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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและ
ผลิ ต ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ าให้ กั บ สั ง คมไทยเป็ น ระยะเวลายาวนานนั บย้ อ นจากการสถาปนาในนาม
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทําการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กําหนดให้
รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3)
ได้แ ก่ วิทยาเขตจั กรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจั น ทบุรี และคณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรา
5(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับต่ํากว่าปริญญา
ตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละ
วิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้งและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 50 ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย
ด้วยความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญ บุคลากร สถานที่ตั้ง ทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน และนับเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจํานวน 15 มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความจัดเจนทาง
วิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการ และมีคุณสมบัติที่จําเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทํางาน
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อเทคโนโลยี รวมทั้งการปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ความประณีต
ความสํานึกในจรรยาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม โดยเปิดสอนในสาขาวิชาที่
หลากหลายภายใต้ ก ารจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ดังนี้
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หน่ ว ยงานหลั ก มี ห น้ า ที่ จั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการกั บ สั ง คม
ประกอบด้วย คณะ 9 คณะ และสถาบัน 1 สถาบัน ดังต่อไปนี้
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: *หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในโดยสภามหาวิทยาลัยฯ
หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ สนับสนุนงานวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า และฝึกอบรม เป็นหน่วย
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ และสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
สํานัก สํานักงาน และสถาบัน ดังต่อไปนี้
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. สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ*
13. สํานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ*
14. สํานักงานหารายได้และทรัพย์สิน*
15. สํานักงานศิลปวัฒนธรรม*
หมายเหตุ: *หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในโดยสภามหาวิทยาลัยฯ
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ความเป็นมาของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 นั้น ได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนที่
ดูแลตามภารกิจด้านงานวิจัย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
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
ที่ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มั่นคง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงในทุกมิติ ทัง้ มิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคง ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ํา
มั่งคั่ง เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนทีจ่ ะสามารถสร้างการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์หลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ผลงานวิชาการส่วนมากมีการเผยแพร่ใน
1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน ในการทําการวิจัย
ฐานข้อมูลทีม่ ีระดับคุณภาพไม่สูง
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพที่
2. การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
หลากหลายในการสร้างงานวิจัย
3. งบประมาณงานวิจัยจากภายนอกมีน้อย
3. มหาวิทยาลัยมีวารสารวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์
4. ขาดระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย
และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ
5. การบูรณาการในการทํางานวิจัยข้ามศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ยังมีน้อย
4. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมัน่ ใน
6. ระเบียบงานวิจัยยังไม่เอือ้ ต่อการดําเนิน
การสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
งานวิจัย
7. บุคลากรมีภาระงานโดยรวมค่อนข้างมากทํา
ให้ไม่มีเวลาในการทําวิจัยเท่าที่ควร
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นอุตสาหกรรมอนาคต
(อาหารแปรรูป แปรรูปสมุนไพร การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สมาร์ทฟาร์ม โลจิสติกส์ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมสังคม
สูงอายุ)
2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนที่สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย

ภัยคุกคามหรือผลกระทบ
1. มีค่แู ข่งทางการวิจัยในพื้นที่

แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ
1. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การวิจัย
1.1 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ฯให้บุคลากรในคณะ สํานัก สถาบัน ทุกคนรับทราบ
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ในหลายๆ ช่องทาง
1.3 การสร้างทีมบุคลากรจากทุกคณะมาเป็นทีมในการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การวิจัย
ไปยังบุคลากรในคณะ (ผู้แทนทุกคณะงานวิจัย: อาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย)
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2. การสร้างโครงการงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ
2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์
การวิจัย
2.2 คณะกรรมการประเมินโครงการงานวิจัยที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเป็นอันดับแรก

การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล ดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ ทุกไตรมาส
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
4. มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานที่
ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล จากนั้นรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการ
ประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง วางแผน
ยุทธศาสตร์ในปีต่อไป
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บทที่ 2
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561- 2565
(ผ่านการอนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 20/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2560 วาระที่ 5.10)
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนําผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
ปณิธาน : สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยนําความรู้สู่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
2. จํานวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิท์ ี่เพิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562
5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562
6. ร้อยละของานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได้
7. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์/ตัวชี้วดั
1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไข
ปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ 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 อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไปทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศปีละ 5 คน
1.5 นักวิจัยที่เป็น Visiting Professor และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี
7
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กลยุทธ์/ตัวชี้วดั
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.6 ทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้นเป็นปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
1.7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
กลยุทธ์/ตัวชี้วดั
3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
ตัวชี้วัด
1.8 จํานวนงานผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานวิจัยที่ผลิตได้
1.9 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยนื่ ขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 รายการ เมื่อสิ้นปี 2562
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บทที่ 3
ผลการดําเนินการงานวิจัยย้อนหลัง พ.ศ. 2556-2560
ผลการดําเนินการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 5 ปีย้อนหลัง (2556 - 2560)
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย แบ่งตามผลผลิตเป็น 2 ผลผลิต คือ ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ปีงบประมาณ 2560 เพิ่งเริ่มแบ่งประเภทโครงการวิจัยใหม่เป็น
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โดยแยกย่อยเป็นโครงการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา
ตารางผลการดําเนินงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 5 ปีย้อนหลัง (2556 - 2560)
งบประมาณ

ผด.

