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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทํา
ขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หน่วยงาน รวมถึงกล
ยุทธ์วิธีการ เพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และใช้เป็นคู่มือและทิศ
ทางการดําเนินงานวิจัย โดยตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายด้านการวิจัยของชาติ นโยบายการวิจัยของจังหวัด 
และ EECi อันจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป 

 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561 - 
2565 น้ี จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็น
แนวทางให้บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมา 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับย้อนจากการสถาปนาในนาม 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรช้ันสูง
ทําการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดให้
รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) 
ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรา 
5(3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับตํ่ากว่าปริญญา
ตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางของแต่ละ
วิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อต้ังและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 50 ปี ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเช่ียวชาญมาอย่างยาวนานแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย 

ด้วยความพร้อมด้านความเช่ียวชาญ บุคลากร สถานที่ต้ัง ทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน และนับเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งหน่ึงในจํานวน 15 มหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความจัดเจนทาง

วิชาการ มีความเช่ียวชาญเชิงบูรณาการ และมีคุณสมบัติที่จําเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทํางาน
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อเทคโนโลยี รวมท้ังการปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ความประณีต 
ความสํานึกในจรรยาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม โดยเปิดสอนในสาขาวิชาที่
หลากหลายภายใต้การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ดังน้ี 
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หน่วยงานหลัก มีหน้าที่ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการกับสังคม
ประกอบด้วย คณะ 9 คณะ และสถาบัน 1 สถาบัน ดังต่อไปน้ี 

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
5. คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ 
8. คณะศิลปศาสตร์* วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์* วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน* วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 

หมายเหตุ: *หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นภายในโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ สนับสนุนงานวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า และฝึกอบรม เป็นหน่วย

ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ และสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
สํานัก สํานักงาน และสถาบัน ดังต่อไปน้ี 

1. สํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 
กองพัฒนานักศึกษา 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ 
5. สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย* 
6. สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
7. สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ* 
8. สํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย* 
9. สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
10. สํานักงานประกันคุณภาพ* 
11. สถาบันวิจัยบัวราชมงคล* 
12. สํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ* 
13. สํานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ* 
14. สํานักงานหารายได้และทรัพย์สิน* 
15. สํานักงานศิลปวัฒนธรรม* 

หมายเหตุ: *หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นภายในโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
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ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 น้ัน ได้จัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนที่
ดูแลตามภารกิจด้านงานวิจัย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549  

 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

  1.  งานบริหารงานทั่วไป 

  2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

  3.  งานบริหารทุนวิจัย 

  4.  งานสิทธิประโยชน์ 

  5.  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดให้มีคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คําแนะนํากับสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารของสถาบันฯ คือ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 

    1. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  
  2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ   

  3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  
ที่ต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังอยู่ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงในทุกมิติ ทัง้มิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคง ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ํา  

ม่ังคั่ง เศรษฐกจิมีความสามารถในการแข่งขนัสูง ความสมบูรณ์ในทุนทีจ่ะสามารถสร้างการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง  

ย่ังยืน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่งและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มหาวิทยาลยัมีความร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการ ชุมชน ในการทําการวิจัย  
2. บุคลากรมคีวามเช่ียวชาญวิชาชีพที่

หลากหลายในการสร้างงานวิจัย  
3. มหาวิทยาลยัมีวารสารวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 และ
วารสารสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

4. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมัน่ใน
การสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
  

1. ผลงานวิชาการส่วนมากมกีารเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลทีม่ีระดับคุณภาพไม่สูง  

2. การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย  
3. งบประมาณงานวิจัยจากภายนอกมีน้อย  
4. ขาดระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย 
5. การบูรณาการในการทํางานวิจัยข้ามศาสตร์

ยังมีน้อย 
6. ระเบียบงานวิจัยยังไม่เอ้ือต่อการดําเนิน

งานวิจัย 
7. บุคลากรมีภาระงานโดยรวมค่อนข้างมากทํา

ให้ไม่มีเวลาในการทําวิจัยเท่าที่ควร 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส ภัยคุกคามหรอืผลกระทบ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 เน้นอุตสาหกรรมอนาคต 
(อาหารแปรรูป แปรรูปสมุนไพร การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สมาร์ทฟาร์ม โลจสิติกส์ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมสังคม
สูงอายุ)         

2. มหาวิทยาลยัต้ังอยู่ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 

3. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนที่สอดคลอ้งกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย 

 

1. มีคู่แข่งทางการวิจัยในพ้ืนที ่
 

 

แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏบิัต ิ
1. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 

    1.1 ประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ฯให้บุคลากรในคณะ สํานัก สถาบัน ทกุคนรับทราบ 
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ในหลายๆ ช่องทาง 

    1.3 การสร้างทีมบุคลากรจากทุกคณะมาเป็นทีมในการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การวิจัย              
ไปยังบุคลากรในคณะ (ผู้แทนทุกคณะงานวิจัย: อาจแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย) 
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2. การสร้างโครงการงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 
    2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์
การวิจัย 
    2.2 คณะกรรมการประเมินโครงการงานวิจัยที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเป็นอันดับแรก 
 

การติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล ดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ดังน้ี  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์การวิจัย               

ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ ทุกไตรมาส 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
4. มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดเป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการดําเนินงานที่

ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล จากน้ันรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา/ปรับปรุงวางแผน
ยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
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บทที่ 2  
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561- 2565 
(ผ่านการอนุมติัตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 20/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2560 วาระที่ 5.10) 
 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยช้ันนําผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน 
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
ปณิธาน : สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ 
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยนําความรู้สู่สังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เปน็องค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ 
ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน 
 2. จํานวนโครงการท่ีใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
 3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิที่เพิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 
 5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 
 6. ร้อยละของานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได้ 
 7. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
 
กลยุทธ/์ตัวชี้วัด 
 1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไข
ปัญหาของสถาบัน เชิงพ้ืนที่ ท้องถิ่น และประเทศ 
 ตัวชี้วัด 
 1.1 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 
 1.2 สัดส่วนนักวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 30 
 1.3 คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครง Talent Mobility จํานวน 10 คน 
 1.4 อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไปทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศปีละ 5 คน 
 1.5 นักวิจัยที่เป็น Visiting Professor และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี 
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กลยุทธ/์ตัวชี้วัด  
 2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 1.6 ทุนวิจัยที่เพ่ิมขึ้นเป็นปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
 1.7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
กลยุทธ/์ตัวชี้วัด  
 3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคณุค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.8 จํานวนงานผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมไมน้่อยกว่าร้อยละ 20 ของงานวิจัยที่ผลิตได้ 
 1.9 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ย่ืนขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 รายการ เมื่อสิ้นปี 2562 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินการงานวิจัยย้อนหลัง พ.ศ. 2556-2560 

 

ผลการดําเนนิการงานวิจยัของมหาวิทยาลัย 5 ปีย้อนหลัง (2556 - 2560) 
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย แบ่งตามผลผลิตเป็น 2 ผลผลิต คือ ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   

ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ปีงบประมาณ 2560 เพ่ิงเร่ิมแบ่งประเภทโครงการวิจัยใหม่เป็น
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โดยแยกย่อยเป็นโครงการวิจัย การวิจัยพ้ืนฐาน 
การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา  
 

ตารางผลการดําเนนิงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 5 ปีย้อนหลงั (2556 - 2560) 

ผลดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 2560* 

งบประมาณ ผด. รด. ผด. รด. ผด. รด. ผด. รด. ผด. รด. 
จํานวนโครงการวิจยัที่ได้รับ
งบประมาณ (โครงการ) 

46 122 32 131 59 141 88 108 63 141 

- โครงการวิจัยองค์ความรู้ 
(โครงการ) 

16 93 22 102 30 101 40 88   

- โครงการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยี (โครงการ) 

30 29 30 29 29 40 48 20   

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้/สะสมองคค์วามรู้ที่มี
ศักยภาพ 

         141 

- โครงการวิจัย การวิจัย
พ้ืนฐาน* 

        15  

- โครงการวิจัย การวิจัย
ประยุกต์* 

        43  

- โครงการวิจัย การวิจัยและ
พัฒนา* 

        5  

จํานวนงบประมาณรวมที่
ได้รับเพ่ือทําวิจัย (ล้านบาท) 

13.9575 4.3672 18.8986 4.1007 19.6727 5.2410 19.6727 7.9557 16.2884 6.0305 

- งบประมาณโครงการวิจัยองค์
ความรู้ (ล้านบาท) 

5.5830 3.2832 7.5595 3.2387 8.3336 3.8200 8.3336 7.0967   

- งบประมาณโครงการวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ล้านบาท) 

8.3745 1.0840 11.3391 0.8620 11.3391 1.4210 11.3391 
 

0.859   

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้/สะสมองคค์วามรู้ที่มี
ศักยภาพ 

         6.0305 

- งบประมาณโครงการวิจัย 
การวิจัยพ้ืนฐาน* (ล้านบาท) 

        3.3627  

- งบประมาณโครงการวิจัย 
การวิจัยประยุกต์* (ล้านบาท) 

        10.0657  

- งบประมาณโครงการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา*(ล้านบาท) 

        2.860  

โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยที่ได้รับ (ลา้นบาท) 

3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 

* ปี 2560 เพ่ิงเริม่แบ่งประเภทโครงการวิจัยเป็นการวจิัยพื้นฐาน การวจิยัประยุกต์ การวจิยัและพัฒนา 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 

 

วิสัยทัศน์ :   
เป็นผู้นําด้านวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศ  

พันธกิจ :    
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

เป้าประสงค ์:  
ผลิตผลงานวิจยัที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ 

ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน 
 2. จํานวนโครงการท่ีใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
 3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 
 5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 
 6. ร้อยละของานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได้ 
 7. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณุภาพและแกไ้ขปัญหาของสถาบัน เชิงพ้ืนที่ 

ท้องถิ่น และประเทศ 
2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคณุค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

     เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ  
และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนสังคม และประเทศ 

1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวตักรรมทีอ่อกสู่เชิงพาณิชยข์อง
ผลงานทั้งหมด  

ร้อยละ ≥ 5 

2. ร้อยละความสําเร็จของความทกุตัวช้ีวดัในทุกประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ร้อยละ ≥70 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวตักรรมถกูนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของหน่วยงานภายในหรือภายนอก หรือพัฒนาสังคม
หรือส่ิงแวดล้อมของผลงานทั้งหมด  

ร้อยละ ≥50 

4. ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือยืน่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของผลงานทัง้หมด 

ร้อยละ ≥20 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์  
มทร.ตะวันออก 

แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 
มทร.ตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย 
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค 
เมือง  พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
การวิจัยทีเ่อื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคณุภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจยัและนวัตกรรมสู่การสร้างคณุค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 
และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
การวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค 
เมือง  พื้นที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งทางเศรษฐกิจ 

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคณุค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคณุค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   
รายละเอียดแผนบูรณาการวิจัย พ.ศ. 2561 – 2565 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2561 

 
 



หน่วย : บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบเงินอุดหนุน

งาน/โครงการ โครงการวจัิยและ
นวตักรรมในอุตสาหกรรม
ยทุธศาสตร์และเป้าหมายของ

             494,100 

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวจัิยงบเงินอุดหนุน - อุดหนุน
โครงการวจัิยแนวทางการด าเนินงาน 1.1 วจัิย
และนวตักรรมในอุตสาหกรรม
และคลสัเตอร์เป้าหมายและข้อ

             494,100 

ตัวช้ีวดัแนวทาง 1.1.2 
ผลงานวจัิยและนวตักรรมน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรม

             494,100 247,050 0 197,640 49,410

1 การออกแบบและสร้างเครือ่งผลติ
โปรตีนไฮโดรไลเซทเพ่ือใช้เป็น
เครือ่งปรุงรสแทนน้ าปลาความ
เค็มต่ า

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

ศศิวมิล 
มาแสง

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             372,100 186,050 148,840 37,210

2 การโปรแกรมพีแอลซีควบคุมเซอร์
โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

ด้วยการประยกุต์ใช้ฟังก์ช่ันบลอ็ค
และสตรัคเจอร์เท็กซ์

คณะ
วทิยาศาส
ตร์และ

เทคโนโล

ทัศพันธุ์
 สวุรรณ

ทัต

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             122,000 61,000 48,800 12,200

แผนงานบูรณาการสง่เสริมการ
วจัิยและพัฒนา งาน/โครงการ 
โครงการวจัิยและนวตักรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างความ

5,809,800           

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวจัิย

5,809,800           
งบเงินอุดหนุน - อุดหนุน
โครงการวจัิย

5,809,800           
ผลการด าเนินงาน 0
ยอดคงเหลอื 5,809,800
แนวทางการด าเนินงาน 2.2 วจัิย
และพัฒนาในประเด็นส าคัญตาม
ยทุธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้า
ทายไทย 2) มุ่งเป้า

2,047,500           

ตัวช้ีวดัแนวทาง 2.2.1 
ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็น
แนวทางเพ่ือก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่

2,047,500           

1 แผนงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพ่ิมขา้ว

ด าพ้ืนเมืองของคนชอง “ขา้วหอมแม่

พญาทองด า”

คณะ
เทคโนโล
ยสีงัคม

เจตน์
จรรย ์
อาจไธสง

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

                     -   135,150 108,120 0

โครงการย่อย อิทธิพลของน้ า ปุย๋ และ

อายุต้นกล้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต

 และคุณค่าทางโภชนาการของขา้ว

หอมแม่พญาทองด า

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร
รม

บัญชา 
เวยีง
สมุทร

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

             270,300 135,150 108,120 27,030

2 การพัฒนาอุปกรณ์ยนืยดืเสน้
ส าหรับผู้สงูอายุ

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

จรรยา
วรรณ 
จรรยา
ธรรม

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             136,500 68,250 54,600 27,000

3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์กับการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ดลฤดี 
ศรีมันตะ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               65,000 32,500 26,000 6,500

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561

เป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ 2

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ประเภท - รายการล า
ดับ
ที่

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวจัิย

งบประมาณที่ได้รับหน่วย
งาน

ผู้รับผิดช
อบ

โครงการ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ประเภท - รายการล า

ดับ
ที่

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวจัิย

งบประมาณที่ได้รับหน่วย
งาน

ผู้รับผิดช
อบ

โครงการ

4 การตระหนักถึงคุณค่าและทัศนคติ
ต่อผู้สงูอายขุองสงัคมไทย

คณะ
เทคโนโล
ยสีงัคม

มนัส
นันทน์ 
บุญปาล
วงศ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               65,000 32,500 26,000 13,000

5  แนวทางการพัฒนาสื่อสงัคม
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้สงูวยัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

วรัญญา 
เดชพงษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             130,000 65,000 39,000 26,000

6 การพัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์
เพ่ือให้ความรูแ้ละป้องกัน
ภาวะการเกิดสมองเสื่อม ส าหรับ
ผู้สงูอาย ุในอ าเภอเขาค้อ จังหวดั

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ประทีป 
วจิิตรศรี
ไพบูลย์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             130,000 65,000 39,000 26,000

7 การพัฒนาเก้าอ้ีนวดเพ่ือสขุภาพ
ส าหรับผู้สงูอายดุ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการ
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

ยิ่งยง 
รุง่ฟ้า

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             217,800 108,900 87,120 21,780

8 สื่อกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สงัคมสงูอายขุองประชากรวยัรุน่
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

ณัฐ
ชานันท์ 
ไตรวฒัน
วงษ์ ขอ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             308,100 - 154,050 123,240 30,810

9 การออกแบบชุดเครือ่งเรือนเรียน
ศิลปะส าหรับเด็กสมาธิสั้น

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

จรรยา
วรรณ 
จรรยา
ธรรม ขอ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             136,500 68,250 54,600 13,650

