไส้เดือนและการน ามูล
ไส้เดือนมาใช้ประโยชน ์

                       15,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 19 โครงการการเพาะเห็ดและการท า
โรงเรือนอย่างง่าย  

                       53,050  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์ องค์ความรู้ 5                   195,050  

  
โครงกำรย่อยที ่1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษผู้ช่วยนวด
แผนไทย โรงพยาบาล ชลบุรี 

องค์ความรู้ 1                    23,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหวา่งวัฒนธรรมท่องเท่ียวท้องถิ่น ภาคตะวันออก: 
กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย จังหวัดชลบุร ี

องค์ความรู้ 1                    35,700  

  
โครงกำรย่อยที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเที่ยววถิีชุมชน  

องค์ความรู้ 1                    35,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพธุรกจิด้วยการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสตกิส์ 

องค์ความรู้ 1                    61,350  

  
โครงกำรย่อยที่ 5 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการให้กบัผู้ประกอบการ          

องค์ความรู้ 1                    40,000  

คณะศิลปศำสตร ์ องค์ความรู้ 3                   185,650  

  
โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่
บุคคลภายนอก 

องค์ความรู้ 1                    62,050  

  
โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน  

องค์ความรู้ 1                    61,800  

  
โครงกำรย่อยที่ 3 โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ
ด้านวิชาการแก่มัคคุเทศก ์

องค์ความรู้ 1                    61,800  

  กิจกรรมที่ 1 การท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกของไทย                        61,800  

คณะสัตวแพทยศำสตร ์ องค์ความรู้ 2                   126,900  

  โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการสัตวแพทย์อาสา     องค์ความรู้ 1                    55,500  

  โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการโคบาลบูรพา องค์ความรู้ 1                    71,400  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ                       400,000  

  โครงการจัดนิทรรศการในงานเกษตรบางพระแฟร์ องค์ความรู้ 5                   400,000  

รหัส
โครงกำร 
S4.2.1-2 

โครงการพัฒนางานฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์ส าหรับการฝึกอบรม 
และเป็นพื้นที่ต้นแบบส าหรับการพัฒนาความรู้ 

องค์ความรู้ 1 1 1   

  โครงกำรย่อย           
รหัส

โครงกำร 
S4.2.1-3 

 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ระดับมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับได้ 

องค์ความรู้ 1 1 1   

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.2.1-4 

โครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชน 
พัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน  

องค์ความรู้ 10 10 10            1,090,000  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ                       980,000  
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โครงกำรย่อยที ่1  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนสังคมสู่การประกอบอาชีพ  

องค์ความรู้ 10                   980,000  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                        110,000  

  
โครงกำรย่อย  โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง การผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

องค์ความรู้ 1                    50,000  

  
โครงกำรย่อย โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

องค์ความรู้ 1                    60,000  

  กิจกรรมที่ 1 โครงการการขายสินค้าออนไลน์และwebsite 
ชุมชน และจัดท าวีดีทัศน์ชุมชน 

                       30,000  

  กิจกรรมที ่2 โครงการฉลากและบรรจุภณัฑ์                        30,000  

กลยุทธ์ : S4.3 ปรบัปรุง กฏ ระเบยีบ ข้อบังคับให้เกดิควำมคล่องตวั ในกำรบริหำรจดักำร และเอ้ือต่อกำรหำรำยได้จำกกำรบริกำรวชิำกำร               514,900  

ตัวชี้วัดที่ S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อใช้ในการด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว  

รายการ 1 1 1  514,900  

รหัส
โครงกำร 
S4.3.1-1 

โครงการเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงกฎระเบียบ ขอ้บังคับ 
ให้เหมาะสมและเอื้อตอ่การใหบ้ริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อน
การบริการวิชาการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รายการ 1 1 1               514,900  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ                       514,900  

  โครงกำรย่อยที ่1 โครงการพัฒนาระบบและกลการ
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  

รายการ 4                   514,900  

  กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

                      120,000  

  กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินประโยชนแ์ละผลกระทบการ
ด าเนินงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ของชุมชน 

                      172,600  

  กิจกรรมที่ 3 ยกคุณภาพชีวิตส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

                       86,000  

  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลกรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการรับใช้สังคม 

                      136,300  

กลยุทธ์ : S4.4 สร้ำงรำยได้จำกกำรบรกิำรวิชำกำรของมหำวิทยำลยักับหน่วยงำนภำยนอก/ภำคอุตสำหกรรม                       -    

ตัวชี้วัดที่ S4.4.1 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการ  บาท 
    

2,000,00
0  

     
5,000,000  

     
8,000,000  

  

รหัส
โครงกำร 
S4.4.1-1 

โครงการ Talent Mobility  บาท 
    

2,000,00
0  

     
5,000,000  

     
8,000,000  

  

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.4.1-2 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านธุรกิจเกษตรภาค
ตะวันออก 

บาท 
    

5,000,00
0  

     
7,000,000  

     
8,000,000  

  

  โครงกำรย่อย           
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รหัส
โครงกำร 
S4.4.1-3 

โครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 

บาท     
2,000,00

0  

     
5,000,000  

     
8,000,000  

  

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.4.1-4 

โครงการสร้างรายได้จากองค์ความรู้และหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

บาท     
2,000,00

0  

     
5,000,000  

     
8,000,000  

  

  โครงกำรย่อย           

กลยุทธ์ : S4.5 ส่งเสริมกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่สังคมตำมคลัสเตอร์ของ EEC และน ำปญัหำมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนำรำยวิชำ                90,700  

ตัวชี้วัดที่ S4.5.1 จ านวนการให้บรกิารวชิาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม
เป้าหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน  

ครั้ง 1 2 3  50,400  

รหัส
โครงกำร 
S4.5.1-1 

โครงการส ารวจความตอ้งการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่การ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงกับความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม 

ครั้ง 1 2 3                50,400  

คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร ์                        50,400  

  โครงกำรย่อยที ่1  โครงการจัดนิทรรศการผลงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   กิจกรรมที่ 1   
จัดนิทรรศการ ณ งานเกษตรบางพระแฟร์ 2562 

ครั้ง 1                    16,400  

  โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการบริการทางวชิาการ  
“อบรมการใช้โปรแกรม MS Project  ในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง” 

ครั้ง 1                    18,000  

  โครงกำรย่อยที่ 3 โครงการบริการวิชาการ “เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมโยธา” 

ครั้ง 1                    16,000  

รหัส
โครงกำร 
S4.5.1-2 

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คลัสเตอร์ EEC  

ครั้ง 1 2 3                       -    

  โครงกำรย่อย           

รหัส
โครงกำร 
S4.5.1-3 

โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกา การวจิัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการ 1 5 8                40,300  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                         40,300  