รด.

ผด.

รด.

ปีงบประมาณ
2558
ผด.
รด.

จํานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับ
งบประมาณ (โครงการ)
- โครงการวิจัยองค์ความรู้
(โครงการ)
- โครงการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยี (โครงการ)
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ
- โครงการวิจัย การวิจัย
พื้นฐาน*
- โครงการวิจัย การวิจัย
ประยุกต์*
- โครงการวิจัย การวิจัยและ
พัฒนา*
จํานวนงบประมาณรวมที่
ได้รับเพื่อทําวิจัย (ล้านบาท)
- งบประมาณโครงการวิจัยองค์
ความรู้ (ล้านบาท)
- งบประมาณโครงการวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ล้านบาท)
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ
- งบประมาณโครงการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน* (ล้านบาท)
- งบประมาณโครงการวิจัย
การวิจัยประยุกต์* (ล้านบาท)
- งบประมาณโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา*(ล้านบาท)
โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยที่ได้รับ (ล้านบาท)

46

122

32

131

59

141

88

108

16

93

22

102

30

101

40

88

30

29

30

29

29

40

48

20

ผลดําเนินงาน

2556

2557

2559
ผด.

รด.

2560*
ผด.
รด.
63

141

141
15
43
5
13.9575 4.3672 18.8986 4.1007 19.6727 5.2410 19.6727 7.9557 16.2884 6.0305
5.5830

3.2832

7.5595

3.2387

8.3336

3.8200

8.3336

7.0967

8.3745

1.0840 11.3391 0.8620 11.3391 1.4210 11.3391

0.859
6.0305
3.3627
10.0657
2.860

3.0

-

3.0

-

3.0

-

3.0

* ปี 2560 เพิ่งเริม่ แบ่งประเภทโครงการวิจัยเป็นการวิจัยพื้นฐาน การวิจยั ประยุกต์ การวิจยั และพัฒนา
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้นําด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศ
พันธกิจ :
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เป้าประสงค์ :
ผลิตผลงานวิจยั ที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
2. จํานวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิท์ ี่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562
5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562
6. ร้อยละของานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได้
7. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและแก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่
ท้องถิ่น และประเทศ
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ
และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนสังคม และประเทศ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีอ่ อกสู่เชิงพาณิชย์ของ
ผลงานทั้งหมด
2. ร้อยละความสําเร็จของความทุกตัวชี้วดั ในทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมถูกนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของหน่วยงานภายในหรือภายนอก หรือพัฒนาสังคม
หรือสิ่งแวดล้อมของผลงานทั้งหมด
4. ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือยืน่ จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของผลงานทัง้ หมด
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ≥ 5
ร้อยละ

≥70

ร้อยละ

≥50

ร้อยละ

≥20
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค
เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรูพ้ ื้นฐานของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์
มทร.ตะวันออก
2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์การวิจัย
มทร.ตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค
การสร้างโอกาส
เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งทางเศรษฐกิจ

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
การสร้างการเติบโต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2. เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพด้านการ
วิจัย และพัฒนา
องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
การวิจัยทีเ่ อื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นําผลงานวิจยั และนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
2. เป็นองค์กรที่มี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพด้านการ แก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
วิจัย และพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
องค์ความรู้
การวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

11

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

12

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

13

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

14

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

15

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

16

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

17

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

ภาคผนวก

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

ภาคผนวก ก
รายละเอียดแผนบูรณาการวิจัย พ.ศ. 2561 – 2565

19

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

20

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

21

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

22

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

23

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

24

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

25

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

26

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

ภาคผนวก ข
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2561

27

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
หน่วย : บาท
ลา
ดับ
ที่

ประเภท - รายการ

หน่วย ผู้รับผิดช ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
งาน
อบ
ในการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ ดาเนิน
งานวิจยั

งบเงินอุดหนุน

เป้าหมายที่ 1
งาน/โครงการ โครงการวิจยั และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุกิทจกรรมค่
ธศาสตร์าใช้
และเป้
าหมายของ
จา่ ยในการด
าเนิน
โครงการวิ
จยั น - อุดหนุน
งบเงินอุดหนุ
โครงการวิจยั าเนินงาน 1.1 วิจยั
แนวทางการด
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เตอร์เป้า1.1.2
หมายและข้อ
ตัและคลั
วชี้วดั สแนวทาง
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมนาไปสู่
การใช้ประโยชน์ใน อุาตงเครื
สาหกรรม
1 การออกแบบและสร้
อ่ งผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อใช้เป็น
เครือ่ งปรุงรสแทนน้าปลาความ
มต่า
2 เค็การโปรแกรมพี
แอลซีควบคุมเซอร์
โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ด้วยการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นบล็อค
และสตรัคเจอร์เท็กซ์