10 การศึกษาออกแบบสร้างสรรค์
พ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนที่ใช้
กระบวนการ Universal Design
ในการให้บริการเชิงธุรกิจการ

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

สริิโสภา
 ก่อสกุล

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             260,000 130,000 104,000 26,000

11 การประยกุต์การใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ของจังหวดันครนายก

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

อุไร
วรรณ 
ชาญชล
ยทุธ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               65,000 32,500 26,000 65,000

12 แนวทางการวางผังพัฒนาพ้ืนที่
เชิงสร้างสรรค์โดยวธิีบูรณาการ
วเิคราะห์ร่วมกับฐาน ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ : กรณีศึกษาสถาบัน

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

เยี่ยมพล
 โชติ
ปัญญา
ธรรม

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             263,300 131,500 105,500 26,300

แนวทางการด าเนินงาน 2.3 การ
จัดการความรูก้ารวจัิย 1) เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสงัคม
 2) เพ่ือความเป็นเลศิทางวชิาการ

1,254,100.00

ตัวช้ีวดัแนวทาง 2.3.1 
ผลงานวจัิยสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและสงัคม ร้อย
ละ 70 ของโครงการ

1,254,100.00

1 แนวทางการลดต้นทุนห่วงโซ่
อุปทานของผลไม้ไทย กรณีศึกษา
ล าไยในภาคตะวนัออก

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

จิรวฒัน์
 ณพัทลงุ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             195,000 97,500 78,000 19,500

2 ศึกษาการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานการผลติผ้าทอมือไทยยวน
 : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านทอผ้า
ต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จังหวดั

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

มัณทนา
ภรณ์ 
อรุณเรือง

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               65,000 0 32,500 26,000 6,500

3 การศึกษาแผนการพัฒนาการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม9 
วดัรอบเกาะรัตนโกสนิทร์

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

กิตติชัย 
ประเสริฐ
พรศรี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             120,100 - 60,050 48,040 12,010

4 ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวดัฝุ่น
ละอองขนาดเลก็ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะ
วทิยาศาส
ตร์และ
เทคโนโล

พงศ์
พัฒน์ 
สงิห์ศรี

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               78,000 39,000 31,200 7,800

5 การปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าระบบเติมอากาศ
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ า

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

ประหยดั
 กองสขุ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             260,000 130,000 104,000 26,000



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ประเภท - รายการล า

ดับ
ที่

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวจัิย

งบประมาณที่ได้รับหน่วย
งาน

ผู้รับผิดช
อบ

โครงการ

6 การพัฒนาเครือ่งปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวตามมาตรฐานข้าว

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

นฤมล 
บุญ
กระจ่าง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             212,300 106,150 84,920 21,230

7 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะการจัดการด้านการเงิน
ขององค์การเงินชุมชน

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

อังคณา 
ประเสริฐ
ศรี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             115,700 57,850 46,280 11,570

8 การประยกุต์ใช้เทคนิค Du Pont 
ในการวเิคราะห์การเติบโตภายใน
และความยั่งยนืขององค์กร
การเงินชุมชน

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

อังคณา 
ประเสริฐ
ศรี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             110,500 55,250 44,200 11,050

9 แนวทางการพัฒนา OTOP 
กรณีศึกษา: ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางพล ีจังหวดั
สมุทรปราการ

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ณชภัทร
 
พิชญมหุ
ตม์

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               97,500 48,750 39,000 9,750

งาน/โครงการ โครงการวจัิยเพ่ือ
สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ี่มีศักยภาพ

         15,242,800 
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวจัิย

         15,242,800 
งบเงินอุดหนุน - อุดหนุน
โครงการวจัิย

         15,242,800 
แนวทางการด าเนินงาน 	3.1 วจัิย
พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์

           1,054,800 
ตัวช้ีวดัแนวทาง 3.1.1 
โครงการวจัิยที่แลว้เสร็จสามารถ

           1,054,800 
1 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มที่มี

ต่อความชุกชุมและการกระจาย
ทางภูมิศาสตร์ของปูแสมภูเขา 
(Geosesarma krathing Ng 
and Naiyanetr, 1992)

ส าเนา
ของ ง.
4-1 
(2561)'!
AR111=

พัชรา 
นิธิโรจน์
ภักดี

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

             179,300 89,650 71,720 17,930

2 รูปแบบการจัดการความรูด้้านภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของผู้สงูอายใุน
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวดัจันทบุรี

คณะ
เทคโนโล
ยสีงัคม

อินธิรา 
ครองศิริ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             127,500 63,750 51,000 12,750

3 อัตลกัษณ์ร่วมวฒันธรรมด้าน
ภาษาระหวา่งคนชอง คนซัมแร
และคนปอร์ ในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา

คณะ
เทคโนโล
ยสีงัคม

เจตน์
จรรย ์
อาจไธสง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             340,000 170,000 136,000 34,000

4 ชุดอุปกรณ์ทดสอบราคาประหยดั
ส าหรับการทดสอบสมรรถนะของ
เครือ่งยนต์ดีเซล

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

อัคฆพงศ์
 สถาว
รินทุ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             153,000 76,500 61,200 15,300

5  การจัดท าแผนที่มรดก
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ชุมชนท่า
ใหม่ จังหวดัจันทบุรี

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

พรจิต พี
ระพัฒ
นกุล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             255,000 127,500 102,000 25,500

แนวทางการด าเนินงาน 3.2 วจัิย
ประยกุต์เชิงลกึหรือต่อยอด เพ่ือ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

           4,701,000 

ตัวช้ีวดัแนวทาง 3.2.1 
โครงการวจัิยที่สามารถก าหนด
แนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรือ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาการ

           4,701,000 

2 การคัดเลอืกและประเมินค่าทาง
พันธุกรรมของถ่ัวฝักยาวจากการ
ผสมข้าม ระหวา่งพันธุ์

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

พรทิพย์
 พรสรุิยา

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

             238,000 119,000 95,200 23,800

3 การจัดจ าแนกเช้ือ 
Xanthomonas citri pv. citri 
สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว
ขอเปลี่ยนแปลงช่ือเรือ่งงานวจัิย 

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

สภุา
ภรณ์ 
เอ่ียมเข่ง

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

               85,000 42,500 34,000 85,00



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ประเภท - รายการล า

ดับ
ที่

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวจัิย

งบประมาณที่ได้รับหน่วย
งาน

ผู้รับผิดช
อบ

โครงการ

ผลการด าเนินงาน 0
ยอดคงเหลอื 85,000

4 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงรา
ทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเช้ือก่อโรคใน
สตัวน้์ า

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

ศรัณยา 
รักเสรี

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

             227,600 133,900
ม.ค.61 107,120
พ.ค. 6126,780
ก.ย. 61

5 การพัฒนามังคุดต้นเต้ียเพ่ือการ
ปลกูในระบบชิด

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

ชัยวฒัน์
 มครเพศ

3 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 62

             110,700 55,350 33,210 22,140

6 ผลของการตรึงเซลลต่์อคุณภาพ
และอายกุารเก็บรักษาของน้ า
มังคุดโพรไบโอติกผงเพ่ือผู้สงูอายุ

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

นฤมล 
มงคล
ธนวฒัน์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             212,500 106,250 85,000 21,250

7 การตอบสนองต่อการคัดเลอืก
พันธุ์แบบหมู่เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
ความหวานใน ประชากรจาก
ลกูผสมระหวา่งแตงไทยกับแตงส

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

ปราโมทย์
 พรสรุิยา

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 62

             304,300 152,150 121,720 30,430

8 การเจริญเติบโต ผลผลติและ
ผลตอบแทนจากระบบการปลกู
ข้าวไร่แซมฝรัง่ในพ้ืนที่ต าบล
หนองข้างคอก จังหวดัชลบุรี

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

ประพฤติ
 พรหม
สมบูรณ์

2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 62

             170,000 85,000 68,000 17,000

9 การวดัปริมาณเอนไซม์โบรมีเลน
ของสบัปะรดโดยการประยกุต์ใช้
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

คณะ
วทิยาศาส
ตร์และ
เทคโนโล

กรรณพต
 แก้วสอน

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             153,000 76,500 61,200 15,300

10 ฤทธิ์ของสารสกัดเมลด็ล าไยเถาใน
การเหน่ียวน าเอนไซม์ควโินนรีดัก
เตสในเซลล ์Hepa1c1c-7

คณะ
วทิยาศาส
ตร์และ
เทคโนโล

วริิยา 
นิตยธ์ีรา
นนท์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             187,000 93,500 74,800 18,700

11 การท าลายการพักตัวของหัวแก่น
ตะวนัพันธุ์การค้า

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

รัตติกาล 
เสนน้อย

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             122,800 61,400          49,120   12,280         

12 การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเท้ายายม่อมใน
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย
โดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

สภุา
ภรณ์ 
เอ่ียมเข่ง

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             212,500 106,250        85,000   21,250         

13 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการ
เครือข่ายชุมชนเพ่ือคุณภาพสงัคม
สงูอาย ุระดับอ าเภอ : กรณีอ าเภอ
ศรีราชา จังหวดัชลบุรี

สถาบันวิ
จัยและ
พัฒนา

ภทรพร 
ยทุธา
ภรณ์พินิจ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             340,000 170,000        136,000 34,000         

14 การศึกษาชีววทิยาการสบืพันธุ์
ของนกกระทาดงจันทบูรในกรง
เลี้ยง

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

ววิฒัน์ 
วรามิตร

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             135,200 67,600 54,080 13,520

15 ปัญหาและความต้องการของผู้น า
ชุมชนด้านปศุสตัวอิ์นทรียเ์พ่ือ
การพัฒนาการเกษตร อยา่งยั่งยนื 
ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

ปาริชาต
 ปุระ
มงคล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             158,100 79,050 63,240 15,810

16 การสงัเคราะห์พอลเิอทิลนีที่
ประกอบด้วยกลุ่มเอมีดอกซิมเพ่ือ
สกัดยเูรเนียมจากน้ าทะเล

คณะ
วทิยาศาส
ตร์และ
เทคโนโล

วรีภรณ์ 
รัตนิสสยั

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             130,900 65,000 52,000 13,900

17 การใช้อ านาจรัฐต่อพุทธศาสนา
ในประเทศไทย

คณะ
ศิลป
ศาสตร์

อินทิรา 
นว
สมัฤทธิ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               93,500 46,750 37,400 9,350

18 วถีิการด าเนินชีวติอยา่งยั่งยนืตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
 ต้นแบบจังหวดัจันทบุรี

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ภาวณิี 
ทองแยม้

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             238,000 119,000 95,200 23,800

19 โรงเรือนปลกูแคนตาลปูด้วยระบบ
ควบคุมสภาวะแวดลอ้มแบบ
อัตโนมัติ

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

สรุพงษ์ 
โซ่ทอง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             187,000 93,500 74,800 18,700



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ประเภท - รายการล า

ดับ
ที่

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวจัิย

งบประมาณที่ได้รับหน่วย
งาน

ผู้รับผิดช
อบ

โครงการ

20 การพัฒนาเทคนิคเสริมก าลงัเสา
คอนกรีตเสริมเหลก็โดยการใช้
ระบบแผ่นเหลก็อัดแรงรัดรอบ
ภายหลงั

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์
และ

ทนงศักด์ิ
 อ่ิมใจ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             425,000 212,500 170,000 42,500

21 การสร้างโรงอบแห้งยางแผ่นดิบ
แบบผสมผสานพลงังาน
แสงอาทิตยกั์บตัวรับรังสอีาทิตย์
แบบพาราโบลคิและลมร้อนจาก

คณะ
เทคโนโล
ยี
อุตสาหกร

สมมารถ
 ศรี
ประเทือง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             425,000 212,500 170,000 42,500

22 การศึกษาผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ (ENSO) ที่มี
ต่อสภาวะฝนขีดสดุในประเทศไทย
 โดยวธิีการวเิคราะห์เชิงระลอก

คณะ
ศิลป
ศาสตร์

จุฬารัตน์
 ศรีกุล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             267,800 133,900 107,120 26,780

23 การพัฒนาประสทิธิภาพของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาผลติภัณฑ์จาก

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ภาวณิี 
ทองแยม้

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

               85,000 42,500 34,000 85,000

24 การวเิคราะห์แนวทางการเพ่ิม
ผลติภาพการผลติข้าวคุณภาพ 
ชาวนาในประเทศไทย

คณะ
บริหารธุร
กิจและ
เทคโนโล

ไพทูล สี
ใส

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

             192,100 96,000 60,000 36,100



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 

 
 



หน่วย : บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส
 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส
 4

งบเงนิอุดหนุน

งาน/โครงการ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ
ประเทศ

     993,500 

1 การศึกษาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการขับเคลื่อน
มอเตอรเ์หน่ียวน า 1 เฟส ด้วย
อินเวอรเ์ตอรแ์หล่งจ่ายแรงดันชนิด

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ประหยัด  กองสุข 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

2 แนวทางการลดต้นทุนห่วงโซ่
อุปทานของผลไม้ไทยกรณศึีกษา
ล าไยในจังหวัดจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

3 ซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตทีพ่บ
ในบรเิวณชายฝ่ังจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ดุสิต ศรวีิไล 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       42,000 

4 ภาวะการติดเช้ือและความชุกของ
พยาธใิบไม้ปอดระยะติดต่อ 
(metacercaria) ในปูแป้น 
(Varuna yui) ทีถู่กขายในตลาด

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พัชรา นิธโิรจน์
ภักดี

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

5 ศึกษาการเจรญิเติบโตของ
กล้วยไม้พ้ืนทีศู่นย์ราชการ 
สภากาชาดไทย เขาล้าน อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พรพนิต  
ศศิวัฒน์ชุติกุล

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       27,500 

6 การศึกษาความหลากหลายและ
โครโมโซมของกล้วยไม้เอ้ือง
กุหลาบกระเป๋าเปิดในพ้ืนทีจ่ังหวัด
จันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

กมลมนัส วัฒนา 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

7 ความต้องการได้รบัการส่งเสรมิ
ด้านการเกษตรของเกษตรกรผู้
ปลูกทุเรยีน จังหวัดจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พัชรา  บ ารงุ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       32,000 

8 การศึกษาและการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุไทย

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

มัทนา  ชาญกิจ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

9 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือ
ป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

ณฐัศรยิา  จักร
สมศักด์ิ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

10 การศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีของ
วัยรุ่นทีม่ีผลต่อความเสี่ยงในการ
เกิด อุบัติเหตุจากการใช้
รถจักรยานยนต์

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

มลฤดี  วัฒนอังกูร 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

11 การพัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้การเลี้ยงผ้ึงชันโรง  ในกลุ่ม
ผู้เลี้ยงผ้ึงชันโรงภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

วิชรณิ ี สวัสดี 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

เป้าหมายที่ 1

ล าดับ
ที่

งบประมาณที่
ได้รบั

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวิจัย

หน่วยงาน ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเภท - รายการ

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561
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12 การวิเคราะห์ข้อบกพรอ่งและ
ผลกระทบส าหรบัการจัดการความ
เสี่ยงในห้องฉุกเฉิน กรณศึีกษา
โรงพยาบาลเขาคิชกูฏ

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

นลินี  ชนะมูล 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

13 ระบบการจัดการงานพัสดุส าหรบั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

กชนิภา  เสรมิสัย 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายของชนิดนก ในเขต
โครงการป่าอนุรกัษ์พันธกุรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

วีระศักด์ิ  โนน
ม่วง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       35,000 

15 พฤติกรรมการเลือกสื่อออนไลน์
ส าหรบัเด็กก่อนวัยเรยีนของ
ผู้ปกครอง

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

มีนนภา  รกัษ์
หิรญั

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

16 การเตรยีมพอลิยูรเีทนโฟมแบบ
แข็งเรง่ปฏิกิรยิาด้วยบิสมัส

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

จุฬาภรณ ์ พวย
อ้วน

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

17 ศิกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ของมวนดอกรกั

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

วิจิตร ์วิโสรมัย์ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       35,000 