  โครงกำรย่อยที ่1 โครงการบริการวิชาการตามความตอ้งการ
ของชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                       15,000  

  โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

                       25,300  

กลยุทธ์ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดกำรสรำ้งกิจกำรเพื่อสังคม Social enterprise            2,050,900  

ตัวชี้วัดที่ S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพือ่สังคม Social enterprise โครงการ 1 1 1  2,050,900  

รหัส
โครงกำร 
S4.6.1-1 

โครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าเพื่อสนบัสนุนให้กิจการของ
สังคมให้ยั่งยืน 

โครงการ 1 1 1 
           1,050,900  

คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรัพยำกรธรรมชำติ                       180,300  

  
โครงกำรย่อยที ่1  ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช  

โครงการ 1     
               36,000  

  
กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช  

        
               31,000  
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กิจกรรมที่ 2  การติดตามและประเมินผลส าเร็จของการ
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 

        
                 5,000  

  
โครงกำรย่อยที ่2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีขา้วเพือ่
เพิ่มคุณภาพข้าว 

โครงการ 1     
               30,000  

  
กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการลด
ความชื้นและเก็บรกัษาขา้วเปลือก  

        
               12,800  

  
กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเพิ่ม
ผลิตภาพการสีข้าว 

        
               17,200  

  
โครงกำรย่อยที ่3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 

โครงการ 1     
               15,300  

  
กิจกรรมที่ 1  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทาง
ศิลปะและการออกแบบ 

        
               15,300  

  
โครงกำรย่อยที ่4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต าบลบางพระ 

โครงการ 1     
               30,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 5 การบริการด้านสัตวบาลแก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์
ในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน 

โครงการ 1     
               20,000  

  โครงกำรย่อยที่ 6 อบรมการพัฒนาอาชพีสู่รากแกว้ชุมชน โครงการ 1                    49,000  

  กิจกรรมที่ 1 ประชุมและส ารวจความต้องการของชุมชน                          4,500  

  กิจกรรมที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชพีสู่รากแกว้ชุมชน                        40,000  

  กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ                          4,500  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                        152,900  

  
โครงกำรย่อย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้าง
อาชีพแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงจังหวดัชลบุรี 

        
               11,750  

  
โครงกำรย่อย โครงการนิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

        
              141,150  

  กิจกรรมที ่1 เปิดโลกวิทยาศาสตร์                        81,150  

  กิจกรรมที ่2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์                        60,000  

วิศวกรรมศำสตรแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์                       290,000  

  

โครงกำรย่อยที ่1   โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน“สถาปัตยกรรมเพื่อ
ชุมชน” (โครงการต่อเนื่อง) 
สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนยั่งยืน ชุมชนชากแง้ว อ าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุร ี

โครงการ 1     

              140,000  

  
โครงกำรย่อยที่ 2 โครงการน าความรู้สู่ชุมชน 
  
  

โครงการ 1     
              150,000  

  กิจกรรมที่ 1 : ส ารวจความต้องการชุมชน                         50,000  

  กิจกรรมที ่2 : น าความรู้สู่ชุมชนคร้ังที่  1                       100,000  

สถำบันเทคโนโลยีกำรบิน                        32,900  
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โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการบริการวิชาการสร้างส่ือออนไลน์
เพื่อพัฒนาการตลาดดิจิทัลของชุมชน 

1       
               32,900  

  
กิจกรรมที่ 1: กลยุทธ์การตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ในยุค
ดิจิทัล 

        
               16,500  

  
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาสือ่สังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริม
การตลาด 

        
               16,400  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ                       394,800  

  
โครงกำรย่อย โครงการถ่ายทอดการสรา้งมูลค่าเพื่อสนับสนุน
ให้กิจการของสังคมให้ยั่งยืน 

        
              394,800  

รหัส
โครงกำร 
S4.6.1-2 

โครงการท่องเท่ียวชุมชน โดยชุมชน / กจิกรรมท่องเท่ียว
ชุมชนเพื่อความยั่งยืน  (โครงการ Local Alike Pioneer, 
Local Alike Social Enterprise ,Caree Visa Thailand : 
Social Enterprise, Social Giver)  

ชุมชน 1 1 1            1,000,000  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ                    1,000,000  

  
โครงกำรย่อยที ่1  โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ปีที่ 2  

ชุมชน 4      1,000,000  
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บทที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 

งำนบริกำรวิชำกำร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แบ่งงบประมาณ ออกเป็น 2 งบประมาณ    
ส่วนที่ 1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ของแต่ละคณะ   

ส่วนที่ 2 งบประมาณเงินแผ่นดิน   

โดยงบประมาณเงินแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก ากับ ติดตามการด าเนินงานบริการวิชาการ 
โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานจากทุกคณะมีส่วนร่วมด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย
หรือชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย   

- ส่วนของคณะ โดยทุกคณะส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณบริการวิชาการ และได้รับจัดสรร
งบประมาณตามที่ เสนอขอ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
มหาวิทยาลัย 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและงบประมำณที่ได้รับ ดังตำรำง  

 
งบประมำณ/
ประเภท 

ปีงบประมำณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน รำยได้ แผ่นดิน  รำยได้ 
จ านวนโครงการ 5* - 5* -  - 5* - 95 - 
งบประมาณ 14,250,300 6,798,700 14,250,300 6,798,700 34,295,500** - 26,356,900** 3,627,100 10,000,000 - 
ผลการด าเนนิงาน 7,767,217 - 7,767,217 - 11,449,200 - 8,931,676.21 -      5,791,030 - 
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ภำคผนวก 

โครงกำรบรกิำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

สรุปโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อเสนอของบประมำณ 2563 ผลผลิต ผลผลิตผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร งบประมำณ
แผ่นดิน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,289,300  
1 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 2,889,300  

1.1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมสู่การประกอบอาชีพ  980,000  
1.2 โครงการพัฒนาระบบและกลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม   

ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม   
             
514,900  

  กิจกรรมที ่1   พัฒนาศักยภาพชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลยั  86,000 

  กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม  256,300  

  กิจกรรมที ่3 ประเมินประโยชน์และผลกระทบการด าเนินงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ของชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

             
172,600  

1.3 โครงการถ่ายทอดการสร้างมลูค่าเพื่อสนับสนุนให้กิจการของสังคมให้ยั่งยืน  394,400  
1.4 โครงการย่อยที ่1 การเพิ่มศักยภาพการผลติและจ าหน่ายกล้วยไม้จากวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรรีาชา จ.