494,100

494,100
494,100

247,050

0 197,640

49,410

1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1ปี 061เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

372,100

186,050

148,840

37,210

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
วิจยั และพัฒนา งาน/โครงการ
โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อ
ไขปัญหาหรื
สร้างความาเนิน
กิแก้จกรรมค่
าใช้จอา่ ยในการด
โครงการวิ
จยั น - อุดหนุน
งบเงิ
นอุดหนุ
โครงการวิาเนิ
จยั นงาน
ผลการด
ยอดคงเหลือ
แนวทางการดาเนินงาน 2.2 วิจยั
และพัฒนาในประเด็นสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้า
2) มุ่งเป้2.2.1
า
ตัทายไทย
วชี้วดั แนวทาง
ผลงานวิจยั สามารถนาส่งเป็น
แนวทางเพื่อกาหนดนโยบายของ
ภาครัฐ และ/หรื
จยั การสร้อาหน่
งมูลวค่ยงานที
าเพิ่มข้า่ ว คณะ
1 แผนงานวิ
เจตน์
2 ปี 0
ดาพื้นเมืองของคนชอง “ข้าวหอมแม่
เทคโนโล จรรย์
เดือน
ยีสงั คม อาจไธสง ต.ค. 59 พญาทองดา”
ก.ย. 61
โครงการย่อย อิทธิพลของน้า ปุย๋ และ คณะ
บัญชา 2 ปี 0
อายุต้นกล้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต เทคโนโล เวียง
เดือน
ยี
สมุทร ต.ค. 59 และคุณค่าทางโภชนาการของข้าว
อุตสาหกร
ก.ย. 61
หอมแม่พญาทองดา
รม
2 การพัฒนาอุปกรณ์ยนื ยืดเส้น
คณะ
จรรยา 1ปี 0 เดือน
สาหรับผู้สงู อายุ
วิศวกรรม วรรณ ต.ค. 60 ศาสตร์ จรรยา ก.ย. 61
และ
ธรรม
3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
คณะ
ดลฤดี
1 ปี 0
เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั การ
บริหารธุร ศรีมันตะ เดือน
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้สงู อายุ กิจและ
ต.ค. 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทคโนโล
ก.ย. 61

5,809,800

คณะ
ศศิวมิ ล
วิศวกรรม มาแสง
ศาสตร์
และคณะ ทัศพันธุ์
วิทยาศาส สุวรรณ
ตร์และ
ทัต
เทคโนโล

122,000 61,000

48,800

12,200

เป้าหมายที่ 2

5,809,800
5,809,800
0
5,809,800
2,047,500

2,047,500

-

135,150

108,120

270,300

135,150

108,120

136,500

68,250

65,000

32,500

0

27,030

54,600

27,000

26,000

6,500

ลา
ดับ
ที่

ประเภท - รายการ

4 การตระหนักถึงคุณค่าและทัศนคติ
ต่อผู้สงู อายุของสังคมไทย
5

6

7

8

9

แนวทางการพัฒนาสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้สงู วัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ
การพั
ฒนาสื่อประชาสัมพัมนณฑล
ธ์
เพื่อให้ความรูแ้ ละป้องกัน
ภาวะการเกิดสมองเสื่อม สาหรับ
ผู้สงู อายุ
ในอาาเภอเขาค้
หวัด
การพั
ฒนาเก้
อี้นวดเพื่ออสุขจังภาพ
สาหรับผู้สงู อายุด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการ
จากภู
ิปัญญาท้
องถิ่น อมเข้าสู่
สื่อกับมการเตรี
ยมความพร้
สังคมสูงอายุของประชากรวัยรุน่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดเครือ่ งเรือนเรียน
การออกแบบชุ
ศิลปะสาหรับเด็กสมาธิสั้น