18 ความต้องการของสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพึ่งประสงค์ของบัณฑิต
ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตาม

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

อุไรวรรณ ชาญ
ชลยุทธ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

19 การพัฒนาความสุขในการท างาน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้โปรแกรมสุนทรยีแสวงหา : 
กรณศึีกษา มหาวิทยาลัย

คณะศิลป
ศาสตร์

กวีศุภณฐิ 
วิกรมวยากรม์

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

20 การสรา้งรปูแบบเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที2่1ของนักศึกษา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

วรนิทร  แดนดี 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

21 ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทางธรุกิจ ตามทักษะ
การเรยีนรู้มรศตวรรษที ่21 โดยใช้

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ปวีณา เมธวีรกิจ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       22,000 

22 การท างานเป็นทีมทีม่ีผลต่อการ
สรา้งบรรยากาศขององค์กร 
กรณศึีกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

วีรวรรณ ธาณี 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

23 การศึกษารปูแบบการท าบัญชีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อ าเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นิตยา เรอืงยุ
วนนท์

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

24 การพัฒนาศักยภาพทีพั่กอ าเภอ
เชียงคานเพ่ือเสรมิสรา้งอารยธรรม
รมิฝ่ังโขลทีย่ั่งยืนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

สถาบัน
เทคโนโลยี
การบิน

สมพงษ์ อัศว
รยิธปัิติ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

25 การคัดเลือกเช้ือรา Trichoderma
 spp. เพ่ือควบคุมเช้ือราสาเหตุ
โรคพืช

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

สุภาภรณ ์ เอ่ียม
เข่ง

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 
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งาน/โครงการ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรอืสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความมัน่คง และคุณภาพชีวิต

3,656,500

1 ผลของตัวแปรการผลิตต่อสมบัติ
เชิงกลของสารละลายของแข็ง 
(1-x)[Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5]TiO3
-xSrTiO3 เซรามิก

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

รตบงกช แสนจุ้ม 1ปี 0 เดือน        50,000 

2 สารสกัดจากเปลือกผลไม้ทีม่ีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรยี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พรสิณ ีดาราพงษ์ 1ปี 0 เดือน        40,000 

3 ประสิทธภิาพการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส แอลฟาอะ
ไมเลส และไลเปส ของสารสกัด
จากใบชารางแดง (Ventilago 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

รวินิภา  ศรมีูล 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

4 สมบัติเชิงกลของเซรามิกสทรอ
นเซียมไอรอนไนโอเบตทีเ่จือด้วย
แมงกานีสไดออกไซด์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

รตบงกช แสนจุ้ม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

5 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติ
ของแบคทีเรยีทีม่ีประสิทธภิาพสูง
ในการผลิตไบโอเซลลูโลสจาก
แหล่งธรรมชาติ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

อมรรตัน์ สุวรรณ
โพธิ์ศรี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       35,000 

6 ผลของการเสรมิเนระพูสีไทยต่อ
สมรรถนะการผลิต และคุณภาพ
ซากในไก่เน้ือ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

เทอดศักด์ิ   ปุระ
มงคล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       45,000 

7 การบ าบัดสีย้อมกกในน้ าเสียระบบ
ต่อเน่ืองด้วยกระบวนการเฟนตันอ
อกซิเดชันรว่มกับคลื่นอัลตราโซนิค

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

สมยศ   สันติ
มาลัย

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

8 การศึกษาระบบควบคุมสภาพ
อากาศส าหรบัโรงเรอืนเพาะเห็ด
เมืองหนาวขนาดเล็กด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ชาครติ  วินิจ
ธรรม

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

9 การศึกษาการติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาใน  สถานศึกษา กรณศึีกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

วัชรากร ป่ินธรุตัน์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

10 ผลของการเพ่ิมวงรอบในการท าอบ
 Multiple Tempering ต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก High 
Speed Steel (Type M)

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ยิ่งยศ  ทิพย์ศรี
ราช

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

11 ศึกษาการแปรรปูผลิตภัณฑ์เต้าหู้
ปลาจากปลาข้างเหลืองผสมส ารอง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

วิทิต   เลิศนิมิต
มงคล

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

12 การส ารวจความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ใช้หัวเช้ือจุลินทรยี(์ปม.
1)ในจังหวัดจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

นิภาพร  จุฬารมย์ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 
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13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น
จากทุเรยีน

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

วรรณศิร ิ หิรญั
เกิด

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

14 ผลของชนิดและปรมิาณสาร
ตกตะกอนต่อคุณลักษณะของเต้าหู้
อ่อนจากถ่ัวแดง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

บุณฑรกิา  สุมะ
นา

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

15 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษีท้องถ่ินขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลในจังหวัดเขตการค้า
ชายแดนภาคตะวันออก

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

ศิรวิรรณ ์ สุข
ประเสรฐิ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       26,000 

16 ความสัมพันธข์องกลยุทธธ์รุกิจ 
เทคนิคทางการบัญชีบรหิาร การ
วัดผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลาง

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

รุ่งรศัมี  ดีปราศัย 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

17 แอพพลิเคช่ันบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส์สองภาษา ไทย-
อังกฤษ วิชาอาเซียนศึกษา บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

พิศาล  ทองนพ
คุณ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

18 ความต้องการแอพพลิเคช่ันของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรา้ง
มูลค่าและส่งเสรมิการส่งออก

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

มนัสนันทน์  
บุญปาลวงศ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

19 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการ
สรา้งสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
 ทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

บุปผา  ภิภพ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       20,000 

20 ปัจจัยเสี่ยงทีม่ีผลต่อการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

ทรงวุฒิ  บุญส่ง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       45,000 

21 การบรหิารความเสี่ยงทีม่ีผลต่อ
ประสิทธภิาพของการผ่านพิธกีาร
ศุลกากรส าหรบัของทีน่ าเข้า

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

ดารวุรรณ โรจน
สุพจน์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

22 ออกแบบห้องเรยีนอนุบาลส าหรบั
เด็กทีม่ีความบกพรอ่งทางสายตา

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

สิรโิสภา ก่อสกุล 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

23 สื่อประชาสัมพันธกั์บการเตรยีม
ความพรอ้มด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่
สังคมสูงอายุของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

ณฐัชานันท์   
ไตรวัฒนวงษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

24 การบรหิารจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเทีย่วเพ่ือสักการะ 9 สิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์รอบเกาะรตันโกสินทร์

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

มัณทนาภรณ ์
อรณุเรอืง

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

25 การเดินทางท่องเทีย่วตลาดน้ า 
กรณศึีกษา ตลาดน้ าคลองลัดมะยม

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

กิตติชัย 
ประเสรฐิพรศรี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

26 การศึกษาปฏิกิรยิาทรานเอสเทอรฟิิ
เคชันของน้ ามันปาล์มโดยการใช้
ตัวท าละลายรว่ม

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

วรเดช พูนค า 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 
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27 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านโลจิสติกส์ใน
งานสหกิจศึกษาส าหรบั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

วรเศรษฐ์  อุดม
สิน

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

28 ปัจจัยทีม่ีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดี่ขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

กุลนัดดา สาย
สอน

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

29 การเตรยีมสารประกอบ
แมกนีเซียมมีมูลค่าจากแรโ่ดโลไมต์

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

สมโภชน์ ภู่พีระ
สุพงษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

30 ปัจจัยทีส่่งผลให้ข้าราชการพล
เรอืนมีความต้องการขยายเวลา
เกษียณอายุราชการเป็น 65 ปี

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

เกษเพ็ชร ์
วงษ์วัฒนพงษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

31 การประเมินปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในการผลิตและ
กระบวนการติดต้ังตู้ไฟฟ้า

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

ณรงค์ ชัย
สงเคราะห์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

32 การตอบสนองของระดับไนเตรท
ต่อการเจรญิเติบโต ปรมิาณไขมัน 
และองค์ประกอบกรดไขมันใน
สาหรา่ย Ankistrodesmus sp. 

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

วราทิตย์  ดลสุจิต 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

33 ผลของการใช้มูลไส้เดือนดินต่อการ
เจรญิเติบโตและผลผลิตของพรกิ
หวาน (Capsicum annuum )

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

วชิราภรณ ์เรอืน
แป้น

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

34 การเปรยีบเทียบพันธุ์เพ่ือประเมิน
ผลผลิตของทานตะวันภายใต้ดิน
ชุดชลบุรี

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

รตันากร กฤษณ
ชาญดี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

35 อิทธพิลของวันปลูกต่อการ
เจรญิเติบโตและให้ผลผลิตของ
แก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

รตัติกาล เสนน้อย 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

36 การสะสมไนเตรทของผักทีป่ลูกไร้
ดินในระบบปิดและระบบเปิด

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

นัจภัค  สุขสัวสด์ิ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       47,500 

37 ผลของการใช้สารสกัดเมล็ดล าไย
เถาต่อลักษณะกายภาพและการ
เกิดออกซิเดชันในแพตต้ีหมูปรงุสุก

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

วิรยิา นิตย์ธรีา
นนท์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

38 การตรวจสอบความเป็นผลึก สัญ
ฐานวิทยา และสมบัติทางความ
รอ้นของเม็ดแป้งเท้ายายม่อม

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

สมทบ สันติเบ็ญ
จกุล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

39 การเสรมิใยอาหารในพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นด้วยกากมะพรา้ว

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

สายใจ  จรยิา
เอกภาส

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

40 การศึกษาประสิทธภิาพระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

จิรวัฒน์ สิตรา
นนท์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 
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41 กลยุทธก์ารสื่อความหมายเชิง
การตลาดในแหล่งท่องเทีย่ว ทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิง
ประวัติศาสตรอ์ย่างยั่งยืน

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

วัชราภรณ ์ขายม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

42 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ภาวิณ ีทองแย้ม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

43 การพัฒนาศักยภาพการบรหิาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชน ต าบล
บางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

พณพีรรณ สมบัติ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

44 อิทธพิลของสื่อสังคมออนไลน์ทีม่ี
ผลต่อการพัฒนาความรู้ของ
นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาใน
เขตกรงุเทพมหานคร

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

วรญัญา  เดช
พงษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       15,000 

45 การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้าน
การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็น
ระบบ

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

มณรีตัน์ ภารนันท์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

46 การเปิดรบัชม ทัศนคติ พฤติกรรม
การเลียนแบบ และความคาดหวัง
ในการรบัชมละครโทรทัศน์หลัง
ข่าวภาคค่ าของวัยรุ่นในเขต

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ดลฤดี ศรมีันตะ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

47 ความสัมพันธร์ะหว่างการเปิดรบั
ฟัง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และการใช้ประโยชน์ของผู้ฟัง
รายการวิทยุออนไลน์ในเขต

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ก าพล ดวงพร
ประเสรฐิ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

48 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
 ส าหรบัประชาชน

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ประทีป วิจิตรศรี
ไพบูลย์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       20,000 

49 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอิทธพิล
ของความจงรกัภักดีต่อตราสินค้าที่
มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชน ในต าบลบางแก้ว อ าเภอ

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ณชภัทร   
พิชญมหุตม์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

50 การสรา้งโมเดลการรบัรู้
ความสามารถของตนเองทางด้าน
คอมพิวเตอร์

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

อรวรรณ มูสิกะ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

51 ความต้องการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอรก์ราฟิกส์ของ
เจ้าหน้าทีส่ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยเพ่ือรองรบัไทยแลนด์ 

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

สุชาดา  ท้าวลอม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       20,000 

52 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเรจ็ของ
การท านาแปลงใหญ่

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ไพทูล  สีใส 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

53 การจัดการเรยีนการสอนเน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตาม
รปูแบบการเรยีนรู้ศตวรรษที ่21 
วิชาระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ทิพวรรณ มีพ่ึง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       16,000 

54 การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือชุมชน 
(Creativity for Community) 
เพ่ือสรา้งแนวทางการพัฒนาสื่อ

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

ขวัญชีวา ไตร
พิรยิะ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       36,000 
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55 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจใน
การรบัชมสื่อดิจิทัลจากสมารท์โฟ
นของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
กรงุเทพมหานคร

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

สาโรจน์  ไวยคง
คา

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

56 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตทุเรยีน
ในจังหวัดจันทบุรี

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

อภินันท์  พัชโร
ภาสวัฒนกุล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

57 การวิเคราะห์ประสิทธภิาพเชิง
เศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ ามัน
   ในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

อภินันท์  พัชโร
ภาสวัฒนกุล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

58 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ: กรณศึีกษา
ประเทศไทยและมาเลเซีย

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

นวลละออ  อา
นามวัฒน์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

59 การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือใช้ท านาย
กลุ่มของยีนทีส่ัมพันธกั์บความไว
ของการตอบสนองต่อยา ทราสทูซู
แมบ ต่อโรคมะเรง็เต้านมสายพันธุ์ 

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

สมศักด์ิ รกั
เกียรติวินัย

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

60 รปูแบบการเรยีนรู้ด้วยตนเองใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
 เพ่ือการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ใน
พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะศิลป
ศาสตร์

วสันต์ รตันากร 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

61 แนวทางการพัฒนาการจัดการที่
พักแบบสัมผัสวิถีชีวิต (Homest) 
เพ่ือรองรบันักท่องเทีย่ว ต าบล
ปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง

คณะศิลป
ศาสตร์

วารทิ วสยางกูร 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

62 ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในข่าว
ออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออ

คณะศิลป
ศาสตร์

รกัษ์ ห้วยเรไร 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

63 แผนยุทธศาสตรเ์พ่ือพัฒนาการ
ท่องเทีย่วแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนของต าบลปากน้ าประแส
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

คณะศิลป
ศาสตร์

อรรถพงศ์ ศรตีะ
ลาลัย

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

64 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ณฤพลวัทน์ โชติ
ทุม

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

65 คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใน ทัค เอฟเวอรล์าสต้ิง ของ นา
ทาลี แบบบิท

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

คมเดือน โพธิ
สุวรรณ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

66 การใช้ภาษาอังกฤษสอนและ
บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคะแนนการสอบ 
TOEIC ของนักศึกษา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ดนุชวัฒน์  
สุวรรณศิลป์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       20,000 

67 ผลของกิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวางต่อทักษะการเลือกใช้
ค าศัพท์ในการแปลภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยนักศึกษาชาวไทย

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ณฏัฐ์ธรรมา  
ทองเอ่ียม

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       13,000 

68 ศึกษารปูแบบและเทคนิคการ
เรยีนรู้วิชาทางคณติศาสตรใ์ห้
เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

จงจิต ลิอ่อนรมัย์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       15,000 
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69 ศึกษาประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการกองทุนหมูบ้่านและชุมชน
อย่างยั่งยืร กรณศึีกษา กองทุน
หมูบ้่าน ม.๖ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ธญัพัทธ ์วัฒน
จิรพันธุ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

70 การตรวจหาโปรโตซัวในเลือดแพะ
ในจังหวัดชลบุร ีด้วยกล้อง
จุลทรรศน์

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

ธนกฤต จันทรค์ง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

71 การเปรยีบเทียบการรกัษาด้วย
แชมพูพรอพอลิส3%จากผ้ึง กับ
แชมพูคลอเฮกซิดีนกลูโคเนต2%-
ไมโคนาโซลไนเทรต2%และแชมพู

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

พรรษวุฒิ สุดใจดี 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

72 อุบัติการณข์องโรคบลูเซลโลซีสใน
แพะ-แกะ ในเขตจังหวัดชลบุรี

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

จเร อุดมยิ่ง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

73 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสในฟักข้าว

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พรสิณ ีดาราพงษ์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

74 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแ์ละระบบบอกต าแหน่ง
บนพ้ืนผิวโลก เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งที่

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

75 วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิตกุ้งก้ามแดง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