ชลบุร ี 
250,000  

  กิจกรรมที่ 1 การวางระบบโรงเรือนอัตโนมัติแปลงกล้วยไม ้  100,000  

  กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหค์ุณคา่ทางสารอาหารของกล้วยไม ้  50,000  
  กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปกล้วยไม ้ (1 ปีที่) 100,000  
1.5 โครงการย่อยที ่2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เศรษฐกจิพอเพียงนิคมทหารผา่นศึกทรายขาว  อ.สอยดาว 

จ.จันทบุร ี 
250,000  

1.6 โครงการย่อยที ่3  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างตราสินค้า การจัดการธรุกิจออนไลน ์ 
และการสื่อสารการตลาดส าหรับสนิค้าชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี  

             
250,000  

1.7 โครงการย่อยที ่4  โครงการบริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชนหนองปลาไหลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  250,000  

3 นิทรรศการด้านวิชาการ 400,000  
3.1  โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (เกษตรแฟร์) 400,000  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 385,400  
1 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 45,000  

1.1 โครงการย่อยที่ 1 : “การฝึกอบรมพ้ืนฐานช่างไม้ ช่างปูน ส าหรับนักเรียนพระดาบส” 45,000  
3 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ   50,400  

3.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    16,400  

   กิจกรรมที่ 1   จัดนิทรรศการ ณ งานเกษตรบางพระแฟร์ 2562 16,400  
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3.2  โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการทางวิชาการ “อบรมการใช้โปรแกรม MS Project  ในการ
บริหารโครงการก่อสร้าง” 

18,000  

3.3 โครงการย่อยที่ 3 โครงการบริการทางวิชาการ“เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา” 16,000  
4 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 290,000  
4.1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน“สถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน” (โครงการต่อเนื่อง) 
สถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชนยั่งยืน ชุมชนชากแง้ว อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

         
140,000  

4.2 โครงการย่อยที่ 1 : โครงการน าความรู้สู่ชุมชน 150,000  
   กิจกรรมที ่1 : ส ารวจความต้องการชุมชน  50,000  
   กิจกรรมที่ 2 : น าความรู้สู่ชุมชนครั้งที่  1 100,000  

สถาบันเทคโนโลการบิน 32,900  
1 โครงการอบรมด้านวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 32,900  

1.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริการวิชาการสร้างสื่อออนไลน์เพ่ือพัฒนาการตลาดดิจิทัลของชุมชน  32,900  
  กิจกรรมที่ 1 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล 16,500  
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการส่งเสริมการตลาด  16,400  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 126,900  
1  โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ   126,900  

1.2 โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัตวแพทย์อาสา     55,500  
1.4 โครงการย่อยที่ 2 โครงการโคบาลบูรพา 71,400  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 303,200  
1 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ 90,300  

1.1 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15,000 
1.3 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากลกิจกรรมที่ 

1 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 50,000 

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 25,300 
2 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ 141,200  

2.1 โครงการนิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141,200 
  กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 81,200 
  กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60,000 
3 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 71,700  

3.1 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 
  กิจกรรมที่ 1 โครงการการขายสินค้าออนไลน์และwebsite ชุมชน และจัดท าวีดีทัศน์ชุมชน  30,000 
  กิจกรรมที่ 2 โครงการฉลากและบรรจุภัณฑ์    30,000 
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3.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี 11,700 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 195,100  

1  โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ   195,100  

1 โครงการย่อยที ่1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษผู้ช่วยนวดแผนไทย โรงพยาบาล ชลบรุี      23,000  

2 โครงการย่อยที ่2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรมท่องเที่ยวท้องถิ่น   ภาค
ตะวันออก: กลุ่มสตรเีทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบรุี 

       35,700  

3 โครงการย่อยที ่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน     35,000  

4 โครงการย่อยที ่4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยการจัดการโซ่อุปทานและ ระบบโล
จิสติกส ์

     61,400  

5 โครงการย่อยที ่5 โครงการสมัมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้ทางวชิาการให้กับผู้ประกอบการ       40,000  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   230,300  
3 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ   50,000  
  กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช 10,000 
  กิจกรรมที ่2 นิทรรศการผลิตสัตว ์ 10,000 
  กิจกรรมที ่3 นิทรรศการประมง 10,000 
  กิจกรรมที ่4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10,000 
  กิจกรรมที ่5 นิทรรศการภมูิสถาปตัยกรรมและเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 10,000 
4 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 180,300  
  โครงการย่อยที ่1  ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  36,000 
  กิจกรรมที ่1  ฝึกอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  31,000 
  กิจกรรมที ่2  การตดิตามและประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลติพืช 5,000 
  โครงการย่อยที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพ่ิมคณุภาพข้าว 30,000 
  กิจกรรมที ่1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเทคโนโลยีการลดความช้ืนและเก็บรักษาข้าวเปลือก  12,800 
  กิจกรรมที ่2  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเทคโนโลยีการการเพิ่มผลิตภาพการสีข้าว 17,200 
  โครงการย่อยที่ 3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยภีูมิทศัน์  15,300 
  กิจกรรมที ่1  การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ 15,300 
  โครงการย่อยที่ 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรปูสัตว์น้ าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต าบลบางพระ 30,000 
  โครงการย่อยที ่5 การบริการด้านสัตวบาลแก่ผู้เลี้ยงปศสุัตว์ในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเลีย้งสัตว์อย่าง

ยั่งยืน 20,000 
  โครงการย่อยที ่6 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน 49,000 
  กิจกรรมที ่1 ประชุมและส ารวจความต้องการของชุมชน 4,500 

  กิจกรรมที ่2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน 40,000 
  กิจกรรมที ่3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ 4,500 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 383,200  
1  โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ   180,100  
  โครงการย่อยที่ 1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   10,000  
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  โครงการย่อยที่ 2 โครงการการบ ารุงรักษาและการใช้รถขุดส าหรับเกษตรกร 20,000  
  โครงการย่อยที่ 3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด    30,000  
  โครงการย่อยที่ 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน   30,000  
  โครงการย่อยที่ 5 โครงการการปลูก ขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน

ครัวเรือน 
  15,000  

  โครงการย่อยที่ 6 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่เพ่ือเป็นอาชีพเสริม    15,000  

  โครงการย่อยที่ 7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือการส่งเสริม
เทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 

30,000  

  โครงการย่อยที่ 8 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือเป็นอาชีพเสริม   10,000  

  โครงการย่อยที่ 9 โครงการอบรมผสมเทียมไก่พ้ืนเมือง   10,000  

  โครงการย่อยที่ 10 โครงการประกอบสูตรอาหารสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย   10,100  

4 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 203,100  

  โครงการย่อยที่ 1 โครงการค่ายฝึกน้องเพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร   30,000  

  โครงการย่อยที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน   30,000  

  กิจกรรมที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กล้วยและการยืดอายุการเก็บรักษา 