10 การศึกษาออกแบบสร้างสรรค์
พื้นที่เพื่อการพักผ่อนที่ใช้
กระบวนการ Universal Design
ในการให้บกริต์การเชิ
กิจการ
11 การประยุ
ารใช้งสธุื่อรออนไลน์
เพื่อสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร
ของจังหวัดนครนายก
12 แนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่
เชิงสร้างสรรค์โดยวิธีบูรณาการ
วิเคราะห์ร่วมกับฐาน ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ
: กรณี
กึ ษาสถาบั
น
แนวทางการด
าเนินศงาน
2.3 การ
จัดการความรูก้ ารวิจยั 1) เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความเป็น2.3.1
เลิศทางวิชาการ
ตั2)วชีเพื
้วดั ่อแนวทาง
ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อย
ละ 70 ของโครงการ
1 แนวทางการลดต้
นทุนห่วงโซ่
อุปทานของผลไม้ไทย กรณีศกึ ษา
ลาไยในภาคตะวันออก
2 ศึกษาการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานการผลิตผ้าทอมือไทยยวน
: กรณีศกึ ษากลุ่มแม่บ้านทอผ้า
นตาล
อาเภอเสาไห้ฒจันาการ
งหวัด
3 ต้การศึ
กษาแผนการพั
เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม9
วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์
4 ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น
ละอองขนาดเล็กด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้าระบบเติมอากาศ
สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

หน่วย ผู้รับผิดช ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
งาน
อบ
ในการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ ดาเนิน
งานวิจยั
คณะ
มนัส
1 ปี 0
65,000
32,500 26,000
13,000
เทคโนโล นันทน์ เดือน
ยีสงั คม บุญปาล ต.ค. 60 วงศ์ญญา 1ก.ย.
คณะ
วรั
ปี 061
130,000
65,000 39,000
26,000
บริหารธุร เดชพงษ์ เดือน
กิจและ
ต.ค. 60 เทคโนโล ประทีป 1ก.ย.
คณะ
ปี 061
130,000
65,000 39,000
26,000
บริหารธุร วิจติ รศรี เดือน
กิจและ ไพบูลย์ ต.ค. 60 เทคโนโล ยิ่งยง
ก.ย.061เดือน
คณะ
1ปี
217,800 108,900
87,120
21,780
วิศวกรรม รุง่ ฟ้า
ต.ค. 60 ศาสตร์
ก.ย. 61
และ
คณะ
ณัฐ
1 ปี 0
308,100
154,050 123,240
30,810
วิศวกรรม ชานันท์ เดือน
ศาสตร์ ไตรวัฒน ต.ค. 60 และ
วงษ์ ขอ 1ปี
ก.ย.061เดือน
คณะ
จรรยา
136,500
68,250
54,600
13,650
วิศวกรรม วรรณ ต.ค. 60 ศาสตร์ จรรยา ก.ย. 61
และ
คณะ
สิธรรม
ริโสภาขอ 1ปี 0 เดือน
260,000
130,000 104,000
26,000
วิศวกรรม ก่อสกุล ต.ค. 60 ศาสตร์
ก.ย. 61
และ
คณะ
อุไร
1ปี 0 เดือน
65,000
32,500 26,000
65,000
บริหารธุร วรรณ ต.ค. 60 กิจและ ชาญชล ก.ย. 61
เทคโนโล
ยุเยีท่ยธมพล 1 ปี 0
คณะ
263,300 131,500
105,500 26,300
เกษตรศา โชติ
เดือน
สตร์
ปัญญา ต.ค. 60 และ
ธรรม
ก.ย. 61
1,254,100.00

1,254,100.00

คณะ
จิรวัฒน์
เทคโนโล ณพัทลุง
ยี
อุคณะ
ตสาหกร มัณทนา
วิศวกรรม ภรณ์
ศาสตร์ อรุณเรือง
และ
คณะ
กิตติชัย
วิศวกรรม ประเสริฐ
ศาสตร์ พรศรี
และ
คณะ
พงศ์
วิทยาศาส พัฒน์
ตร์และ สิงห์ศรี
เทคโนโล ประหยัด
คณะ
เทคโนโล กองสุข
ยี
อุตสาหกร

1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
1ปี
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