อโนชา  กิรยิากิจ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

     100,000 

76 โครงการย่อยที ่1 ประเภทของ
อาหารต่อคุณภาพของไข่และลูก
กุ้งก้ามแดง (โครงการชุด)

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

อโนชา  กิรยิากิจ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

77 โครงการย่อยที ่2 อิทธพิลของ
แหล่งทีม่าของความเค็มน้ าและ
ระดับความเค็มต่อผลผลิตกุ้งก้าม
แดง (Cherax quadricarinatus)

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

อโนชา  กิรยิากิจ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

78 ผลของพาโคลบิวทราโซลและเอที
ฟอนทีม่ีต่อการออกดอกของเงาะ
พันธุ์โรงเรยีน

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

มาโนชย์  กู
ลพฤกษี

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

79 การศึกษาผลของสารควบคุมการ
เจรญิเติบโตของพืชและสารที่
เก่ียวข้างบางชนิดต่อการออกดอก
และการเปลี่ยนแปลงทาง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ชัยวัฒน์ มครเพศ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

80 ผลของหินฟอสเฟตรว่มกับปุ๋ยมูล
ไส้เดือนต่อการออกดอกและให้
ผลผลิตของล าไยเล็กนอกฤดู

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ชาติชาย ไชยช่วย 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

81 ผลของค่าความเค็มของดินทีม่ีต่อ
การเจรญิเติบโตของไม้ดอกบางชนิด

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

รตันา  ไชยช่วย 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

82 การพัฒนาระบบการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัธรุกิจเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

คณภร ควรรติกุล 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 
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83 ระบบวิเคราะห์ความน่าจะเป็นใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

พูลศิร ิประคอง
ภักด์ิ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

84 ระบบฐานข้อมูลขออนุญาตไป
ราชการของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

สมมาตร  
พรหมพุฒ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

85 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ออกใบรบัรองตามระบบการ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีดี่ส าหรบัมังคุด (GAB:

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

สุทธพิงษ์ คล่องดี 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       35,000 

86 การบ ารงุรกัษาทวีผลแบบทุกคนมี
ส่วนรว่มด้วยระบบเว็ปไซต์แจ้ง
ซ่อมแผนกคอมพิวเตอรผ่์าน
แอพพลิเคช่ันแอนดรอยส์และ

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

วชิรธร  จันทร์
ชมภู

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

87 ระบบคลังข้อสอบและข้อสอบ
ออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้วิธกีารวิเคราะห์ระดับความ
ยากงา่ยข้อสอบ

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

อธคิม พฤกษ์
ศศิธร

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

88 การใช้นิวคลิโอไทด์ในอาหารต่อ
การเจรญิและอัตรารอดของปลานิล

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

จันทรพิ์มพ์  กัง
พานิช

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

89 ผลของระยะปลูกทีม่ีต่อสรรีวิทยา
การเจรญิเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวไรส่ายพันธุ์ยางพระ 2012-08

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

ประพฤติ  
พรหมสมบูรณ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

90 การพัฒนาซองบังคับและ
ปฏิบัติการแพะ-แกะ

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

วิชิต  เกตุพงษ์
พันธุ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

91 แอนต้ีออกซิแดนซ์แอคติวิต้ีในผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่และการแปร
รปู

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

พัชนี บุญธกา
นนท์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

92 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมช่อม่วง
แช่เยือกแข็งจากข้าวหอมนิล

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ปภากร  ศรสีอน 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

93 การพัฒนาและสรา้งเครื่องปอก
เปลือกมันส าปะหลัง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       23,000 

งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพ่ือ
สรา้ง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

729,000.00

1 ชุดทดสอบและจ าลองการท างาน
ระบบเกียรย์านยนต์ส าหรบั
ห้องปฏิบัติการ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ไกรสร   รวยป้อม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการลดลงของการ
ท ายางแผ่นรมควันของสหกรณ์
กองทุนสวนยางใน พ้ืนทีจ่ังหวัด
จันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

บุญฤทธิ์  บัว
ระบัติ

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 



ไตรมาส 1 ไตรมาส
 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส
 4

ล าดับ
ที่

งบประมาณที่
ได้รบั

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวิจัย

หน่วยงาน ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเภท - รายการ

3 การเปรยีบเทียบปรมิาณสารทีม่ี
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันระหว่างเซลล์
แขวนลอยว่านขันหมาก
(Aglaonema tenuipes Engl.)ที่

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ปฐมาภรณ ์ทิลา
รกัษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

4 ผลของการเสรมิกากกาแฟต่อการ
ผสมติดและการฟักออกในไก่
พ้ืนเมือง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

สุจิตรา ทิพย์ศรี
ราช

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

5 การผลิตไข่มุกข้าวหอมแม่พญา
ทองด างอกโพรไบโอติกโดยเทคนิค
 Spherification

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

นฤมล มงคล
ธนวัฒน์

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

6 การผลิตน้ าสละเสรมิจุลินทรยี์โพร
ไบโอติกทีผ่่านการตรงึเซลล์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ธนะวัฒน์ 
ชนะวรรโณ

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

7 การพัฒนาเครื่องด่ืมน้ าสละไซเดอร์
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

สุปราณ ีเลาห์กิ
ติกูล

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

8 การศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุร ีทีม่ีต่อการจัดการเรยีน

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

อินธริา  ครองศิริ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

9 การจัดการท่องเทีย่วท้องถ่ิน : 
กรณศึีกษาการจัดการท่องเทีย่ว
ชุมชนรมิน้ าจันทบูร  จังหวัด
จันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม

อารสิาย์  
รุ่งเรอืงผล

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

10 การพัฒนากระดานฝึกยืนทรงตัว
เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่เด็ก
ออทิสติก

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์

ยิ่งยง  รุ่งฟ้า 2 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 59 - 
ก.ย. 61

       50,000 

11 สื่อดิจิทัลในการเรยีนการสอนวิชา
คณติศาสตรแ์ละคอมพิวเตอรใ์น
ชีวิตประจ าวัน

คณะ
วิศวกรรมศา
สตรแ์ละ
สถาปัตยกรร

บุญชม  สุดจิตต์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       25,000 

12 การอบแห้งปลาด้วยโรงเรอืน
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

กมลวรรณ จิตจัก 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

13 การศึกษาความต้านทานการกัด
กรอ่นของนาโนซีเรยีทีเ่คลือบบน
พ้ืนผิวอะลูมิเนียมผสม

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

สุณสิา ศุภคณา
พิทักษ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       40,000 

14 รปูแบบการสอนตกผลึกทาง
ปัญญาและวิจัยเป็นฐานใน
สภาพแวดล้อมแบบสมารท์คลาส
รมูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่

คณะ
บรหิารธรุกิจ
และ
เทคโนโลยี

มณรีตัน์ ภารนันท์ 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       60,000 

15 การศึกษาความสามรถในการ
จดจ าค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาทีผ่่านการเรยีนรู้จาก
เทคนิคการสอนแบบ Picture Me

คณะศิลป
ศาสตร์

วีรภัทร ภค
พงศ์พันธุ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       19,000 

16 พัฒนาวิธกีารตรวจกลุ่มเลือดใน
แมวโดยใช้วิธ ีSurface Plasmon
 Resonance (SPR)

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

ธารณิ ีทับทิม 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       45,000 



ไตรมาส 1 ไตรมาส
 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส
 4

ล าดับ
ที่

งบประมาณที่
ได้รบั

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา
ในการ
ด าเนิน
งานวิจัย

หน่วยงาน ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเภท - รายการ

17 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธภิาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงว
คลตะวันออก

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ชัยวัฒน์  หฤทัย
พันธ์

1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       50,000 

18 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลกิจกรรมการกีฬา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

ส านักวิทย
บรกิารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สิทธชัิย ด้วงแก้ว 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       30,000 

19 การใช้สารกระตุ้นการลอกคราบใน
ปูทะเลขนาดเล็ก

คณะ
เกษตรศาสต
รแ์ละ
ทรพัยากร

ชงโค  แซ่ต้ัง 1 ปี 0 
เดือน
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

       45,000 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 
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ภาคผนวก ง 
ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565) 
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ภาคผนวก ง 

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนปรับปรุง   
- แผนปรับปรุง/พัฒนาจากผลประเมินการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่าน
มา (Improvement Plan) 

- ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดอืน) 
 

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ไตรมาสที่ 1 
 
ปลายเดือนมีนาคมและปลายเดือน
กันยายน ของทุกปี 
ไตรมาสที่ 2 
 

คณะกรรมการทบทวน
แผนฯ 
 
 
 

2. แผนการดําเนินงานเสนอของบวิจัย   
 - กําหนด/แจ้งนักวิจัยเสนอขอโครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดิน ส่งมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - แจ้งนักวิจัยเสนอขอโครงการวิจัยของบประมาณเงินรายได้ ส่งมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 - พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 

                                  งบประมาณเงินรายได ้
 - ส่งข้อแก้ไข/ผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้นักวิจัยแก้ไข 
 - ดําเนินการสง่โครงการวิจัยในระบบ NRMS ของ วช. (งบประมาณแผน่ดิน) 

เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี 
 
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี 
 
เดือนสิงหาคมของทุกปี 
เดือนตลุาคมของทุกปี 
ภายหลังจากพิจารณาโครงการ 30 วัน 
เดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี 
 
 
 
 

น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร  
(งปม.แผ่นดิน) 
น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 
(งปม.เงินรายได้) 
 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
- จัดทําสัญญาทุน      งบประมาณแผ่นดิน  

                         งบประมาณเงินรายได้ 
                         งบประมาณภายนอก  

- ติดตามการเบกิจ่าย  งวด 1  
                         งวด 2  
                         งวด 3  

- ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานผ่านระบบออนไลน์ NRMS 
(งปม.แผ่นดิน, งปม.ภายนอก) 

- ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กําหนดส่งเล่ม) 
 

- กําหนดการขยายเวลา แจ้งเวียนนักวิจัยให้ดาํเนินการ 
- ติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย  ไตรมาส 1  

                                                  ไตรมาส 2   
                                                  ไตรมาส 3   
                                                  ไตรมาส 4  

- รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน       รอบ 6 เดอืน 
                                                                  รอบ 12 เดอืน 
 

ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 1 
ขึ้นอยู่กับเจ้าของแหล่งทุน 
ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 
ทุกวันที่ 25 ของเดอืน 
 
ภายใน 30 วัน หลังจากส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
ก่อนวันสิ้นสดุสญัญา 30 วัน  
คณะฯรายงานภายใน 31 มี.ค. ของทุกปี 
คณะฯรายงานภายใน 30 มิ.ย. ของทุกปี 
คณะฯรายงานภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี 
คณะฯรายงานภายใน 25 ธ.ค. ของทุกปี 
ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 

น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร  
(งปม.แผ่นดิน) 
น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 
(งปม.เงินรายได้) 
น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 
(งปม.ภายนอก) 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 
 
 
 
ผอ.สวพ. 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียดงบประมาณเร่งด่วน (EECi / จังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ร่างแผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สู่เขตพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2561-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

สารบัญ 

หน้า 

ความเป็นมา           3 

สาระส าคัญของร่างแผนกลยุทธ์ฯ         3 

วัตถุประสงค์           4 

เป้าหมายการพัฒนา          4 

สถานการณ์แรงงาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและเทคโนโลยี     5 

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ     9 

แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยี        10 

กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา          10 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       10 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ          11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ความเป็นมา 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยง
ไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจ านวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า 
GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมี
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึง
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EasternEconomic Corridor : EEC)” 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และต่อมารองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มีบัญชาให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ประสานและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)ในการนี้ สศช. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) 
1.1 วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 
1.2 เป้าหมายการพัฒนา 

(1) พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนใดที่จะมี
การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพิ่มเติม 

(2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คือ 

5 อุตสาหกรรมแรก เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ ยาน
ยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร 

5 อุตสาหกรรมใหม่  ซึ่งจะเกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีใหม่และเป็น
เทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร 
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 เห็นชอบกรอบแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
โดยแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเป็นแผนงานหนึ่งในแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี ซึ่งมี
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เป็นประธาน มีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านร่วมเป็นอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกตามข้อเสนอของ กรศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ .....................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์นี้ รวมทั้งจัดท ารายละเอียดความเป็น
เลิศของแต่ละหลักสูตรของคณะต่าง ๆ 
 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ฯนี้ ได้น าค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งข้อแนะน าของอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรฯ และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มาประกอบกับ
การวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการด้วย 

 

2. สาระความส าคัญของร่างแผนกลยุทธ์ฯ 

 แผนกลยุทธ์ฯ นี้ จะพิจารณาจากความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลักในการผลิต
บุคลากรให้ตรงตามสาขาวิชา ทักษะ สมรรถนะและจ านวนพอเพียงตามที่ต้องการ ซึ่งในระยะแรกได้
ด าเนินการประมาณการความต้องการก าลังคนและส ารวจความสามารถในการผลิตก าลังคนทั้งหมดของ
ประเทศไทย และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือเตรียมการวางแผนด้านการพัฒนาการศึกษา 
การวิจัยและเทคโนโลยี ส าหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีกรอบแนวคิด
ดังนี้ 
 • ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระยะแรกจะประมาณการความต้องการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะก าหนดให้ผู้ลงทุนต้องให้ข้อมูลด้านจ านวนแรงงานและ
คุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการมาใช้ประกอบการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว หลักงานนั้น 
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ต้องมีการจัดท าระบบเชื่อมโยงความต้องการของนักลงทุนกับการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาเข้า
ด้วยกัน 

 • การพัฒนาระบบการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี จะด าเนินการภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้ตรงตามความต้องการโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

 • มีการใช้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ประกาศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย เทคโนโลยี 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการใช้เงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา
บุคลากรการวิจัยและเทคโนโลยี 
 • จัดให้มีกลไกการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และเทคโนโลยี ในพ้ืนที่ EEC เพ่ือ
ประสานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์

 • เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้พอเพียง 

 • เพ่ือสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

4. เป้าหมายการพัฒนา 

ระยะเร่งด่วน 

 • นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบ
สารสนเทศ จ านวนอย่างน้อย 2,000 คน 

 • เกษตรกรอย่างน้อย 500 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่จากมหาวิทยาลัย 

ระยะปานกลาง 
 • ภายใน 2 ปี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ศูนย ์
 • ภายใน 2 ปี จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร  

• ภายใน 2 ปี จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมไม่ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
 • ภายใน 5 ปี ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่า  
200 คน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 คน พร้อมทั้งจัดทุนการศึกษาระดับปริญญาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 10 ทุน 
 • ภายใน 5 ปี ผลิตบัณฑิตรองรับ EEC มากกว่า 200 คน 
 • ภายใน 5 ปี ก าลังแรงงานระดับปริญญาด้านรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจนถึง  
30 คนต่อปี หรือมากกว่า 
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2560 2561 2562 2563 2564 เป้ารวม 

 • ภายใน 5 ปี ร่วมลงทุนกับบริษัทการบินชั้นน า ฝึกอบรมนักบินและบุคลากรด้านนักบิน ไม่น้อยกว่า 
20 คน/ปี และช่างซ่อมเครื่องบินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี 

 

5. สถานการณ์แรงงาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและเทคโนโลยี 

ความต้องการแรงงานรวมในพื้นที่ EEC 
 ส าหรับอุตสาหกรรมที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ จากการประมาณการของมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยใช้ข้อมูลปี 2559-เมษายน 2560 พบว่าจะมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนรวม 224 โครงการ มีความต้องการแรงงานจ านวน 12,213 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของก าลัง
แรงงานรวมทั้ง 3 จังหวัด โดยการผลิตแรงงานระดับปริญญาในพ้ืนที่ ในปี 2559 พบว่าสามารถผลิตบุคลากร
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ จ านวน 4,297 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 3,762 คน และปริญญาโท 534 คน 
ซึ่งไม่พอต่อความต้องการส าหรับระดับอาชีวศึกษา พบว่า ในปี 2560-2564 มีความต้องการแรงงานอาชีวะใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่าการผลิตแรงงาน จ านวน 56,462 คน โดยหลักสูตรทวิภาคีของอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 1 เท่า เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พอเพียงและบางส่วนมี
ทักษะไม่ตรงกับความต้องการ 