  15,000  

  กิจกรรมที่ 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการจัดการการผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้รวมและการค านวณต้นทุน       

15,000  

  โครงการย่อยที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร   15,000  

  โครงการย่อยที่ 4 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชุมชน             15,000  
  โครงการย่อยที่ 5 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ าจืด   15,000  
  โครงการย่อยที่ 6 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาสวยงาม    15,000  

  โครงการย่อยที่ 7 โครงการการท าปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองในสวน   15,000  
  โครงการย่อยที่ 8 โครงการเลี้ยงไส้เดือนและการน ามูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์   15,000  

  โครงการย่อยที่ 9 โครงการการเพาะเห็ดและการท าโรงเรือนอย่างง่าย    53,100  

คณะเทคโนโลยีสังคม 230,300  
1 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ   107,300  

1.1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลติภัณฑ์สินคา้ชุมชน   40,000  
1.2 โครงการบริการวิชาการ “การค านวณตน้ทนุการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน” 27,300  

1.3 โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับกลุ่มทหารผ่านศึกต าบลทรายขาว 
จังหวัดจันทบุรี 

40,000  

2 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ 83,000  
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2.1 โครงการสร้างช่องทางการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับ เกษตรกรในประเทศไทย 

40,000 

2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ ด้วยระบบมาตรฐาน GAP 43,000 
5 โครงการให้บริการข้อมูล/การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการผ่านสื่อต่างๆ 40,000  

5.1 โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุ
วัฒนธรรม 

40,000 

 คณะศิลปศาสตร์ 185,700  
1  โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ   185,700  

1.1  โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก 62,100  
1.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน  61,800  
1.3 โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการแก่มัคคุเทศก์ 61,800  
  กิจกรรมที่ 1 การท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกของไทย 61,800  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 432,500  
1 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ    432,500  

1.1 โครงการย่อยที่ 1: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ  

 91,200  

  กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมองค์ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ 

45,600  

   กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
ในยุคดิจิทัล 

           
45,600  

1.2 โครงการย่อยที่ 2: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

91,200  

  กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  45,600  

  กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  45,600  

1.3 โครงการย่อยที่ 3 ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอาเซียน 

250,100  

รวมทั้งสิ้น 5,794,800  
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แผนกำรใช้ประโยชน์บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปี 2563 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

โครงกำรท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชน/กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อควำมยั่งยนื “บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองคุณภำพชีวติที่ยัง่ยืนของชมุชน ปีที่ 1” 
โครงกำรย่อยที่ 1 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยกล้วยไม้จำกวิสำหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีรำชำ จ.ชลบรุ ี

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรี
รำชำ จ.ชลบุร ี  
1.ช่วยให้ชุมชนสามารถจัดท า
บัญชีครัวเรือน ก าหนดรายรับ-
รายจ่ายในครัวเรือนได้  
2.แก้ไขปัญหากลว้ยไม้ในการ
ขนส่งและยืดอายุกลว้ยไม้  
3.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน 
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพันธก์ลุ่ม และเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงชุมชน 
4. ส่งเสรอมการจัดท าศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
อนุรักษ์อาชพีเกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยไม้ศรีราชา สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ชุมชน  
5. ส่งเสริมการเป็นชุมชน OTOP 
นวัตวิถี   

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน มีส่วนร่วม
ของนักศึกษาเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากร  

มีการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
ระหว่างอาจารย์
จากทุกคณะใน
เขตพื้นที่
บางพระ เกิด
ความร่วมมือการ
ท างาน ตาม
บริบทและความ
เช่ียวชาญของแต่
ละคณะ 

1. จ านวนชุมชนเป้าหมาย
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้จากการเข้าชม/
อบรม 
3. เกษตรกร/ผู้ที่สนใจ
สามารถน าความรู้และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
4. ระบบบัญชีครัวเรือน 
5. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศออนไลน์ 
6. องค์ความรู้การจัดการ
ระบบขนส่ง 
7. จ านวนระบบการให้น้ า
และปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการ
เผยแพร่ความรู้ 
8. องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูกล้วยไม้โดยชีว
วิธ ี

1 ชุมชน 
20 คน  
 
 
ร้อยละ 80  
 
 
1 ระบบ 
1 ระบบ 
 
1 องค์ความรู้ 
 
1 ระบบ 
 
 
1 องค์ความรู้  

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

250,000 1. นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขา
การจัดการการบิน 
2.อาจารย ์สุภาภรณ์ บุญเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิน สืบ
ค้า สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร  
กฤษณชาญดี คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ 
เอี่ยมเข่ง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
6. นางสาววณาล ีศักดิ์สุริยผดุง 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน ์

กิจกรรมที่ 1 : บัญชีครัวเรือน สถาบันการบิน 
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการระบบขนส่ง 
กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโรงเรือน
ปลูกกล้วยไม้ด้วยแอพพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน 
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธว์ิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
การผลิตกล้วยไม้โดยชีววิธ ี
กิจกรรมที่ 6 : การจัดท าศูนย์เรียนรู้หรอืถ่ายทอด
เทคโนโลยีและภูมปิัญญา เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้
ทางเศรษฐกิจของชุมชน คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงกำรย่อยที่ 2  โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหำรผ่ำนศึก
ทรำยขำว อ.สอยดำว จ.จันทบุรี  

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงนิคม
ทหำรผ่ำนศึกทรำยขำว อ.สอย
ดำว จ.จันทบุร ี
1.ส่งเสริมการสร้างกลุ่มชุมชน  
2.มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
3.ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ  
3.มีการสนับสนุนการสร้างศูนย์
เรียนรู้ การมีฐานเรียนรู้ 12 ฐาน 

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน มีส่วนร่วม
ของนักศึกษาเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 
 
 

มีการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
ระหว่างอาจารย์
จากทุกคณะใน
วิทยาเขตจันทบุรี 
เกิดความร่วมมือ
การท างาน ตาม
บริบทและความ

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจเร่ืองการเลี้ยง
ไก่ไข่ 
3. ชุมชนเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 
4. ผู้เข้าอบรมสามารถ
สามารถใช้องค์ความรู้ใน
การผลิตของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 80 
 

 
1 ชุมชน 
 
4 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นางสุจิตรา  ทพิย์ศรีราช  
2. นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง  
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร   
3.นางสาวพัชรา นธิิโรจนภ์ักดี  
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมง   
4.นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์
ศรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
5.นางสาวมาลัย  โพธิพันธ ์

กิจกรรมที่ 1   การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็น
อาชีพเสริม 
กิจกรรมที่ 2   การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปไข่
เค็มและไข่เยี่ยวม้าเพือ่พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 
กิจกรรมที่ 3   การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต
อาหารสัตว์น้ า 
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