195,000

97,500

78,000

19,500

65,000

0

32,500

26,000

6,500

120,100

-

60,050

48,040

12,010

39,000

31,200

7,800

130,000 104,000

26,000

78,000

260,000

ลา
ดับ
ที่

ประเภท - รายการ

หน่วย ผู้รับผิดช ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
งาน
อบ
ในการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ ดาเนิน
งานวิจยั
6 การพัฒนาเครือ่ งปรับปรุงคุณภาพ คณะ
นฤมล 1ปี 0 เดือน
212,300
106,150 84,920
21,230
ข้าวตามมาตรฐานข้าว
เกษตรศา บุญ
ต.ค. 60 สตร์
กระจ่าง ก.ย. 61
และ
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ คณะ
อังคณา 1 ปี 0
115,700
57,850 46,280
11,570
ด้านทักษะการจัดการด้านการเงิน บริหารธุร ประเสริฐ เดือน
ขององค์การเงินชุมชน
กิจและ ศรี
ต.ค. 60 เทคโนโล อังคณา 1ก.ย.
8 การประยุกต์ใช้เทคนิค Du Pont คณะ
ปี 061
110,500
55,250 44,200
11,050
ในการวิเคราะห์การเติบโตภายใน บริหารธุร ประเสริฐ เดือน
และความยั่งยืนขององค์กร
กิจและ ศรี
ต.ค. 60 การเงินชุมชน ฒนา OTOP
เทคโนโล ณชภัทร 1ปี
ก.ย.061เดือน
9 แนวทางการพั
คณะ
97,500
48,750 39,000
9,750
กรณีศกึ ษา: ตาบลบางแก้ว
บริหารธุร
ต.ค. 60 อาเภอบางพลี จังหวัด
กิจและ พิชญมหุ ก.ย. 61
สมุทรปราการ
เทคโนโล ตม์
งาน/โครงการ โครงการวิจยั เพื่อ
15,242,800
สร้
ง/สะสมองค์
วามรูท้ ี่มาเนิ
ีศกั ยภาพ
กิจากรรมค่
าใช้จา่ คยในการด
น
15,242,800
โครงการวิ
จยั น - อุดหนุน
งบเงิ
นอุดหนุ
15,242,800
โครงการวิจยั าเนินงาน 3.1 วิจยั
แนวทางการด
1,054,800
่อสร้าง/สะสมองค์
ตัพืว้นชีฐานเพื
้วดั แนวทาง
3.1.1
1,054,800
จยั ทีจ่แจัล้ยวสิเสร็
จสามารถ
1 อิโครงการวิ
ทธิพลของปั
่งแวดล้
อมที่มี สาเนา พัชรา 2 ปี 0
179,300 89,650
71,720 17,930
ต่อความชุกชุมและการกระจาย ของ ง. นิธิโรจน์ เดือน
ทางภูมิศาสตร์ของปูแสมภูเขา
4-1
ภักดี
ต.ค. 59 (Geosesarma krathing Ng
(2561)'!
ก.ย. 61
Naiyanetr,
1992) ด้ ้านภูมิ AR111=
2 and
รูปแบบการจั
ดการความรู
คณะ
อินธิรา 1 ปี 0
127,500 63,750
51,000 12,750
ปัญญาท้องถิ่นของผู้สงู อายุใน
เทคโนโล ครองศิริ เดือน
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ยีสงั คม
ต.ค. 60 ก.ย.
3 อัตลักษณ์ร่วมวัฒนธรรมด้าน
คณะ
เจตน์
1ปี 061เดือน
340,000 170,000
136,000
34,000
ภาษาระหว่างคนชอง คนซัมแร เทคโนโล จรรย์
ต.ค. 60 และคนปอร์ ในประเทศไทยและ ยีสงั คม อาจไธสง ก.ย. 61
ชา
4 ชุประเทศกั
ดอุปกรณ์มพูทดสอบราคาประหยั
ด คณะ
อัคฆพงศ์ 1 ปี 0
153,000
76,500 61,200
15,300
สาหรับการทดสอบสมรรถนะของ เทคโนโล สถาว เดือน
เครือ่ งยนต์ดีเซล
ยี
รินทุ
ต.ค. 60 อุตสาหกร พรจิต พี 1ก.ย.
5 การจัดทาแผนที่มรดก
คณะ
ปี 061
255,000
127,500 102,000
25,500
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนท่า วิศวกรรม ระพัฒ เดือน
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศาสตร์ นกุล
ต.ค. 60 และ
ก.ย. 61
แนวทางการดาเนินงาน 3.2 วิจยั
4,701,000
ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ดตัาเนิ
วยงาน
วชี้วนดั งานของหน่
แนวทาง 3.2.1
4,701,000
โครงการวิจยั ที่สามารถกาหนด
แนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาการ

2 การคัดเลือกและประเมินค่าทาง
พันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการ
ผสมข้าม ระหว่างพันธุ์
3 การจัดจาแนกเชื้อ
Xanthomonas citri pv. citri
สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรือ่ งงานวิจยั

คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ
คณะ
เกษตรศา
สตร์
และ

พรทิพย์ 2 ปี 0
พรสุริยา เดือน
ต.ค. 59 สุภา
2ก.ย.
ปี 061
ภรณ์
เดือน
เอี่ยมเข่ง ต.ค. 59 ก.ย. 61