เปรียบเทียบเป้าหมายความต้องการแรงงาน 
กับเป้าหมายผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาจาก 3 จังหวัด EEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งข้อมูล: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป้าหมายที่ต้องการ           รวมผู้ส าเร็จการศึกษา 3 จังหวัด 
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การวิจัย การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ในปี 2558 บุคลากรวิจัยและพัฒนาในตลาดแรงงานมีทั้งสิ้น 59,416 คน หรือคิดเป็น 13 คน ต่อ
ประชากร 10,000 คน มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพ่ือการวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 45 กับ 55 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.62 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่
ก าหนดให้ในปี 2564 ให้อัตราบุคลากรด้านการวิจัยละพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน และ
เป้าหมายสัดส่วนการลงทุนภาครัฐกับเอกชนที่ ร้อยละ 30 กับ 70 นอกจากนั้น ก าหนด สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิงขึ้นเป็นร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ บุคลากรวิจัยและ
พัฒนามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยปี 2560 มีนักเรียนทุนในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ที่ก าลังศึกษาในต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 3,664 คน เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากที่สุด (ร้อยละ 21 ของนักเรียนทุนรัฐบาล) โดยกลุ่มวิชาที่มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา การแพทย์ฟิสิกส์ และเคมี โดยในจ านวนนี้ก าลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 43 รองลงมา คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 36 และปริญญาโท ร้อยละ 19 ที่เหลือ
เป็นการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 นอกจากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมการพัฒนาก าลังคนเริ่มตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการพัฒนาจากโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,832 คน และ
ก าลังศึกษา (ทั้งในและต่างประเทศ) 2,602 คน โปรแกรมที่มีการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด คือ การสนับสนุน
ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในและต่างประเทศ รองลงมา คือ การส่งเสริมห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปัจจุบันได้ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสนับสนุนทุนการศึกษา 2) การจัดหลักสูตร
สาขาขาดแคลน 3) บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน และ 4) การเพ่ิมความสามารถภาคเอกชนในการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งในพ้ืนที่ EEC มีผู้ได้รับทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ านวน 67 คน คาดว่าจะจบในปี 2565 
นอกจากนั้น มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาศึกษาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบแผนสนับสนุน
นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561-2565 คาดว่าส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประมาณ 300 คน ส าหรับพ้ืนที่ EEC 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้มีเยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ขึ้น โดยการปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของครู
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย 
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ปัจจุบัน อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีทั้งสิ้น 580 คน เป็นอาจารย์ที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 46 คน และมีจ านวนงานวิจัย
ที่สามารถน ามาพัฒนาหรือต่อยอดทางการวิจัย จ านวน 40 คน และมีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 50 คน
โดยกลุ่มวิชาที่มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการบิน และคณะสัตวแพทย์ ตามล าดับ โดยในจ านวนนี้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 98.42 รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 1.58 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีภาครัฐด าเนินการในพื้นที่ EEC 
 • รัฐบาลอนุมัติเครื่องมือทางนโยบายที่ส าคัญแล้ว ได้แก่ การประกาศเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นแหล่งคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประกาศเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ภายในพ้ืนที่ เร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมให้มีการน า
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ เข้ามาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและความต้องการจ้าง
งานในพ้ืนที่ EEC โดยเร็ว ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่น Flex Campus (18 มหาวิทยาลัย 15 บริษัทชั้นน า 3 
สถาบันเทคโนโลยี) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับออสเตรีย จีนไต้หวัน และออกมาตรการภาษี มาตรการ
ผลักดันวีซ่าส าหรับผู้มีความรู้หรือทักษะระดับสูง ศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตท างานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การอนุญาตให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถ
ด าเนินการได้ใยเขตพ้ืนที่ EEC ตามค าสั่ง คสช. ที่ 27/2560 ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ระยะสั้น เสริมเติมหลักสูตรเดิม อาชีวะรุ่นใหม่ท างานได้ทันที มีงานที่มีรายได้สูงรองรับ 
 • หน่วยงานหลักร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ EEC หลายคณะ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก นอกจากนั้นคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ทั้ง 8 แห่ง ก าหนด
ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และ
เทคโนโลยี เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยจะมีการร่วมกันท าหลักสูตร อบรมบุคลากร งานวิจัย และ
กิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทุกคณะท างานร่วมกันภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร การศึกษา การพัฒนา
เทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย มจพ. มบ. มทร. 
ตะวันออก 

VISTEC มรร. มก.   
ศรีราชา 

มธ. 
พัทยา 

มศป. 

ยานยนต์สมัยใหม่ P S S S S S S S 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ P P S S S S  S 
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ  P P  P P  P 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  P P S P P   
การแปรรูปอาหาร P P P  P P   
หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม P S S S S S   
การบินและโลจิสติกส ์ P P S  S S S S 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ P S S P S S   
ดิจิทัล S P S P P P S P 
การแพทย์ครบวงจร S P S  S    

หมายเหตุ:  P  สถาบันที่เป็นแกนหลักและมีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเป้าหมายVISTEC หมายถึง สถาบันวิทยสิริเมธี 
 P สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเป้าหมาย  มรร. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 S สถาบันที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  มบ. หมายถึง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 มจพ. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มธ. พัทยา หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทยา 
 มก. ศรีราชา หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มศป. หมายถึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 มทร.ตะวันออก หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
6. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการ 

การพัฒนาการจัดการศึกษา 
• ปรับปรุง/จัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาดโดย

เฉพาะงานที่มีรายได้สูงส าหรับคนทั่วไปซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา จบมาแล้วไม่มีงานท าหรือการท างานต่ าระดับ 
• ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นน าของประเทศและของโลก ผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของ

ภูมิภาคโดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล 
• ด าเนินการปรับการเรียนการเพ่ือให้ได้คนที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น 

รูปแบบการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพใน
การท างานของตนเองได ้

• ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นพัฒนานักวิจัยการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

การให้บริการวิชาการ 
• จัดท าหลักสูตรระยะสั้นส าหรับฝึกอบรมครูผู้สอน ปรับหลักสูตรในสองปีสุดท้ายของการศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ต้องการพึ่งทักษะการท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 
เช่น หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

• จัดท ามาตรฐานวิชาชีพ และการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
(Skill Sets & Competencies) 

• จัดให้มีห้องแล็บกลางเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมแรงงาน 
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• ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยโดยมีหน่วยงานของรัฐคอยเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและปิดช่องว่างท าให้เกิดความเป็นไปได้ 

• ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์ เทคโนโลยีชั้นน าทั่ว โลกมาร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาไทยและเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาท างานและฝึกอบรมบุคลากรไทย 
 
7. แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยี 

 การส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะ
น าไปสู่กรต่อยอดการพัฒนา และการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/แหล่งเงินทุน  
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ห้องแล็บ/ห้องทดลอง) และหน่วยงานสนับสนุน  
3) ระบบสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  
4) การตลาด เช่น การส่งเสริมช่องทางในการใช้สินค้านวัตกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และ

ผู้ประกอบการเอกชน และส่งเสริมให้มีกลไกในการน าเอาสินค้านวัตกรรม และเกิดการเชื่อมโยง/เข้าถึงระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 
8. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา 

 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีรองศาสตราจารย์
ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่ค าสั่ง ........... ลงวันที่ ......... ............ .......... ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์นี้ รวมทั้งจัดท ารายละเอียดความเป็นเลิศของแต่ละ
หลักสูตรของคณะต่าง ๆ 
 • จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เลขที่ค าสั่ง ........... 
ลงวันที่ ......... ............ ..........  โดยมี .................................  เป็นประธาน ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ  และก ากับและด าเนินงานในเรื่องการวิจัยและเทคโนโลยีตามแผนกลยุทธ์นี้ 
 • จัดตั้งศูนย์ประสานความต้องการและการผลิตบุคลากรในพ้ืนที่  EEC ของนักลงทุนกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่ EEC 
 • วางระบบการติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์นี้ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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9. แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนงานโครงการ ปี 2561-2564 ประกอบด้วย 2 แนวทาง 
 คือ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ และแนวทางการพัฒนาการวิจัยและ
เทคโนโลยี แยกเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน และแผนงานระยะกลาง 
 ระยะเร่งด่วน (ปี 2561-2562) 
 เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา และการใช้บริการวิชาการ เช่น จัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ส าหรับฝึกอบรมครูผู้สอน ปรับหลักสูตรในสองปีสุดท้ายของการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ต้องการ
เพ่ิมทักษะการท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว จัดท ามาตรฐานวิชาชีพ และ
การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพที่เก่ียวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ (Skills Sets & Competencies) ตาม
ความต้องการจ้างงานและการพัฒนาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายและจัดให้มี  
ห้องแล็บกลาง 
 เพ่ือพัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยี เช่น โครงการวิจัย พัฒนา โดยนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรภายในเขตพ้ืนที่ EEC และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่สู่เกษตรกร 
 ระยะปานกลาง (ปี 2563–2564) 
 เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา และการใช้บริการวิชาการ เช่น มาตรการเปิดหรือปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเปิดหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการจัดห้องแล็บกลาง มาตรการเตรียมบุคลากร มาตรการจัดท า
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยี เช่น มาตรการจัดตั้งศูนย์วิจัย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โครงการทุนการศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

• นักศึกษาที่จบการศึกษา มีศักยภาพตรงตามความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและระบบเศรษฐกิจ 
• มีหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องกับทักษะ สมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถ
น าไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพของก าลังแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต เป็นต้นแบบในการพัฒนาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายมีแรงงานที่มีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการและเพียงพอ 
ผู้ประกอบการสามรถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมี
ความทันสมัยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ 
• มีงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสัดส่วนที่เพ่ิมมากข้ึน 



11. แผนงาน/โครงการ 
ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ วงเงินรวม  

(ล้านบาท) 
ระยะเวลา

ในการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. โ คร งกา รศู นย์ ฝึ ก อบรมและทดสอบ

มาตร ฐ านวิ ช าชี พคลั ส เ ตอร์ หุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรม 

60 3 - 30 18 12 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ด้านโลจิสติกส์ 

30 3 - 20 5 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ 

3. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ 10 3 - 6 2 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ 
4. ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 32 3 - 15 12 5 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
5. ศูนย์นวัตกรรมอาหารจากผลิตผลเกษตร

ภาคตะวันออก 
40 2 - 30 10 - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

6. การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของ
ผู้ประกอบการอาชีพต่างๆรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาควันออก 

20 3 - 16 2 2  

7. โครงการศูนย์นวัตกรรมด้านเกษตรอาหาร 
และ Smart Farm ต้นแบบ 

130 3 - 80 25 25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

8.  ศูนย์อบรมฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ 

43 3 - 30 8 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ 

แผนงานที่ 2 : การให้บริการวิชาการ 
1. การบริการวิชาการวิศวกรรมเมคคาทรอ

นิกส์สู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียง
5 1 - 5 - - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
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เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี        

1. ศูนย์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70 3 - 35 21 14 สวส. 

2. โครงการศูนย์วิ จั ยและพัฒนาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

68.5 3 - 35.5 18 15 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น        
กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้สูงอายุ 

2.1168 2 - 1.0584 1.0584 - สาขาการท่องเที่ยว 

2. โครงการแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลตะวันออกท่ีเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

4.2552 3 - 2.1276 1.0638 1.0638 สาขาการท่องเที่ยว 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ในการ
ให้บริการและการรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและผู้สูงอายุ  

4.2552 3 - 2.1276 1.0638 1.0638 สาขาการท่องเที่ยว 

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร        
1. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

อาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหารที่
ส าคัญเพ่ือการส่งออก  

1.2 2 - - 0.6 0.6 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

1.2 2 - - 0.6 0.6 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



3 
 

อาหาร 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
1.4 2 - - 0.7 0.7 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์        

1. การฝึกอบรมและทดสอบเพ่ือรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ คลัสเตอร์หุ่นยนต์ 
ระดับช่างเทคนิคหุ่นยนต์ และระดับช่าง
เทคนิคระบบหุ่นยนต์ 

14.46 2 - - 6.32 6.32 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

2. การฝึกอบรมการออกแบบและสร้ า ง
หุ่นยนต์ชนิด Cartesian 

4.1524 2 - - 4.0762 0.0762 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

3. โครงการอบรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ส าหรับนักเรียน 

3.124 2 - - 1.562 1.562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

4. โครงการวิจัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 7 
แกน 

5 2 - - 2.5 2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฎิบัติการ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 

0.392 1 - - 0.392 - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

6. ศูนย์ปฏิบัติการกลางการประมวลผลภาพ
ส าหรับการสั่งงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

38 2 - - 30 8 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์        
1. บุคลิกภาพในการให้บริการเบื้องต้น 0.038 1 - - 0.038 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
2. การตลาดสายการบินเบื้องต้น 0.038 1 - - 0.038 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
3. การจัดการความปลอดภัยในการบิน 0.038 1 - - 0.038 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
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เบื้องต้น 
4. การบริหารทรัพยากรบินเบื้องต้น 0.038 1 - - 0.038 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
5. การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการบิน 0.038 1 - - 0.038 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล        
1. ฝึกอบรม หลักสูตร Digital Skill for EEC 6 3 - 2 2 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
2. ค่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับ

เยาวชน 
3 3 - 1 1 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

3. การจัดท าแผนที่น าเที่ยวอัจฉริยะภาค
ตะวันออกเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ieec-map) 

5 1 - 5 - - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
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2562 ii'V!~mh~ty1'Uf111~lb-W'Uf111 ~-:Jd 
1) ,jm.1'I11'Y1~ mJi'"ru1bf1-a~~n~'Wm W~HI:lJ1 b tJ'U~'U~1'U .,... ... 
f111~~'Yil-:J'Utl1~:lJlru~~'V!~nf111'Yil-:Jl'UlJll:IJ'V!~ ntl1'"lJtyl bI"l1'1j!nlil'V'lm Vi I:.J-:J n~'1~eJ ii 

b'YIlJliit:Ji."l iif)11:IJYle:Jtl1~:lJlru bbi.'\~iiflil~:lJn'U 1~1:.JeJ1Pi'I:.J'YI~n1"lJ1fl11 ml:IJ¥ rl1'Ur)rlruD11:IJ1'Uf111 
1 '\I , '\I 'U 1 

'U~'V!11~~ n1 ':i ~-:Jt1'U fl1111-:J bbt:J'U-:J'Utl ':i~:lJ1 ru bbi.'\ ~ fl11~ ~'Yilf'11 b61'Ue:J'lJeJ-:J'U tl1~:lJ1 ru"ii'l b -U'U~e:J-:J 
61eJ ~f)~ eJ-:J n'U61fl1'V'1oUeJ b Vilillil~-:J bb~ ~Pi' nl:.JfllYl1'U fl11'Yil-:Jl'U 11:IJ~-:JlJ-:J 1 'IX bn~ f111~~ 'Ul'V!~e:J f111 bbm 'lJ , 
-Uqj'V!I~I-:J1 eJ~I-:Jfi'-:J~'U 



2 

... ... 
fl1~11\l bb(:.J'tJ:5' ~'Vh.fll ~ fi~ ~1'tJ ~ 1'1 'l 'lJ'V\llJ'\t111'Vl1:J 1611:J/'\t1'\.b l:J\ll'tJ ~ ~ ~ 'V 'I ~ 'I eJ ~'U'tJ ~'tJ ~1'tJ 

'lJeJ\l1"l11lJvi''V\l fl1~'lJeJ\l bb~" :m1..h l:J\ll'tJ'\t1~mr nPi mn 1 'tJ bb~" ~vr'tJ~ 
3) nTa'Y 'Hl.l1 fl1 ~ 1 'U'YJ n ij ~ 

fl1~:5'mh\l'UtJ~~lJl ruvi'eJ\l:Ufl1~'U~nJ1 fl1~~\ll 'tJ~~~'Uvr'tJ~ mlJ bb 'tJ1'Vll\l bb"~'\t161 nfl1~ .. 
~lri'ryl 'tJfl1~~~vi'l\l'UtJ~~lJlrutJ 'V'I. i3f. 25621~1:J1-un" 1f1\l'UtJ~~mrub:a\lvr'tJ~~lnfl1'j\J'jrulfl1~bb(:.J'tJ 
~1lJn'U'Vln'\t11..h l:J \ll'tJ , 

4) 'VI~nfl11lJltJi~la ~~T'ilaeJ'lI1~ 

fl1'j:5' ~vi'l\l'UtJ~~lJl ru~\ll 'tJ'j~ ~'U lJ'V!11'Vl1:J1611:J bb" ~'j~ ~'U'VI'\.h tJ \l1'tJ vi' 'V \l:U fl11lJ 1 tJ~\l1G1 
())'j1 ~ G1'V 'U1~ n~ 11 ~eJ lJ'V!11'Vl tJl61 tJ bbm~'\t1'\.h tJ\ll'tJ "ill b tJ'tJ vi' eJ\l fll'\t1'tJ ~'\t161 mn ruen fl1 ~~~ G1 'j'j 

\l'UtJ'j~lJl ru~G1eJ~l"l~eJ\ln'UG1.f11'V'1'lJ'V\lvr'tJ~ :Ufl1'jm~~l tJ'V ~1\l b U'tJ D~'jlJ bb" ~~1 i1\l :U ~11-u~1 tJ ~ eJWlb tJ 
,d..:::ll cv ~ q <CiI!LI Q I d ell I .Q. 