กิจกรรมที่ 4   การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน
จุลินทรีย์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน 

4. ผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และการเข้าสู่ชุมชน OTOP นวัต
วิถี  

 

เช่ียวชาญของแต่
ละคณะ 

5. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้
ความรู้ในการฝึกอบรมมา
ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ 
6.จ านวนกิจกรรมตามแผน
แม่บท 

30 ครัวเรือน 
 
 
 
4 กิจกรรม  

                                 
ช 

กิจกรรมที่ 5   การอบรม และฝึกปฏิบัต ิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรย่อยที่ 3 โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัติกำร
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรจดักำรธุรกิจ
ออนไลน์ และกำรสื่อสำรกำรตลำดส ำหรับสินค้ำ
ชุมชนบำ้นตะเคียนเตี้ย อ.บำงละมงุ จ.ชลบุร ี 

ชุมชนบำ้นตะเคียนเตี้ย อ.บำง
ละมุง จ.ชลบุร ี
1.มีการสนับสนุนการสร้างตรา
สินค้าให้แก่ชุมชน  
2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการธุรกิจชุมชน  
3.อบรมการส่ือสารการตลาด เพื่อ
การสนับสนุนส่งเสริมสินค้าชุมชน  

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน มีส่วนร่วม
ของนักศึกษาเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

 

มีการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
ระหว่างอาจารย์
จากทุกคณะใน
เขตพื้นที่จักร
พงษภูวนารถ 
เกิดความร่วมมือ
การท างาน ตาม
บริบทและความ
เช่ียวชาญของแต่
ละคณะ 

1.  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
2.  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่สามารถน า
ความรู้ด้านการพัฒนา การ
สร้างตราสินค้า การจัดการ
ธุรกิจออนไลน์ และการ
สื่อสารการตลาดส าหรับ
สินค้าชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
3. ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การสนับสนุน  

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
1 ชุมชน  

  

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

 

250,000 
 

1. นางสาวพณีพรรณ สมบัต ิ
2. นายณัฐกรณ์  กานคาน 

กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
สร้างตราสินค้า การจัดการธุรกจิออนไลน์ 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
สื่อสารการตลาดส าหรับสินค้าชุมชน 

โครงกำรย่อยที่ 4 โครงกำรบริกำรวชิำกำรน ำ
ควำมรู้สู่ชุมชนหนองปลำไหลเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 

ชุมชนหนองปลำไหลเพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน อ.บำงละมุง จ.
ชลบุร ี
1.มีการจัดท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน  
2. มีการท าสื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชน  
3. การใช้วัสดุชุมชนแปรรูปเป็น
ของที่ระลึก เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ลดขยะชุมชน  
4.ส่งเสริมการสร้างรายได้ จาก

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน มีส่วนร่วม
ของนักศึกษาเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากร วนการ
ออกแบบ แผนที ่
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การ
ท าปัญหาพิเศษ  

 

มีการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
ระหว่างอาจารย์
จากทุกคณะใน
เขตพื้นที่อุเทน
ถวาย เกิดความ
ร่วมมือการ
ท างาน ตาม
บริบทและความ
เช่ียวชาญของแต่

1. จ านวนผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบในท้องถิ่น 
2. ชุมชนท่องเท่ียวที่ได้รับ
การพัฒนา    

อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 
1 ชุมชน 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

 

250,000 
 

1.ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล 
2.นางสาวปัฐมาภรณ์ สวา่งวงษ ์
3.นายณรงค์ ชัยสงเคราะห์ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

เศษวัสดุในชุมชน  ละคณะ 
โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อกำรพัฒนำชุมชนสังคมสู่กำรประกอบอำชีพ 
โครงกำรย่อยที่ 1 โครงกำรหน้ำกำกผ้ำไทยอนำมัย
เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนห่ำงไกลไวรัสโควิด-19 

ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้น
ช าตาเรือง อ าเภอเขาคิชฌกฏู 
จังหวัดจันทบุร ี  
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชนสตรีจ้าวภู
ผา อ าเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัด
จันทบุรี     

  1.องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด  
1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนายกระดับรายได้ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. บทความตีพิมพ์เผยแพร่ 

1 องค์ความรู้ 
1 กิจการ /
อาชีพ 
 
1 บทความ 

สิงหาคม 98,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา 
เวียงสมุทร 

โครงกำรย่อยที่ 2 โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำ
เศรษฐกิจในพื้นที่ว่ำงหลังบ้ำนพร้อมเกบ็ข้อมูลเชิง
วิจัยแบบมีส่วนร่วมของชมุชน เพื่อยกระดับพัฒนำ
เป็นอำชีพ 

บ้านต้นเรียบ ม.6 ต าบลร าพัน 
อ าเภอทา่ใหม่ จังหวัดจันทบุร ี   

 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 
บุคลากรในการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้  ที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน   

1.จ านวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรม  
2.ผลผลิตปลาเนื้อที่
เกษตรกรที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
3.ข้อมูลการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน (องค์
ความรู้)  
4.ความส าเร็จของการเลี้ยง
ปลาหมอไทยที่วัดในรูปของ
ผลตอบแทนการเลี้ยง 
5.จ านวนเกษตรกรที่พึง
พอใจและท าเป็นอาชีพ
ต่อไป 
6.บทความเผยแพร่ 

ราย 
 
ร้อยละ 
 
 
องค์ความรู้/
เรื่อง 
 
ร้อยละ 
 
 
ราย 
 
 
บทความ 

สิงหาคม  98,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา กิริยา
กิจ สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
ประมง 

โครงกำรย่อยที่ 3 โครงกำรพัฒนำสินค้ำกำรเกษตร
และกำรแปรรปูผลิตภณัฑ์กลุ่มสำมวัยเทศบำล
มะขำม 
 

มีการอบรมการแปรรูปและฝกึ
ปฏิบัติเทศบาลมะขาม อ าเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุร ี

  1.จ านวนองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดให้รับผู้รับบริการ
โดยการบริการวิชาการ  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าประสบการณ์
ทางทักษะวิชาชีพไปใช้
ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น 

3 องค์ความรู้ 
 
 
 
3 คน 
 
 

สิงหาคม 98,000 นายรุ่งโรจน์  ตบักลาง  
สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร   
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

3. บทความตีพิมพ์ 1 บทความ 
โครงกำรย่อยที่ 4 โครงกำรอบรมกำรประดิษฐ์
เครื่องกดเจลล้ำงมือเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด 
(COVID - 19) ในชุมชน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมการประดิษฐ์เครื่องกดเจ
ลล้างมือกลุ่มที่ 1 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมการประดิษฐ์เครื่องกดเจ
ลล้างมือกลุ่มที่ 2 
 

ชุมชนอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจจาก
การประดิษฐ์เครื่องกดเจล 
ล้างมือเพิ่มขึ้น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู ้จากการ
ประดิษฐ์เครื่องกดเจลล้าง
มือมาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
3. บทความตีพิมพ์เผยแพร่ 
4. จ านวนองค์ความรู้ 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

1 บทความ 
1 องค์ความรู้ 

สิงหาคม  98,000 นายฐิติ  หมอรักษา  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ   

โครงกำรย่อยที่ 5  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร
สร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัลผ่ำน
สมำร์ทโฟน 
 

ชุมชน ในต าบลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 

  1.จ านวนองค์ความรู้ 
2.  จ านวนกิจการที่
สามารถปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ทันที 
3.  จ านวนบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย
เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1 องค์ความรู้ 
2 กิจการ 
 
 
1 บทความ 

 

สิงหาคม 98,000 ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ 

โครงกำรย่อยที่ 7 โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง 
กระบวนกำรผลิต กำรฆ่ำเชื้อ และกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำผลไม้พร้อมดื่มเชิงกำรค้ำตำมมำตรฐำน 
GMP เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำชุมชน 

1 อบรมและฝึกปฏิบัติ
กระบวนการผลิต การฆ่าเช้ือและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ า
ผลไม้ตามมาตรฐาน GMP ให้แก่
ชุมชนบ้านเนินแสนสุข  

2.ถ่ายทอดความรูแ้ละฝึก
ปฏิบัติการการผลิตน้ าผลไม้ น้ า
สมุนไพร ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

  1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 2. จ านวนองค์ความรู้ 
3. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อประโยชน์ที่ได้จาก
การอบรม 
4. จ านวนบทความเผยแพร่ 
 

15 คน 
1 องค์ความรู้ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

อย่างน้อย 1 
บทความ 

สิงหาคม  98,000 นายภานุมาศ  บุญผดุง คณะ/
สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หนว่ยผลิตและพัฒนา
อาหารแลเครื่องดื่ม 
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

 
โครงกำรย่อยที่ 8  โครงกำรยกระดบัควำมเขม้แข็ง
ของกลุ่มอำชีพแปรรปูผลิตภณัฑ์ประมง พื้นที่
บำงพระ จ.ชลบุร ี

ชุมชุนท้ายบ้าน ต.บางพระ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

  1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลัก
และวิธีการแปรรูปและ
ถนอมอาหารจากสัตว์น้ า 
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม
สามารถผลิตสินค้าแปรรูป
เพื่อจ าหน่ายได้เพิ่มขึ้นมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
3. บทความเผยแพร่ 
4. จ านวนองค์ความรู้ 

3 ช่องทาง 
 
 

ร้อยละ 80  
 
 
 

1 บทความ 
1 องค์ความรู้ 

สิงหาคม 98,000 ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 
สาขาวิชาประมง  

โครงกำรย่อยที่  9 โครงกำรฝึกอบรมทกัษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวติประจ ำวันเพื่อ
อำชีพส ำหรบัผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก 

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก อ าเภอเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  1 องค์ความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 
2.  มีการประยุกต์ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการประกอบ
กิจการ/อาชีพ 
3. มีบทความวิจัยจากการ
ด าเนินโครงการนี้ ได้ตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ  80 
 
 
จ านวน 
กิจการ /อาชีพ 
 
 
บทความ 

สิงหาคม 98,000 วดิณลดา ธุระธรรม สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล (อาจารย์ประจ าสาขา)  
 

โครงกำรย่อยที่ 10 โครงกำรอบรมระยะสั้นเพื่อ
พัฒนำชุมชนในกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวโดยชมุชนแบบชีวติวิถีใหม่ 
 

มีการอบรมมีทักษะความรู้
ความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมชุมชนแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ ชุมชนต าบลปากน้ า
ประแส อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

  1.จ านวนองค์ความรู้  
2. จ านวนกิจการที่ได้รับ
การพัฒนา 
3.จ านวนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ 

3 องค์ความรู้ 
3 กิจการ   
 
1 บทความ 

สิงหาคม 98,000 อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 
คณะ/สาขาวิชา/ภาควิชา การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

โครงกำรถ่ำยทอดกำรสรำ้งมูลคำ่เพื่อสนับสนุนให้กิจกำรของสังคมใหย้ั่งยืน   
โครงการย่อยที ่1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี   1. จ านวนโครงการที่ 1 โครงการ สิงหาคม  80,000 ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์ สาขาวิชา
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสร้างมูลค่าให้กบัสินค้าและ
บริการกิจการของสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ดิจิทัลส าหรับสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการกจิการ ในพื้นที่
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 
เคหะชุมชนวัดรังษีสุทธาวาส (วัด
ไร่กล้วย) และกิจการร้านค้าใน
ตลาดนัดบิ๊กซีหน้าสวนเสือศรี
ราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี
 

ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 
2.  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่สามารถน า
ความรู้/ประสบการณ์ มา
พัฒนาธุรกิจ และสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
3.บทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
1 บทความ 

 

ระบบสารสนเทศ 

โครงการย่อยที ่2โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกิจการของชุมชนและสังคม 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป
จิ้งหรีดเป็น “น้ าพริกจิ้งหรีด” และการสร้างตราสินค้า
ของบ้านจิ้งหรีด  
กิจกรรมที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปชมพู่
มะเหมี่ยวเป็น “แยมมะเหมี่ยว” และการสร้างตรา
สินค้าของบ้านสวนลุงแกว้  
กิจกรรมที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปมัล
เบอร์รี่ (ลูกหม่อนไหม) เป็น “แยมมัลเบอร์รี”่ และ
การสร้างตราสินค้าของบ้านสองบุตรี และบรรจุภัณฑ์
ของบ้านขนมไทยพื้นบา้น  

เกาะศาลเจ้า – ชุมชนวัดจ าปา 
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 
 

  1.วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
2. จ านวนกิจการ/อาชีพที่
เกิดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป  
 
3. จ านวนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ 
4. จ านวนโครงการที่
ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 
 

 

3 องค์ความรู้ 
3 กิจการ /
อาชีพ 
 
1 บทความ 
 
1 โครงการ 

สิงหาคม 80,000 นางสาวอังคณา  ลีรัตนานกุูลศิริ 
สาขาการบัญช ี
นางธีรดา  บุญพาม ีสาขาการ
บัญชี 
นางสาวกุลฑีรา  จันทนา สาขา
การบัญช ี
นางสาวรัฐิยา  ส่งสุข สาขาการ
บัญชี 
นายณัฐกรณ์ กานคาน สาขา
การตลาด 
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