238,000

119,000

95,200

23,800

85,000

42,500

34,000

85,00

ลา
ดับ
ที่
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ผลการดาเนินงาน
ยอดคงเหลือ
4 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงรา
ทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคใน
สัตว์น้า
5 การพัฒนามังคุดต้นเตี้ยเพื่อการ
ปลูกในระบบชิด
6 ผลของการตรึงเซลล์ต่อคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษาของน้า
มังคุดโพรไบโอติกผงเพื่อผู้สงู อายุ
7 การตอบสนองต่อการคัดเลือก
พันธุ์แบบหมู่เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ความหวานใน ประชากรจาก
กผสมระหว่
บแตงส
8 ลูการเจริ
ญเติบาโตงแตงไทยกั
ผลผลิตและ
ผลตอบแทนจากระบบการปลูก
ข้าวไร่แซมฝรัง่ ในพื้นที่ตาบล
หนองข้
างคอก
จังหวัดชลบุ
9 การวั
ดปริ
มาณเอนไซม์
โบรมีรเี ลน
ของสับปะรดโดยการประยุกต์ใช้
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
10 ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลาไยเถาใน
การเหนี่ยวนาเอนไซม์ควิโนนรีดัก
เตสในเซลล์ Hepa1c1c-7
11 การทาลายการพักตัวของหัวแก่น
ตะวันพันธุ์การค้า
12 การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเท้ายายม่อมใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดยใช้ฒลนารู
กั ษณะทางสั
ณฐานวิ
ทยา
13 การพั
ปแบบการบู
รณาการ
เครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพสังคม
สูงอายุ ระดับอาเภอ : กรณีอาเภอ
ศรีราชา
จังวหวัวิทดยาการสื
ชลบุรี บพันธุ์
14 การศึ
กษาชี
ของนกกระทาดงจันทบูรในกรง
เลี้ยง
15 ปัญหาและความต้องการของผู้นา
ชุมชนด้านปศุสตั ว์อินทรียเ์ พื่อ
การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
นออกของประเทศไทย
16 ในภาคตะวั
การสังเคราะห์
พอลิเอทิลนี ที่
ประกอบด้วยกลุ่มเอมีดอกซิมเพื่อ
สกัดยูเรเนียมจากน้าทะเล
17 การใช้อานาจรัฐต่อพุทธศาสนา
ในประเทศไทย
18 วิถกี ารดาเนินชีวติ อย่างยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี
19 โรงเรือนปลูกแคนตาลูปด้วยระบบ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบ
อัตโนมัติ

หน่วย ผู้รับผิดช ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
งาน
อบ
ในการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ ดาเนิน
งานวิจยั
0
85,000
คณะ
ศรัณยา 2 ปี 0
227,600
133,900ม.ค.61 107,120พ.ค.26,780ก.ย.
61
61
เกษตรศา รักเสรี เดือน
สตร์
ต.ค. 59 และ
คณะ
ชัยวัฒน์ 3ก.ย.
ปี 061
110,700
55,350
33,210 22,140
เทคโนโล มครเพศ เดือน
ยี
ต.ค. 59 อุตสาหกร นฤมล 1ก.ย.
คณะ
ปี 062
212,500
106,250 85,000
21,250
เทคโนโล มงคล เดือน
ยี
ธนวัฒน์ ต.ค. 60 อุคณะ
ตสาหกร ปราโมทย์ ก.ย.
2 ปี 061
304,300
152,150 121,720
30,430
เกษตรศา พรสุริยา เดือน
สตร์
ต.ค. 60 และ
คณะ
ประพฤติ ก.ย.
2 ปี 062
170,000
85,000 68,000
17,000
เกษตรศา พรหม เดือน
สตร์
สมบูรณ์ ต.ค. 60 และ
คณะ
กรรณพต 1ก.ย.
ปี 062
153,000
76,500 61,200
15,300
วิทยาศาส แก้วสอน เดือน
ตร์และ
ต.ค. 60 เทคโนโล วิริยา
คณะ
1ก.ย.
ปี 061
187,000
93,500 74,800
18,700
วิทยาศาส นิตย์ธีรา เดือน
ตร์และ นนท์
ต.ค. 60 เทคโนโล
คณะ
รัตติกาล ก.ย.
1 ปี 061
122,800
61,400 49,120
12,280
เกษตรศา เสนน้อย เดือน
สตร์
ต.ค. 60 และ
ก.ย.
คณะ
สุภา
1 ปี 061
212,500
106,250 85,000
21,250
เกษตรศา ภรณ์
เดือน
สตร์
เอี่ยมเข่ง ต.ค. 60 และ นวิ ภทรพร 1ก.ย.
สถาบั
ปี 061
340,000
170,000 136,000
34,000
จัยและ ยุทธา เดือน
พัฒนา ภรณ์พินิจ ต.ค. 60 คณะ
วิวฒ
ั น์ 1ก.ย.
ปี 061
135,200
67,600
54,080
13,520
เทคโนโล วรามิตร เดือน
ยี
ต.ค. 60 อุตสาหกร ปาริชาต 1ก.ย.
คณะ
ปี 061
158,100
79,050 63,240
15,810
เทคโนโล ปุระ
เดือน
ยี
มงคล ต.ค. 60 อุคณะ
ตสาหกร วรีภรณ์ ก.ย.
1ปี 061เดือน
130,900
65,000 52,000
13,900
วิทยาศาส รัตนิสสัย ต.ค. 60 ตร์และ
ก.ย. 61
เทคโนโล อินทิรา 1 ปี 0
คณะ
93,500 46,750
37,400
9,350
ศิลป
นว
เดือน
ศาสตร์ สัมฤทธิ์ ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
คณะ
ภาวิณี 1ปี
238,000
119,000 95,200
23,800
บริหารธุร ทองแย้ม ต.ค. 60 กิจและ
ก.ย. 61
เทคโนโล สุรพงษ์ 1ปี 0 เดือน
คณะ
187,000
93,500 74,800
18,700
เทคโนโล โซ่ทอง ต.ค. 60 ยี
ก.ย. 61
อุตสาหกร