'VllJI"l11lJ'lJ~ b~'tJ bb" ~ G1lJ b '\t1())G1lJ(:.J" 'j1lJ'Vl\llJ~1 tJ,, ~ beJ tJ ~'lJ'VlJ"\l'U u ~~lJlrub 'V'I'V u~~ n'V'U fl1~'V'I~l~rul , .. 
... 0 • I ' • I 0:;'1 • I d iI ~ 

'lJeJ\ll"lru~n'j~lJfl1'j'V'l~l~rull"llbG1'tJ'V'lJB\l'Uu~~lJlru~ltJ~ll:Ju~~~lu\l'Uu~~lJlru'Vlnn())'V\lbb"~G1lJ'U~ru .. .. 

.d "r t ~ u .. 11 t OJ JQ.I t u J .., 
fl111JL'tIeJ1J bEJ~EJ'Vll)fl1a())~1J'VI11'VlEJ1liW bu1tJ~::a~fl/())1't11~ LL~::mW'Vll)/())1't11~ • • 
(~1~LL~'Un~EJ'VlBfl1~'lI'i'\t11~1J'VI11'VlEJ1~m'Vlfl b'U b~fi~1't11J~fl~())::1'UeJeJn t1.fI. 2561 - 2565) • 

~V1ijf11f1fli 

3J'\II11V1V1av 

1 .f11~li.Jafluru9iflLLfl::~~\J1 

11nAn~l~LtJ\Juru9i~11mJ~tWi 

~::~\J'l.h::LVlf1 

1.1 uMh'nrn\J!1\ffi~iiYitlWl"l'i L\Ju~~ii 
~ruij~~ij~~EJ5"S~L~::V'l~eJ3Jt-tl.flU 1ll13Jf'l'l13J 

~mm"S'IJeJ~~-tluMiIll L~::\1U~mr~f'1lJ~ 
.I.J .1 " ~ .. .J ~ ~.!( , ... 
Lu~V1JLLu~~eJ~"S,}3JmJ~eJu ~~ ~\J"~f'13JeJEJ1~lJ 

II II II I .." 

f'l11lJ~'lJLL~::"I'i"SeJlJn1,}L'lJ1~f'1m"S"S1!f\'l 

21 ~1J~LUU "f'1U~ Lri~ LL~::LL~~LL"i~ .. . ' 
IIV "'" I ... ..... I '" , 

1.1 'VI~n~Ill'l'VI'l,}lJ3JeJn\J~m1lJ"i,}lJlJeJ3LL'VI~ 

~'l~-J~ : 

1. -rmJn::'lJeJ~uru;jIll~~~1u'l'i1'\11~eJ 
tI"S::neJ\JeJ1~V'l~"'l::~~tutl"S::L'VIf'1LL~:: 
~1~\J'l::L'VIf'1i11EJtU"S::EJ::L1~1 1 tJfl1 

LiJTVllJ1EJ~eJEJ~:: 75 

1.2 'ii'11J,}'\J'l1EJ1'l11~"eJw'l-tl~mtJ'\J1l1'I.mr~n~1!fL~lJ~\J 

LtJ'\J~eJEJ":: 50 

2. m1lJoW~"l'ieJ h'lJeJ~U1EJ~1~~~~eJUru;j1ll 
~~\'l1~~1'\Jm1lJ"13J1'lm:U~1'l11'1i"l'i \1n1!f:: 

tI!1tWiLL~::~ru5"S"ilJ~~EJ5'l'llJ~eJEJ~:: 80 ~1J 
lt1 

1.3 'VI~n~Ill'l~LtJ\JU1U1'l11~'VI~eJi111!f1!i'~n~1!fL~3J~'\J 

1.4 'ii'1'\J,}'\J'VI~n~\l1"S"S::EJ::.r'\J';1'V1~tJ~L~EJ'\J11J-JEJ'l'i1~1'\JLL":: 
~"~eJ1EJ 
~~ . 

1.6 'ii'1'\J,}'\J11nPln1!f1uru;;IllPln1!f1L~lJ~1J 
2.n1"j~\l)J'\J1m::tJ,}'\Jn1"jL~EJ'\Jn1"j"eJ'\J';1'V1~tJn1"jL~EJ'\J-r 

~ 

lll"eJlll~llll~n1"jL \J~EJ\JLL \J~~ t 'I1\11J~eJ'i·m-JIll"j'lJeJ~.r~f'1lJ 1 'VIEJ 

Lb~::.r~f'1lJ l"n 

.. 
~'}ii11ll : 

1.7 'ii'11J,}'\JeJ1~1"jeJVtt~~tJn1'iW\l)J'\J1t'l1L\~)1J Smart 

Teaching ~eJEJ":: 50 

1.8 'ii'1'\J,}'\J'l1EJ1'l11~W\l)J'\J11\J~ e-Learning LtJ'\J-reJEJ~:: 60 
tV OJ 11...1 .... 

3. V'l\l)J'\J1'i::tJtJn1'i~tJ L'lJ1'V1lJf'l11lJ'VI"1n'VI"1EJ 

~...J.. .. O!.J ~ ::'1 ~ . 
1.9 '\Jm"jEJ'\J'VIlJ~ruij"j"jlJL'lJ1rln1!f1\'llJ\'l"j.\'1::,}'\JeJeJn u,,:: ~lJ 

UeJEJn-J1 10 f'l'\J(Lm~1L~n~) 