โครงการย่อยที ่3 โครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่า
เพื่อสนับสนุนให้กิจการของสังคมให้ยั่งยนื ชุมชน
ปากน้ าประแส จังหวัดระยอง 

ชุมชนปากน้ าประแส อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

  1. จ านวนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนปากน้ าประแส ที่
ได้รับการเพิ่มมูลค่า  
2. จ านวนบริการของชุมชน
ปากน้ าประแสที่ได้รับการ
เพิ่มมูลค่า 
3. จ านวนบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ 
4. จ านวนโครงการที่
ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 

 

1 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
1 บริการ 
 
 
1 บทความ 
 
1 โครงการ 

สิงหาคม 80,000 นางประติมา  บุญเจือ  ภาควิชา  
ศิลปศาสตร ์ สาขาศึกษาทั่วไป 

โครงการย่อยที ่5 โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง การ
พัฒนากระบวนการผลิต การอบแห้ง และการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กุนเชียงตามมาตรฐาน 
GMP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชน  
 

ชุมชนบ้านหนองเลง/กิจการ การ
ผลิตกุนเชียง ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีและ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ต าบลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 

  1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ผู้รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้น 80 
3. คู่มือการผลิตกุนเชียง
ตามมาตรฐาน GMP 
4. บทความที่ได้รับการแผย
แพร ่
5. จ านวนโครงการที่
ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 

20 คน 
ร้อยละ 80 
 
คู่มือ 1 เล่ม 
 
1 บทความ 
 
1 โครงการ 

สิงหาคม 80,000 1.นายภานุมาศ  บญุผดุง หน่วย
ผลิตและพัฒนาอาหารแล
เครื่องดื่ม 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  
จริยาเอกภาส สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
3.นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
4.นางสาวชนิดา บพุตา สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร 
5.นางสาวภัทราพร สัญชาตเจตน์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
 

โครงการย่อยที ่6  โครงการนวัตกรรมน้ ามังคุด
อินทรีย์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ 

/กลุ่มวิสาหกิจ/กิจการ ปัถวีโมเดล 
อ าเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

  1. สูตรน้ ามังคุดพร้อมดื่ม  
2. แบบสถานที่ผลิต

1สูตร 
1สถานที่ 

สิงหาคม 80,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ ์
เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการ



 
 

30 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสตูร 
การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการขอขึ้น
ทะเบียนน้ ามังคุดอินทรีย์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
สถานที่ ผลิตเครื่อ งดื่ มในภาชนะบรรจุปิดสนิท                
ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท 
3.ผู้ผลิตเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุปิดสนิท 
4. จ านวนโครงการ
ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 
5. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
(ผลลัพธ์-ผลระยะยาวที่จะ
เกิดขึ้น บทความเผยแพร่) 

 
 

1 ราย 
 

1โครงการ 
 

1 บทความ 

จัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์   

โครงการย่อยที ่7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้จากผลไม้ในชุมชนเพื่อ
การค้า 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านตะปอน
น้อย  อ าเภอ ขลุง  จังหวัด 
จันทบุรี 

  1.(ผลผลิต) โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ซอส
ผลไม้จากผลไม้ในชุมชน
เพื่อการค้า  
2.  (ผลลัพธ์) จ านวน
ผลิตภัณฑ์ซอสผลไม้  
3.(ผลลัพธ์) บทความการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ซอส
ผลไม้จากผลไม้ในชุมชน
เพื่อการค้า 
  

1 โครงการ 
 
 
 
 

1 ผลิตภัณฑ์  
 

1 บทความ 

สิงหาคม 80,000 นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ   
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โครงการย่อยที ่8 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิต
คอร์นเฟลกส์รสเมี่ยงค า 

บ้านแถวนา ม.5 บ้านปลาธนาคาร
ปู ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

  1. (ผลผลิต) ฉลาก
โภชนาการผลิตภัณฑ์คอร์น
เฟลกส์รสเมี่ยงค า  

2.  (ผลลัพธ์) การตลาด
ออนไลน์ new normal  

3. (ผลลัพธ์) บทความ
เผยแพร่  

4. จ านวนโครงการที่

1ฉลาก
โภชนาการ 

 

1ช่องทางการ 
จ าหน่าย 

 

1 บทความ 

สิงหาคม 80,000 นางสาวยพุา บุญมี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมง 
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โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบริกำรวชิำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อ 

ตวัชี้วดั เป้ำหมำย 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/สังคม/หน่วยงาน/ 
องค์กร 

การพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์/
บุคลากร 

ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 
โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เพิ่มมูลค่าและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลบาง 
สระเก้าอย่างมีส่วนร่วม  
 

   1.โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่า
และการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนต าบลบางสระเก้า
อย่างมีส่วนร่วม 

2.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ผ่านการเพิ่มมูลค่าและน า
ขึ้นจ าหน่ายบนช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าออฟไลน์ 

3. บทความ  การพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเพิ่ม
มูลค่าและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลบาง
สระเก้าอย่างมีส่วนร่วม 

1โครงการ 

 

 

 

5 กิจการ /
อาชีพ  

 

 

1 บทความ 

สิงหาคม 80,000 นายดุสิต ศรีวิไล สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมง 

โครงการย่อยที ่10 การเกบ็รักษากล้วยไม้ตัดดอกเพื่อ
การส่งออก เพือ่การเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่เกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยไม้ 

 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัด 
ชลบุร ี

 

  1. จ านวนชุมชนเป้าหมาย
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้จากการเข้าชม/
อบรม 

3. เกษตรกร/ผู้ที่สนใจ
สามารถน าความรู้และ
เทคนิคต่างๆไปใช้ประโยชน์
4. จ านวนโครงการที่
ถ่ายทอดการสร้างมูลค่า 

1 ชุมชน 

20 คน 

 

ร้อยละ80 

 

1โครงการ 

สิงหาคม 74,400 นางสาวชนิดา  บุพตา หลกัสูตร
วิศวกรรมเกษตร 

หมำยเหต ุ: จากแผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ มีเป้าหมายและแนวทางในการสนับสนุน อาจารย ์บุคลากร มีผลงานวิชาการ และผลงานบริการวิชาการทีโ่ดดเด่น เน้นผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
อย่างแท้จริง บูรณาการกับผลงานวิจยัและการเรียนการสอน  ปรากฏหลักฐานอย่างเป็นที่ประจกัษ์  
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สรุปรูปแบบกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
รูปแบบการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ชุมชนองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน (PAR) (การประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน
บริการวิชาการ ติดตามประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน  
2. มีแผนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ระยะ 5 ปี  
3. มีการก าหนดชุมชน/พื้นท่ีด าเนินงานบริการ
วิชาการและพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 ชุมชนต่อปี  
4. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการศาสตร์ มากว่า 3 
ศาสตร์  
5. มีการก าหนดแบ่งเขตพ้ืนที่การท างานและทิศ
ทางการพัฒนาอย่างชัดเจน  
6. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน 
7. มีเป้าหมายการด าเนินงานและแผนการใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 