ลา
ดับ
ที่
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หน่วย ผู้รับผิดช ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
งาน
อบ
ในการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ ดาเนิน
งานวิจยั
20 การพัฒนาเทคนิคเสริมกาลังเสา คณะ
ทนงศักดิ์ 1ปี 0 เดือน
425,000
212,500 170,000
42,500
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการใช้
วิศวกรรม อิ่มใจ ต.ค. 60 ระบบแผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบ
ศาสตร์
ก.ย. 61
ภายหลัางงโรงอบแห้งยางแผ่นดิบ คณะ
และ
21 การสร้
สมมารถ 1ปี 0 เดือน
425,000
212,500 170,000
42,500
แบบผสมผสานพลังงาน
เทคโนโล ศรี
ต.ค. 60 แสงอาทิตย์กบั ตัวรับรังสีอาทิตย์ ยี
ประเทือง ก.ย. 61
แบบพาราโบลิ
คและลมร้อนจาก คณะ
อุตสาหกร จุฬารัตน์ 1 ปี 0
22 การศึ
กษาผลกระทบของ
267,800
133,900 107,120
26,780
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ (ENSO) ที่มี ศิลป
ศรีกลุ
เดือน
ต่อสภาวะฝนขีดสุดในประเทศไทย ศาสตร์
ต.ค. 60 โดยวิฒธีกนาประสิ
ารวิเคราะห์
ชิงระลอก คณะ
23 การพั
ทธิภเาพของการ
ภาวิณี 1ก.ย.
ปี 061
85,000
42,500 34,000
85,000
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ บริหารธุร ทองแย้ม เดือน
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ กิจและ
ต.ค. 60 มชนเคราะห์
กรณีศแกึ นวทางการเพิ
ษาผลิตภัณฑ์จ่มาก เทคโนโล
24 ชุการวิ
คณะ
ไพทูล สี ก.ย.
1ปี 061เดือน
192,100
96,000 60,000
36,100
ผลิตภาพการผลิตข้าวคุณภาพ
บริหารธุร ใส
ต.ค. 60 ชาวนาในประเทศไทย
กิจและ
ก.ย. 61
เทคโนโล

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565
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หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย

งบเงินอุดหนุน

เป้าหมายที่ 1
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ
1 การศึกษาแนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
มอเตอร์เหนี่ยวนา 1 เฟส ด้วย
อินเวอร์เตอร์แหล่นงทุจ่านยแรงดั
2 แนวทางการลดต้
ห่วงโซ่นชนิด
อุปทานของผลไม้ไทยกรณีศึกษา
ลาไยในจังหวัดจันทบุรี
3 ซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตทีพ่ บ
ในบริเวณชายฝั่งจันทบุรี

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4 ภาวะการติดเชื้อและความชุกของ การเกษตร
คณะ
พยาธิใบไม้ปอดระยะติดต่อ
เทคโนโลยี
(metacercaria) ในปูแป้น
อุตสาหกรรม
yui)ญทีเติถ่ บูกโตของ
ขายในตลาด คณะ
การเกษตร
5 ศึ(Varuna
กษาการเจริ
กล้วยไม้พนื้ ทีศ่ ูนย์ราชการ
เทคโนโลยี
สภากาชาดไทย เขาล้าน อ.คลอง อุตสาหกรรม
ใหญ่ กจ.ตราด
การเกษตร
6 การศึ
ษาความหลากหลายและ คณะ
โครโมโซมของกล้วยไม้เอื้อง
เทคโนโลยี
กุหลาบกระเป๋าเปิดในพืน้ ทีจ่ ังหวัด อุตสาหกรรม
จันทบุรอี งการได้รบั การส่งเสริม
การเกษตร
7 ความต้
คณะ
ด้านการเกษตรของเกษตรกรผู้
เทคโนโลยี
ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
8 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
คณะ
ชีวิตของผู้สูงอายุไทย
เทคโนโลยี
สังคม
9 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพือ่
คณะ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
เทคโนโลยี
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
สังคม
10 การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของ คณะ
วัยรุ่นทีม่ ีผลต่อความเสี่ยงในการ เทคโนโลยี
เกิด อุบัติเหตุจากการใช้
สังคม
รถจักรยานยนต์
11 การพั
ฒนาระบบการจัดการองค์ คณะ
ความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ในกลุ่ม เทคโนโลยี
ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงภาคตะวันออก
สังคม
ของประเทศไทย