~'VIGf11i1"{ 

~'\oI11\,lfJ1ii'fJ 

2 . L;j1Jil~ftn'i~ilf'YnaJl1\~~1\Jn1 ~ 

1~EJ IJ.CI~~~'U1il~ftfl11lJ~ 
~ 

3 

2.1 t.I~~t.I,,~~a~ilP1'n!Jml'lL\J1Ji.1mllri"tJ 
~~~tJ'111~LI.Cl~'U1'U1'tf1~ ~~fIlJ lvi'~'Uil~f1f111lJr 

'\J1m1'U1~EJ~ilflrut11'WLLCI~'!bEJ11Jm~LLm'IJ 
UqjVl1'IJil~'qlJ'IJ'U~~fllJ LLCI~U~~L'VIf'1 

~1~1~ : 
1. ~1'U'l'Ut.lCI~1'U1~EJ~U11tfliU'i~ LEJ'11'U1'U 

Lii~n1~LLnlJqj'VI1Lii~vr'U\fuhJmJn11 2 vi'1'U 

2. ~1'U'l'ULfI~~n1'i~it.lCl~1'U1~EJ1U 
~.'1 ~.f..,j, t'1.1 ..,j t'l ..,j 

LLn 1J qj'VI1 L 'fH'W'U'VIil EJ1~L u'U~ uli~'ilJ'VI L u'U'VI 

EJillJ~tJ1'U'i~~tJU'i~L'VIf'1UJUilEJn11 3 

1m~n1~ 

3. ~1'U'l'UfI~'lL~il1JLLCI~~11J'l'UU'i~'tf1m~ 
lMtJU'i~ 1EJ'tf,J'\J1n 1m~n1'i 

4. ~1'U'l'U~'VI5Umil~~'VIfiu~'iLLCI~~'IJ~'VI~~ 
L~lJ~'Ul1JuilEJn11 10 'i1EJn1'iujeJ~'UtJ'W.f'1. 
2562 

5. ~11J'l'Ut.lCI~11J1~EJm~~tJn1'i~VllJvl'LLCI~ 
a1~B~1'U'i~~tJ'U1'U1'tf1m'U'l1'iil1'i~eJEJ1'U 

~ 

!11J'Ii'm,jClSCOPUS/ISI ij~~~,),UlJ1nn11 

~eJEJCI~ 2 ujeJ~'UtJ'W . f'1 . 2562 

6. ~eJEJCI~'IJil~~1'U1~EJ~Lfi~1J1~m'SlJIJ.CI~ 
Lii~'S1EJM 

7. ~eJEJCI~'IJeJ~~1'U'l'Ut.lCI~1'U1~EJ'S~~tJ 

uru;J~;.jm~nmvi'~'Un1'i~VllJ'W11J'i~~'U 
'U1'U1'tf19i 

1.10 ,j'm~EJ'UYln1~L'iNim!l1~lJ '\'l".tJl t:1\J il iln\Jm: UJUv EJ 

n11 10 fI'U 

1.11 ~1'U'l'U,j'n;.jm~1L~lJ~'U 
4.~~'U1,j'n;.jmn8fh~&,\~1~&,\'i"ifl1~LtJ1JUru;;tJl~Vi~'ht:"~f1 

'IJ8~~~fllJ 
~ 

~'l:a1~ : 

1.12 ,j'n;.jmnL'Ii'1~'llJii'\Jm'ilJL~eJn1'S~~'U1'lJ'U'U'VI11Juew 

n11UClt: 200 fI'U 

1.13 ,j'n;.jn~1~L'Ii'1~'llJii'\Jm'ilJ~8~1'UfleJ~U-&'U l1Juewn11 

UCI~ 200 fI'U 

1.14 81'\J1'iEJL'Ii'1~'llJlf1'i~n1'i Talent Mobility ~1'U'l'UU 

CI~11Ju8EJn11 10 fI'U 

1.15 ,j'n;.jn~1L'Ii'1~'llJlm~n1'i&,\'VIii'\J;.jn~1 100 fI'U1'Uu 

'W.f'1 . 2562 

1.16 ij'VI"'mnru"n1'iu"i~Lii'U'I1n~~'IJtI~,j'n;.jn~1LLCI~ Skill 

Transcript 

5.n1'i~~'U1n1'iLtJ'U~U'i~ntltJn1'i1'V1lJ1'11,j'n;.jn~1 
~ 

1.17 ,j'n;.jn~1/~~EJLfi1L'Ii'1~'llJlf1'i~n1'itilJL'W1t:1"1'V1fi'\Ju 

Clt:100 fI'U 

1.181f1'i~n1'i~'llJCI~'VJ'UntJ111f1Ltln'tf'UUClt: 11f1'i~n1'i 

1. ~~'U1f'YnEJm'W'lJtI~,j'n1~EJ1'11&'\lJ1'iflt.l~\Jlt.lCl~1'U~il 
~ .'1 " ~.r..,j" ..: 

flrum'WLLClt:LLn 1'lJ1Jqj'VI1'IJtI~"m'U'U L'tf'l'W'U'I'I 'l'ltI'Ifl'U LLClt: 

U'it:L'I'If'1 

.., 3" 
(JJ')'fj'l~ : 

1.1t.1C1~1'U~YllJvl'Lt.lmL'W'i1'U'l1'i"1'i SCOPUS/lSI ij~~~'l'U 

lJ1nn11~tlEJClt: 2 ujtl~'UtJ'W.f'1 .2562 
1.2 ~~~'l'U,j'n1~EJ~tI~1'U'l1JtJ1'\J1'iEJ~~'VIlJ~lJ1nn11~tlEJCI~ 
30 

1.3 flru1'\J1'iEJ~L'Ii'1~'llJlm~n1'iTalent Mobility ~1'U'l'U 

10fl'U 

1.4 eJ1'\J1'iEJi'U t 'VI1Jm UYi11~EJn'UlJ'VI11'1'1 EJ1"'EJ.ff'UU1'IJtI~ 
U'St:WIf'1UClt: 5 f')'U 

1.5 ,j'ni~EJ~Lt'J'U Visiting Professor LLClt:,j'ni~a""'l~ 

mqjqj1Ltln 11JUtI!Jn11 1 fI'U~tltJ 
.1".1 'i ~.r ~ ~" " 2. u'itJ ul~ bm~"''i1~'W'U~11J~1'Un1'i'l'\JmLClt:''''i1~ 

_&I .J.K I .. ..1..0:11 
'U'i'lEJ1 n11'1n1'i'l'\J EJ'I'I Ltitl tJl eJ n1"it.lCltJl t.lCI~1'U'I'IlJ fl rufl1'W 

~ 

~'l:a1~ : 

1.6 'VJ'U%EJ~L~lJ~'UL\J'Utl,,~bhJilEJn1110"1'UtJ1'1'1 
1. 7 n1'iU'it:'q~lj'tf1n1"i"i~~'U'U1'U1'111~tJ"t: 11JutlEJn111 flr'l 

3. U1t.1C1~1'Ui~mLClt:'U1\Jlm'ilJ~n1'i&,\~1'1flruf'h1'UL:a'l 
~ . 

'W1ru'lJEJ LLClt:n1"i 1 iU"it: lEJ'lJUL ~tI~~fllJ 

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight
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il1;11'91 : 

1.8~1lJ'lJ~1lJj;Jn~1lJl'ii'EJ~'l111 \J1 off\.J'i~ LEJ'lJ'lJL ~eJn1'mti1 'IJ 

U'I)'III1 L ~~~lJ~ fm L off\.J'l"~ LEJ'lf'IJL '8~'I'llru'l1eJ LLn~~1Il<l1'111n'i'l"lJ 
hiueJEJn11~mJn~ 20 'lJeJ~~1lJl'ii'EJ~j;JiMIii' 

"'!I ~ dd .. ~.I 
1. 9'V1'i'l'l EJ('IlJ'VI1~u'l)'I)1'V1EJlJ'lJeJ~Iil'VI:: L 'UEJlJ ~ 

UeJEJn-j15'ilEJn1'iujeJ~lJ;j 2562 

3.~\IlJlJln1'l"'U~n1'l"1'lJlnl'HVleJn1'l" 3.1 LiJlJ~\h)llJ'U~m'l"1'l11m'l"Iii"EJ-r\llJlJ15'l"'l"lJ 1. <I~1~mllJr'U~Iil'UeJ'U'lJeJ~lJ'I'111'V1EJll1EJ~eJ'l!lJ'lJlJ .r~f'llJ 

~\IlJlJl~tT~~lJ eJ~l'lm~LiJlJumJli~Iii"EJf'l'llJ'I,h~1EJ t(l~ LLn~~~Lnlil~eJlJ USR : University-Social Responsibility 

4.L iJlJ8~1'ln'ilii'llJn1'ieJlJ~n1!l 

~\IlJlJl nlEJ'VI81il ~lJ~ ..r\llJlJ15'i'ilJ 
~ 

v 

~,:g-rlil : 

1. ij'lll,.hEJ~llJn1'l"L~'U~n1'l"1'l11n1'i~-UvlL~lJ 
2. ~llJ'lJ'l!lJ'l1lJ~1Iii'r'Unl'i'U~nl'i~ln 
lJ'III11'V1EJ1l1EJ L'VIf'lLlJ Ln ~'il'lJlJ~f'lnllld'lJeJeJ n 

eJ ~l~\!'l"tlJ1n1 'i<l1'IJ11'lf1 ~1~ 11~ueJ EJn112 

'l!lJ'lflJ~eJU 

3. L ~'U~n1'i~\IlJlJl'V1r'l'lEJln'ilJ~'I;eJLLri 

'IIIth EJ~llJ ~1~ 1 ~~LlJLL~'IJ eJ~n l'itl n €J'U'ilJ 

1.1.,,:: L ~f'"l1mn'l;1 ~ueJEJn11un::3'111'1l1m1lJ 

4.1 ~'lJeJ~~n1!l ~~L"'~lJLLn~<1~l~~IIl~1'i1nL~ 

1i f'ln1mLL"~U n~n'l;11j'U'VI'U1'V1LlJm'l"~~L"'~lJ 

L~mn'U~nm\llJlJ15'i'ilJLL(1~lJijU'I)qrl1eJ~~lJ 

1. ~llJ1lJ~llJ%!Jlii'llJ1'inU~LL"~1\1lJlJ15'i'ilJ 

~L~lJ~lJLL"~~llJ1lJ'U'VImllJl'ii'!Jvtl~f'Un1'i 
~~lJWLj;J!J LL 'I'l~~~ 1lJ'i~vi''U'lfl~LLn::lJllJl'lfl~ . 
~8!J"~ 2 'illn!llJ~llJl'ii'EJl1~'IIIlJlil'IJtN 

lJ'III11'V1!Jl"'EJ 

2. ~llJ1lJLf'l'i~m'i~1Iii'~'Um'l"EJeJlJ~'U-jlLiJlJ 
~'l11LlJn1'l"eJ'4~n1!lLL"~\J'i~~nlll"li1'inu~LL"~ 
1\1lJlJ15'i'ilJa<lllJ~U8!Jn-jl 21f'l'i~n1'i 

5.1 LtJlJEI~ftn'j~iin1'i~91m~~?i (Good 

Governance Organization) ~LiJlJijlll'i~8 

~~LL11il~eJlJ ij'l"~'U'U'U~'III1'l"'ii'Iiln1'i8~l'lm~ij 

U'i~ft'VI51l1'1'l ij15'l"'ilJlii'Uln ij1if'lnlm~1j 
q T 1 .. ~ 

f')ru1l1'1'llJL'VIf'l ~ lJ nmLn~<11'l"<llJL'VIf'I'VI 

~ ~~~ 'f ~ 
'VIlJ<1lJEJ'VIL'l18lJ ~!J~Vln1l1'l"n'il'IJeJ~ 

~ .\'~ 
1Il'J'lf'J1il : 

1. n~n'i'ilJ~'n.Jn'U'IllJ'l1lJUn:: 1~UeJEJn-j14'l1lJ'lflJ 

2. ~\IlJlJ1lJ'III11'VI EJ1l1EJ 1 ~L iJlJeJ~I'ln'i~'l11 L<1lJeJ'VI1~ L~eJ n~~ 

Lbn~ijm1lJr'U~Iil'lJeJ'U~eJ.r~f'llJ 

1.21f'l'i~m'i'l'l'i~'i1'lf1il1~.,tJ"~lOLf'l'i~m'i 

1.3 Un~n'l;1L'li'1~,lJLf'l'i~n1'iL~eJ~\IlJlJ1'l1lJ'U'VI 
Un~200f'llJ 

1.4 ij'l!lJ'lflJ~lJLL'U'Uvtllii'~'Um'i'U~n1'i'VI1~1ii'1lJl'l11nl'i'il1n 
lJ'III11'VIEJ1 "'EJ ~UeJEJn-j1 4 'IllJ'lflJ 

1.5 mf'l'i~n1'iL9)~EJl.Jm1lJ'I'l~8lJn1'ilill.l.n~<1~81,,1~U8EJ 
" \1\1 '1 

n1121f'l'i~n1'i 

3. <lu'U<l11lJ 1 ~lJ'III11'VI EJll1m 'VIf'lLlJ Ln~'il'lflJ~f'lnlll~-rlJ8eJ n 

!'I ~ U III ,.,JA " 
L 1JlJ~lJEJ n"1~n1'i'l'l\llJlJ1'V1'i'l'lEJln'ilJ~'I;EJ'VIG11f'l'l)'IJ 8~1l1f'l 

1JI~-rlJ88n 
v 

~,:g-rlil : 

1.6 1if'l"ln'i'IJeJ~ lJ'VI'i. 1Il~-rlJ88n ~llJn1'i8'U'ilJ tJ,,~ 100 

f'llJ 

1.7 mf'l'i~m'iL~'U~n1'i~\IlJlJl 

'VI~'I'lEJl n'ilJ11'1;EJ"l ~n'U'III'Il,EJ~llJ1l1 EJlJ8n ~ 

U8EJn11;j"~10'lll'll,EJ~llJ 

1.8 ij'llll1n~IIl'i8'U'ilJ'i::EJ~~lJ&'il'111~'Utln81:g'l'lLLn~n1'i~\IlJlJl 
1'lfl:g'l'l~1lJn'U<I'mj'lJmh~~m~8~~U8EJn-jltJ,,~ 5 

'IIIl1mllJl'i 
~ 

1. nl'i8~~n1!l~'U<lllJLLn~<I~1~f')ruFilf'11<1lJl1'in\J1\1lJlJ15'i'l"lJ 

1 'VImLn~flij1l1f'l1Jl~1lJeJeJ n 
~ 

il1;111il : 

1.1 ijlillJ,!!eJlJn~L~EJ1,!!8~n'U1'in\J-r\llJlJ15'i'ilJlJI~1lJ88mLn~ .. . 
1id'JlJLL'III~~eil~€i~1Iii'L~lJ~lJ8~1~U8EJ 1 Iii'llJ1l1EJLlJtJ 

2562 

1.2 ~llJl'ii'EJlii'llJ1'i,,\J~LLn~1\1lJlJ15'i'ilJU"~ ~U8EJn-jl 2 

1f'l'i~nl'i 

1.3 n1'i\J'i~'l/lJl'lfln1'llii'llJ1'i,,\J~LLn::1\1lJlJ15'i'l"lJU"~ 1~ueJEJ 

5.1 ijn1'iU~'UU1~n'i~'U1lJn1'lvil~llJ (Business 

Process Redesign, BPR) 1lJVln1l1'in'il'IJeJ~lJ'III11'VI!J1"'!J 

LLn::f'lru:: LVlEJ L ~<l1lJ1'it:1nlil~lJIIl8lJn1'iuli~~llJLL~n~ 
1l1'in'il"Iil,,~1~ueJEJn-jl~8EJn~ 60 vi11Iii'LLll,L<l1'il1l1EJLlJU 

2562 

user
Highlight
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lJ'I-I11'V1m"'mLl1~ijLLU'l'VI1~15m'i'lni1fJhi' 5.2 ijm'i'lH'tJtJl~ 'i~LUfJtJ/oUe),U~~tJ/tJ'i~mf'l'lJtI~ Vi.'i.U. 

Lv1tlnT~vt~tJ1\JL€l'" lJ'VI11V\tl1avl~LL~1L~~~~-.1'V11J~.n1EJ1'\JtJ 2561 

t1i''l~11il : 

1. ~nwJ1L'Vlf'l1'lJ1"V~1'i~'lJLYlf'lL-Ul1Jl1i 
1'lJf)'i~U')um'i'Vi1~lulu'VI'l1'lm1u'lJtI~ 

1J'VI11Y1fJ1"'fJ'WUtlfJn';h~t1fJ11~ 80 

2. f)'i~U1um'j'Vi1~1'lJ1U'VI'\.bfJ~lU'lJtI~ 

lJ'I-I11'Vlm"'m 'Vlf'lL 'lJ L11~'j1'lJ1J~f'l111il~1Utltlf) 

lUU~1;"1~i11'iii~jjtJ'i::~'Vl5i11Vi~t1jjf'l1111 

'i11ilL ~'11Iil.ff'lJliltlULL11~'j::fJ~L 11111 um'i 

tJlj~~1'lJ'WUtlfJn11~ElEJ11~ 60 ." 

3. El1'il1'i~~1'j~~1 LL 'VIll~'Vl1~1'lJ1 f)1'iL YllJ;i'U 

LtJ'U~t1fJ11~ 5 (Baseline U 2559 L~fJUU 
II ,...1..... .... 

2560'itlfJ"~ 1.00)LL"~t11~1'ifJ'VllJ~{\.q(I)J 

tJ~tyty1LElm~lJLtJ'U~t1fJ"~ 15 (Baseline 

U 2559 LYifJUU 2560~t1fJ"~ 12.06)i11fJlu 

U 2562 
""11..1... ..,,.J 

4. lJ\jf'l"1f)'i'VllJfllJ'i'i()U::~~LLl1~~L'lJEJ'l'lJ1ty 

'lJ11 ~l~tJ'i~L 'Vlf'lLoU1lJ1vi1~lU 1 U 

lJ'I-I11'Vlm"'EJUl1::5f'lU 

5. ~m'i~(l)JU11f11'V1ii~'lJtI~lJ'VI11'VlfJ1"'fJ 

LYltlil'j1fJl~ 
6. ij'i1fJl~~lnm'i"~'VlUf)1'iU~'VI1'i~lilm'i 

Y11VifJ1f)'i'Vl1Vi~~ULLl1~'Vl1'Vi~~U'Vl1~\Jtyty1 

LYl1J~U'WUtlfJn11~t1fJl1~5 

5.3 ij'ilfJ~lUn1'jU~'I-I1'jf'l'lllJL~EJ~~ijtJ'j~~'VIcri11Vifl1lJ1'j() 

~:dftl'lJ~"n1'itJ~1J9i~1'lJfl'jU'l1f)YI\.bfJ~1'lJ 
""II U ., "..r .., -=01..." ~ 

5.4 lJm'iVi(I)JU1 ~f'l'i~fI'i1~ViU§1'lJIilTU ICT 'VIlJf'l'lllJlJUf'l~ 

LL,,~tJ"t1liljM~ijtJ'i~~'Vlcri11Yi...r~~hu Securirity 

d '" ~ " " ,Cloud platform 'VIL'lJtllJ~fJ~§lU'lJtll;j"'VlnIil1U'lJtI~ lJ'VIUlti. 

LYltl1-tl1:um'itJ~'I-I1'i~Iilf)1'iLL"~f)1'it1i'Iil~uh'tltl~~U~'I-I1'i . 
5.5 ~m'j~(l)JU1'lJ11'lf)'i'ilJLL11~L'Vlf'lLUL11~~U1f1lJfJ...r~~lU 
ICT 'I-I~t1'i::tJU Digital 'I-I~mLtlVi~Lf'l.ff'lJ~h~1 'VI~tIlJ11~~L~fJ 
~tJ'j~~f)1il1mMu Mobile, Tablet LL"~'i::UUtJ~u1if)1'j 

'Vlf)'lJillil LL11::~(l)JU1tJ'j~~'VIcri11Vi'lJtI~Lf'l'i~~lfJ ICT . 
LlilmQVi1~'i~tJtJ Wifil ~f'l'jtlUf'l~lJvrum ~tJ~f)1'j 

d ...a .. ?t "'" &I 

5.6 lJ'i~tJU CCTV 'VlfllJ\l'iruLUU'i::uuL~W1nUf'l'jtltJf'l~lJ 

.JI d " 
ViU'Vl'l-l"n'lJtI~lJ'Vl'i.l'lti. 

5.7 El,.mL'VIIil~"IilM~t1fJ":: 20 ~ElU . . 
5.8 ilf)1'i~(l)JU1'i~UtJ Lf'l'i ~~~1~vr'U§lU'lJtI~lJ'VI11'VlfJ1"'fJ 1 ~ 

, " .JI d ~ ", ":'1 ..." 
~lJ\l'iruLLl1~Vi(I)JU1ViU'Vl LL11::n~LL'llill1t1lJ ~ 'VIL lJULL 'VI"~L 'ifJUJ 

LL11~f)1'i~ntl1~EJ~U1f1lJ£Jll1t1~1l1L~fJU . 
5.9 jjf)1'i~(l)JU1LL,,~ri~LfI~lJm'i1iVi"'~~lUfI~tJ11il (Clean 

dol'l 
EnergY)'VlLlJUltJli'i'ilJ 

5.10 ~f)1'i~(l)JU1Lf'I'il'J§ii'ilfl~1~fI'i'ifi~1fJI'11f11il{'lJtI~ 

7. e-J"f)1'i1il'i1~tJ'i~LijUf)1'itJ'i~nu~rui11'Vl lJ'VI11'VlfJ1"'mL,,::Yftl~~U 
~ln'Vln'VI1l1fJ~lUtI~1U'i::~tJ~lJ1n 5.11 ijf)1'i~lLi'jum'iLI'l~fJlJf'l'lllJVi~t1lJLYltl'itl~1'um'i 