1. มหาวิทยาลัยสร้างชุมชนต้นแบบ จ านวน 5 ชุมชน 
แบ่งเขตพ้ืนที่ด าเนินงานตามความเชี่ยวชาญและ
บริบทของแต่ละคณะ ในแต่ละวิทยาเขต และผลักดัน
ให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชน OTOP นวัตวิถี 1 ชุมชน  
2. จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 ชุมชน  
3. มีการด าเนินงานบริการวิชาการให้แก่ชุมชน
เป้าหมาย 5 ปี ต่อเนื่อง  
4. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้  
5. ชุมชนได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าศึกษาดูงาน 
และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ภายหลังจากท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
ด าเนินงานบริการวิชาการแล้วเสร็จในระยะ 5 ปี  
6. มีส่วนร่วมการด าเนินงานของอาจารย์จากทุกคณะ  
และมีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน  
 

การด าเนินงานบริการวิชาการ โดยมีเง่ือนไขดังนี้  :   
1 . มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  
2. มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากการด าเนินงานจริง  
3. มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ (ไม่ด าเนินงานในลักษณะเดี่ยว)  
4. เกิดผลลัพธ์ทันที คิดเป็นร้อยละ 70 ของการด าเนินงาน 
5. สรุป/ถอดบทเรียน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารได้  
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แผนกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.  
พันธกิจมหำวิทยำลัย : ด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : .ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ตัวชี้วัดที่  S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ : S4.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  
ตัวชี้วัดที่ : S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise 

ปีงบประมำณ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม คณะ/หน่วยงำน ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย 
บูรณำกำร 

งบประมำณ กำรเรียน           
กำรสอน 

กำรวิจัย 
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- การท าบัญชีครัวเรือน 
- บรรจุภณัฑ์และการยืดอายุของกล้วยไม ้
- การจัดการระบบขนส่ง 
- วัสดุปลูกและการผลิตปุ๋ย 
- การวางระบบโรงเรือน (ปีท่ี 1) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา  
 

  100,000 

-  อบรมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง     
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ชุมชน 
- อบรมการสร้างตลาดออนไลน ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว 

  100,000 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ 
การจัดการธุรกิจออนไลน์ และการสื่อสารการตลาดส าหรับสินค้า
ชุมชน 
  

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย 
จังหวัดชลบุร ี

  100,000 
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การพัฒนาสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ, การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ของสินค้า
ภายในชุมชน, การจัดการขยะและของเสียภายในชุมชน 
ออกแบบพัฒนารูปแบบตราสัญลกัษ์ชุมชนหนองปลาไหลและ
พัฒนารูปแบบของที่ระลึก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์
 
 

ชุมชนบ้านหนองปลาไหล 
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 
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- การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร 
- การแปรรูปกล้วยไม้ (ปีที่ 1) 
- การวางระบบโรงเรือน (ปีท่ี 2) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา  
 

  100,000 

-  อบรมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง     
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ชุมชน 
- เทคนิคการสร้าตลาดออนไลน ์
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสังคม  

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว 

  100,000 

โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยและศูนยจ์ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ปีท่ี 1  

คณะศลิปศาสตร ์
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย 
จังหวัดชลบุร ี

  100,000 

การออกแบบธาราบ าบดัของเทศบาล (โครงสร้างบ้านดิน) 
การปรับปรุงสถานท่ีเพื่อคนทั้งมวล, การพัฒนาสินค้าและรูปแบบ
บรรจภุัณฑ์ พัฒนาและปรบัปรุงเสน้ทางการท่องเที่ยวชุมชนหนอง
ปลาไหล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

ชุมชนบ้านหนองปลาไหล 
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี

  100,000 

 
2565 - การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร 

- การแปรรูปกล้วยไม้ (ปีที่ 2) 
- การวางระบบโรงเรือน (ปีท่ี 3) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา  
 

  100,000 

- อบรมความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง     
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ชุมชน 
- การจัดตั้งกลุม่วิสาหกจิชุมชน 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว 

  100,000 
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โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยและศูนยจ์ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ปีท่ี 2  

คณะศลิปศาสตร ์
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100,000 

การออกแบบธาราบ าบดัของเทศบาล (โครงสร้างบ้านดิน) 
การปรับปรุงสถานท่ีเพื่อคนทั้งมวล, การพัฒนาสินค้าและรูปแบบ
บรรจภุัณฑ์ พัฒนาและปรบัปรุงเสน้ทางการท่องเที่ยวชุมชนหนอง
ปลาไหล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

ชุมชนบ้านหนองปลาไหล 
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี

  100,000 

 
2566 

- การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร 
- การแปรรูปกล้วยไม้ (ปีที่ 3) 
- การวางระบบโรงเรือน (ปีท่ี 4) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา  
 

  100,000 

 -  อบรมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงการแปรรูปผลติภณัฑ์ชุมชน 
-  อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว 

  100,000 

 โครงการติดตามประเมินผลการจดัตั้งศูนย์ฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อย
และศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวดัชลบุรี 

คณะศลิปศาสตร ์
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100,000 

 การออกแบบธาราบ าบดัของเทศบาล (โครงสร้างบ้านดิน) 
การปรับปรุงสถานท่ีเพื่อคนทั้งมวล, การพัฒนาสินค้าและรูปแบบ
บรรจภุัณฑ์ พัฒนาและปรบัปรุงเสน้ทางการท่องเที่ยวชุมชนหนอง
ปลาไหล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

ชุมชนบ้านหนองปลาไหล 
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี

  100,000 

 
2567 

-ติดตามประเมินประโยชน์และผลกระทบ  
-เปรียบเทียบรายได้ชุมชน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้
ศรีราชา  
 

  100,000 

 -  รูปแบบแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว 

  100,000 
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 หมำยเหตุ แผนด าเนินงานบรกิารวิชาการระยะ 5 ปี มีการด าเนินการทบทวนแผนทุกปี และมกีารเพิ่มกลุ่มชมุชนเป้าหมายในการให้บรกิารวชิาการ

 โครงการติดตามประเมินผลการจดัตั้งศูนย์ฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อย
และศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวดัชลบุรี 

คณะศลิปศาสตร ์
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100,000 

 ติดตามการพัฒนาสินค้าและรูปแบบบรรจภุัณฑ์ พัฒนาและการ
ท่องเที่ยวชุมชนหนองปลาไหล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

ชุมชนบ้านหนองปลาไหล 
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี

  100,000 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 
และกำรปฏิรูปประเทศ 
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