~(l)JU1'i~LUfJ~Lf'I'jl'J§ii~YlLf'll'Ji11f'l1il::1Utltln (EEC) 
IV ...... ...( IlJ OII.o!i1 

2. Vi(I)JU1'i~UtJtJ'j'VI1'i~lU'-If'lf'l11'VlflUU~'4Uf)1'j'lJULf'l"t1U 

1 tJ~lJ'I-I11'Vl£J1"'£J.ffUU11 Uf)1'ifl~l~U ru;;liluntJlj..m'lJtI~ 
tJ'j~LYlf'I 

" .Y" 1'l'l'lJ'l1il : 

5.12 ij'i~tJUf)1'itJ~'VI1'i~lUUf'lf'l,,~tilil'VI~Ufl1lJ1'i()-rUL oU1 . . 
Uf'l"ln'i~ijf'l111JfllJ'i'i()'U::fI~LL"~tJ1~1'i~~W!11~1~ . . 
5.13 ij'i~UUf)1'itJ'i~Liju~jjtJ'i::~'Vl5i11'Vlfl11J1'i()fI~YftlU 

e-J"f)1'jtJljU1i~l'lJ 

5.14 ijUf'l111n'ivtl~-rUf)1'iLIil~fJlJ1~LtJU~U~'I-I1'j~ul'1-1l.l~~:: . . ; 

1U~Iil'lJElUlJ'VI11'VlfJ1"'fJlutlU1f'lI'lEl~1~UmJ 50 f'lU 

5.15 mf'l'i~m'jLL"::ii~f)'i'jlJ~ri~L~~lJ~UUfI'4ul~f'lru1~1'i~ 

LoU1~~lLL'VIU~'Vl1~1'lJ1m'i'Vjf)'i~~U (e-Jf'I. , 'if'l. , f'I.)'WUtlfJ 

n11Ul1~ 21f'l'j~m'jLL"~tJ1~1'i~L'li'1~'llJii~f)'i'ilJll.lutlfJn11 

~t1fJ11~ 20 ~t1U 

5.16 ij'VjUflUUfI'4U 1 ~f'lru1~Ti£J1 tJPinl'J1~t1'i~~umtyty1 

Ltlnu11::'WUtI£Jn11 10~lUU1'Vl 

5.17 ijf'l'lllJ~1lJjjtlnUlJ'I-I11'VlfJ1l\'fJ...r~luLLl1~~1~tJ'i::L'Vlf'l 
~flUtJfI'4Ul~El1~1'imtJPinl'J1LL11~~(l)JU1~n£Ji11'Vllu 

~l~tJ'i~L'Vlf'l 'WUtI£Jn11U11:: 3 lJ'VI11Y1m"'£J 
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~'VIGf11~lIli 
bthth:::~~fi'/~1~111l dd ~ Jru 

1I'V111'V1tmia 
nfl~'VIGWIll1'111" 

~ tI ~ .J 1v 
3. n1'i~roJ'Wl'i~tJtJn1'i 'i~n'Wf'lrufl1~'VlbVl:Wl~6'I:Wbb~~ III 

:W1\ll'i~1'W 

~ ~~ 
\ll1'!1111l : 

5.18 ih:::tJtJn1'itl'i:::dhJ~:ijtl'i:::?i'Vlcr.fl1~6'l1:IJ1'it:l6'l:::Vfe:),W~lil 

n1'itl~~nlJ 

5.19 ih~tJtJ"1'i"'Wb'VlI"lv11'Wn1'itl'i~t'\''Wf'lrufl1~ 

5.20 ~~n1'i\ll'i1'iltl'i~bij'Wn1'itl'i~t'\''Wf'lrufl1~'il1nvl'l.hEJ~1'W 

~1~1 eJ~b'W'i~!iltJ~-~:W1n 

4. n1'i6'l~1~1roJ'Wl'i'i'ilJeJ~fln'i~~ bb~~n1'i~eJ"TieJ~fln'i~~ 

111lm U'WI'l11:W6'l1aJl'I~ :WeJ~t1'i~ la'!1,Jl11'W'i1:Wb tJ'W~ ~~ 
~ ~~ 
\ll1'!11\1l : 

5.21 1'111:w,h~'il'lJeJ~ii'iln'i'i:W'lJeJ~t1'i~'!111'1:W 1I'Vl'i.\ll~1'WeJeJn 

i11'111:wYl~~eJ1'illllnn-J1~mm~ 80 

5.22 1'11l:w,h ~'il'!1eJ~m'i~eJ"l'ieJ~fln'i~ boUl1'il bb~~ b tJ'W 1 UI. 'W 

~1"I'Vl1~b~EJ1t'\''W fI1EJ1~1'I11:W6'l~\1l1n 'i'l1lb~' n'i~oUtJ bblil~i1 

t1'i~~'Vlcrfl1~ i11'111:wYl~~eJ 1'il'lJeJ~'iI'l~ln'i uni'1m-f1'!1eJ~ 

:WVl1i'Vlm"'EJ1I1nn-J1~eJEJ~~ 80 

5. ~\1l'VI1'ilEJ 1v1'ill nm'itJ~Vl1'i~ \1ln1'i'Vl-r~ EJln'i'Vl-r~~?i'W 

'Vl-r~ ~ ~'W'Vl1~U 'II qjl'lJ €I ~ :W'VIli'Vl EJ 1 '" EJ . 
~ .. ~ 
\ll1'!11\1l : 

5.23 'i1EJ1v1'il1nm'itJ~Vl1'i~\1lm'i'Vl-r~~~'W'lJeJ~1I'V11i'Vlm"'EJ 

bYi:w~'W 1aJUeJEJn-J1~eJEJ~~ 5~eJtJ 
5.24 'i1EJ1v1'il1nn1'i'i~IIl:W'Vl'W'lJeJ~Pi~~Lri1:W1nn11 1 "'1'W 

tJ1'Vl~eJtJ 

5.25 oUeJ1J~Pi~~bri1~'i1tJ'i1:w1v1fi\1lbtJ'LI~eJEJ~~ 70 

btl1'V1111an1':i111tJ;m':i1l'VI11'V1a1~a-~1~111l ~fl~ii\1Il/1fl':i.:m1':i-~1~1(1l 

btl1'V1111a-~1~1(1l 'VI'Il1mAu ~fl~ii\1Il/1fl'i~m':i-~1~1\1l 'VI'Il1mAu 

1) L~eJtJ~Vl1'i~lIlm'i~roJ'W1m'ii~EJmh~LtJ'LI .,.. ... QJ d.... ~ v 
1) ~~~~\ll : ~lil~1'L11'ilm~eJ"'i1~eJ~1'I1'I11:W~ 

'i~tJtJ boU<lU;2J1CIA : ~1'W1'Wll'1'i~m'ii~EJ 11'1'i~m'i 

boU<lU;2J1nJ : ~1'L11'W~1'Wi~EJVI~eJ~1'W6'I~1~6'I'i'ifl~ 11'1'i~m'i boU~'lnJl11'W: ~eJa~~~lil~1'L1i~mtJ'W1t1\ll1:W ~eJEJ~~ 

~vll.j~ b~EJ LL ')'j'ib 'W'i~!iltl't!1~'VI~eJ'W1'W1'!11~ 
.J 0 

:Wl\ll'i~l'W'VlmVl'W\1l 

boU<I'lnJl11'W : ~1'L11'W~~~1'W%EJ/'W1\lln'i'i1l~ boU~b1fl1 :~eJEJlil~ 11'1'i~nl'ii~EJ~LL""L"~'il ~eJEJ~~ 

'1111 UI. o&'t1'i~ lEJ'!1'W1 'LIL :a'l')'j1ru'l1~/t1'i~ lEJ'!1u~eJ 11'1'i~nl'i fI1EJ1'L1'i~EJ~L1~1~n1V1'W1Il 
~'lFlll ~1I'l1'L1 boU<I~U'VIU : ~'W'Vl'W / f'hH~lEJnl'i%EJ\llll1 tJ1'Vl 

lF1'i'lnl'i 
. , 

b~-3b1fl1 : ~1'W1'W~~~1'Wi~EJ/'W1\lln'i'i:w~U11U1.o&' ~tJtI'i~1I1nJmv1-rtJ~\1l6'l'i'i ('ltJ~l L ii'W nl 'i) 

t1'i~lEJ'l1UfI1EJ1'L1'i~EJ~L1lil1 1 tJ 2) lF1'i'lnl'i : 11'1'i'lnl'ii~mL~~'W1\lln'i'i:wl'W 

~\Il"1'V1n'i'i:W~'VlGI"I1"\ll1bblil~bihVl1l1EJ'lJeJ'ltl'i~L'Vl1"I 

b~<lU;1I1nJ : ~lU1'Wll'1'i'ln1'ii~EJ 11'1'i'lnl'i 

b~<I'lnJfI1'W: ~eJEJ~~~~'l1'Wi~mtJ'W1t1\ll1:W ~eJEJ~~ 
oJ 0 

1I1\1l'i~1'W'VlnlVl'LI\1l 

b~<lb1fl1 :~eJEJ~~11'1'i'lnl'ii~EJ~bb""b6'l~'il ~eJEJ~~ 
fI1EJ 1 'W'i~EJ~L1m~n1V1'W\1l 
b;;<I~'W'VIU : ~'W'Vl'W / f'hH~lEJnl'i%EJ\llll1 . , tJ1'Vl 

~tJtI'i~1I1rumv1-rtJ~\1l6'l'i'i (~tJ~l L iium'i) 
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2) L~'),U1m'ii'i11m'iu.rh'l\j,,)El~1U / \.J'i~'i11'i1U1U 
'11lJ'ilULL~~a~f'llJ 1 ~jjrrJ1lJ~m1lJ~1lJ1'i() 1 um'i 

~~U1 \JlULeJ~ L~m~lJf'1'l)~fI1V'llum'iLL'!J~'l1U'IJeJ~ 
'lJ'i~L'VI1'1 

L;'/'1mlJ1N : ~eJEl~~'lJeJ~~L-U1~'U'U~I)1'i't11f'l11:U~ 
~ ~ 

~eJEl~~ 

1 Ul. off'lJ'i~ tEl'ilU 

Lo!i'lfjN.fl1W : -reJEl~~f'l11:u.yq~V'leJh'IJeJ~ -reJEl~~ 

~~'U'U1m'ii'l11m'iLL~~1'111~V'l ~eJ'lJ'i~ LEl'l1U~eJ 

m'i'U1m'i 

Ll1-llL1ft1 : -reJEl~~'lJeJ~tf'l'i~m'i'U~m'ii'l11m'i~ -reJEl~~ 

"~L~~lJf'1' I) Elfl1V'l1 U I) 1 'iLL '!J ~'l1U'IJ eJ~'lJ'i~ L'VI1'11 U 

'i~EJ~L1~1 1 tJ 

3) L~eJ~ii\Jlri1~~f'lU~1U1'V1El11'11~\Jl{LL~~ 
L 'VIf'lL U t~~~jjf'lrufl1V'l\Jl1:Uf'l11:uili'eJ~m'i'IJeJ~ . 
'lJ'i~L'VI1'1 

~ m " "~".. vtt" L'II'I 'ilJ1N: 'ieJEl~~'lJtl~~ 1L'i"m'iI'1I)'\'!1Y1 ~ -reJEl~~ 
~ 

~1uvi1\Jl'i~~1'IJ1 

L'il.:JfjN.fl1W: ~tlEl~~'lJtl~f'l11:u.yq~V'leJh 'lJtl~ ~tlEl~~ 

'lJ1EJ~1~~jj~eJ~~1L~"m'iPiI),\,!1 
~ 

Ll1.:JL1ft1 : -rtlEl~::'IJ'il~~~1L~"m'iPiI),\,!1vtl~~1'lJ -r'ilEl~:: 
~ 

vi1 PiI),\,!1~eJ 'I-1~eJ'lJ'i~l)tl'U'il1;jV'lv~'j::fI1Ell'lJ 

'i::EJ~L1~1 1 tJ 

3)tf'l'j~m'i : tf'l'i~m'i%mL~::'lJl\Jln'i'ilJL~eJ 
LLnUqJ'I-11'1-1~eJ~-r1~rrJ1:UL-U:ULL~~~1Ua-llf'l:U 'I/:U'l1'lJ 

f'l11:ulf'lJf'l~ LL~::~ru.fl1'Vl~i\Jl'lJ'i::'I11'11'lJ\Jl1:U 
~'VIliI'11~\Il{'IJ'il~'lJ'i::LYlI'1 

L'il~mlJ1N : ';1'lJ1'lJlf'l'i~m'ji~El 

L'il~fjN.fl1W: -r'ilEl~~~~~1'lJ1~mtJ'U1'lJ\Jl1lJ 
.I 0 

:U1\Jl'i.li1'lJYlm'l-1'lJ~ 

L'il~L1ft1 :-reJEl~::lf'l'i~m'ii~El~LL~'L~~" 
fl1!Jl'lJ"j::!J::L1m~ri1'1-1'lJ~ 

L;'/~~'U,,!'lJ : iIi''lJ'Vl'lJ / fhloff~1Elm'ii~El\Jl1:U 

~'U'lJ'i:::U1ruvtl~~'U~~~'i'i (~'U~1 L u'lJm'i) 

4)lf'l'i~1)1'ii~ElLL~::~~'lJ1L~'il~f1~/~::~lJ'il~fi' 
f'l11:u-r~jjf'1'I)Elfl1'Vi 

~ 

L'il./lmlJ1N : ';1'J1'Ulf'l'i~m'ii~El 

L'il-llfjN.fl1W: -reJEl~~~~~1'lJ1~ElLtJ'U1'lJ\Jl1lJ 
.I 0 

lJ1\Jl'i.li1'lJ'VIm'l-1'lJ~ 

L;'/./IL1ft1 :-reJEl~::LI'l'i~m'ii~El~LL~'L~~" 
fI1Ell'lJ'i::El::L1m~ri1'1-1'U~ 
L'il-ll~'lJ,,!'U : iIi''lJ'Vl'lJ / fhloff~1Elm'i1~El\Jl1lJ 

~'U'lJ'i:::U1ruvtl~~'U~~~'i'i (~'U~1L U'lJm'i) 

3) ~~~ii\Jl : ~~~1um'il~'U~m'ii'i11m'i 

L'il~mlJ1N : ';1u1utf'l'i~m'i/n"n'i'ilJ'U1m'i 

1'111 m'iLLrla~f'l:U 

L'il'lfjN.fl1W : ~eJEl~~rrJ1:u.yq~V'leJh'IJeJ~~~'U'U1m'i 

1 Un'i~'U1um'i 1 ~'U11)1'i 

L;'/'1L'Un : ~eJEl~~'lJeJ~~1u'U1m'i1'il1m'iLL~1L~~" 
.I 0 

\Jl1:U'i~El~L1~1'V1m'l-1U~ 

Lo!i'l~U'VIU : ili'u'VIu/fi11off~1El'IJeJ~m'i1~'U11)1'i . . 
i'l11 m'i\Jl1:u~'U'lJ'i~:U1 ruvtl~~'U~ ~~'i'i 
(~'UYhijum'i) 

4) ~~~ii\Jl : ~~1L~"m'iPiI),\,!1~1Ui'VIEl11'11~\Jl{LL~~ 

L'VIf'llUL~~ 

Ll1'lmlJ1N : ';1U1U~~1L~"m'iPiI),\,!1 
~ 

L'il'lmlJ1N : ';1U1u,rI)PiI),\,!1~L,j11'1-11l 
11m 0 uPi .I , L ./I 'ilJ1N: "1U1'lJ'lJ1) 1),\,!1Y1f'l~tl~ 

L'il~AN.fl1W : -rtlEl~~~,h~"m'iPiI),\,!1"'U . ~ 

m'iPiI),\,!1\Jl1:U:U1\Jl'i\i1'lJ'I-1~I)~\Jl'i 
~ ~ 

L'il~L1ft1 : -reJEl~::'lJeJ~~~1L~"f)1'iPiI),\,!1~"'U 
~ 

m'iPiI),\,!1\Jl1:U'l-1~I)~\Jl'i.fl1EJ 1 'lJ'i::El::L 1~1~ri1'1-1'lJ~ 
~ 

L;'/./I~'U'VI'U : iIi''UYI'lJ/fi11off~1Elm'i~~\Jl\Jl1:U . . 
~'U'lJ'i~:U1ruvtl~~'U~~~'j'i (~'U~1 L ij'Um'i) 

'U1Y1 

'U1Y1 

tf'l'i~m'i 

~eJEl~~ 

-reJEl~~ 

'U1'V1 

f'lU 

f'lU 

f'l'lJ 

-rtlEl~~ 

-r'ilEl~:: 

'U1Y1 
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L\h~1I1!Jn1'jH'tJ~n1'j"3JVl11Vl!J1ilr.J-I'i'l.yl1~ NflNfiPl/1A'j"-lm'j"-I'i'l.yl1~ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา   
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ ที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุรัศมีธารา ชัน้ ๗ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

------------------------------- 
 

วาระที่ ๕    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือกําหนดแนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
โดยร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับน้ี ประกอบไปด้วย ๔ บท และภาคผนวก ดังน้ี  

บทที่ ๑ ความเป็นมา การเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

บทที่ ๒ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
บทที่ ๓ การรายงานผลการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๕ ปีย้อนหลัง (งบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายของประเด็น

ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย  
และภาคผนวก การเขียนแผนบูรณาการวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ) งบประมาณการวิจัยภายในและภายนอก 

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ และให้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งถัดไป 
 

 
 
 

(นายชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์) 
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุรัศมีธารา ชัน้ ๗ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

------------------------------- 
 

วาระที่ ๓  เรือ่ง สืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือกําหนดแนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นทิศทางเดียวกันและเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดย
ในร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับน้ี น้ัน ได้แบ่งเป็น ๔ บท โดยเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การรายงานผลการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๕ ปี ย้อนหลัง 
(งบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐) กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสําเร็จของแผน การเขียนแผนบูรณาการ
วิจัย งบประมาณการวิจัยภายในและภายนอก ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฯ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ และตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย     
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยให้มีการปรับค่าเป้าหมายให้ยึดข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการมากําหนด  
 
 

 
 

                        (นายชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์) 
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 