993,500

ประหยัด กองสุข 1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 จิรวัฒน์ ณ พัทลุง ก.ย.
1ปี 061เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
ดุสิต ศรีวิไล
1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
พัชรา นิธโิ รจน์ 1ปี 0 เดือน
ภักดี
ต.ค. 60 ก.ย. 61
พรพนิต
1ปี 0 เดือน
ศศิวัฒน์ชุติกุล
ต.ค. 60 ก.ย. 61
กมลมนัส วัฒนา 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
พัชรา บารุง
1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
มัทนา ชาญกิจ 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
ณัฐศริยา จักร 1ปี 0 เดือน
สมศักดิ์
ต.ค. 60 ก.ย. 61
มลฤดี วัฒนอังกูร 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
วิชริณี สวัสดี 1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

50,000

40,000

42,000

30,000

27,500

50,000

32,000

50,000

50,000

50,000

30,000

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

12 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบสาหรับการจัดการความ
เสี่ยงในห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา
ชกูฏ สดุสาหรับ
13 โรงพยาบาลเขาคิ
ระบบการจัดการงานพั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายของชนิดนก ในเขต
โครงการป่าอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืก่อรรมการเลื
งมาจากพระราชด
าริฯ
15 พฤติ
อกสื่อออนไลน์
สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครอง
16 การเตรียมพอลิยูรเี ทนโฟมแบบ
แข็งเร่งปฏิกิรยิ าด้วยบิสมัส
17

18

19

20

21

22

23

24

25

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
นลินี ชนะมูล
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
กชนิภา เสริมสัย
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
วีระศักดิ์ โนน
เทคโนโลยี ม่วง
สังคม
คณะ
มีนนภา รักษ์
เทคโนโลยี หิรญ
ั
สังคม
คณะ
จุฬาภรณ์ พวย
วิศวกรรมศา อ้วน
สตร์และ
สถาปัตยกรร วิจิตร์ วิโสรัมย์
ศิกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส คณะ
ของมวนดอกรัก
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี อุไรวรรณ ชาญ
ความต้องการของสถาน
คณะ
ประกอบการทีม่ ีต่อคุณลักษณะ
บริหารธุรกิจ ชลยุทธ
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิต และ
ด้การพั
านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนตาม
ฒนาความสุ
ขในการทางาน เทคโนโลยี
คณะศิลป กวีศุภณิฐ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ศาสตร์
วิกรมวยากรม์
โดยใช้โปรแกรมสุนทรียแสวงหา :
กรณี
ทยาลั
การสร้ศึกาษา
งรูปมหาวิ
แบบเพื
อ่ พัฒยนา
คณะ
วรินทร แดนดี
ความสามารถในการใช้
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ และ
2่ 1ของนั
ศึกษา
สังคมศาสตร์ ปวีณา เมธีวรกิจ
ปัในศตวรรษที
จจัยทีส่ ่งผลต่
อผลสัมกฤทธิ
์ทางการ คณะ
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ มนุษยศาสตร์
การสื่อสารทางธุรกิจ ตามทักษะ และ
การเรีางานเป็
ยนรู้มรศตวรรษที
่ 21อการ
โดยใช้ คณะ
สังคมศาสตร์ วีรวรรณ ธาณี
การท
นทีมทีม่ ีผลต่
สร้างบรรยากาศขององค์กร
มนุษยศาสตร์
กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั
สังคมศาสตร์ นิตยา เรืองยุ
การศึ
กษารูปแบบการท
าบัยญชีกลุ่ม คณะ
วิสาหกิจชุมชน อาเภอศรีราชา
มนุษยศาสตร์ วนนท์
จังหวัดชลบุรี
และ
สังคมศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพทีพ่ ักอาเภอ
สถาบั
น
สมพงษ์ อัศว
เชียงคานเพือ่ เสริมสร้างอารยธรรม เทคโนโลยี ริยธิปัติ
ริมฝั่งโขลทีย่ ั่งยืนในการเข้าสู่
การบิน
ประชาคมอาเซี
ย
น
การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma คณะ
สุภาภรณ์ เอี่ยม
spp. เพือ่ ควบคุมเชื้อราสาเหตุ เกษตรศาสต เข่ง
โรคพืช
ร์และ
ทรัพยากร

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
35,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
40,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
30,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
35,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
30,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
25,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
22,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
25,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

งาน/โครงการ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิต
1 ผลของตัวแปรการผลิตต่อสมบัติ
เชิงกลของสารละลายของแข็ง
(1-x)[Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5]TiO3
-xSrTiO3 เซรามิก
2 สารสกัดจากเปลือกผลไม้ทมี่ ีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรีย
3 ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส แอลฟาอะ
ไมเลส และไลเปส ของสารสกัด
จากใบชารางแดง
(Ventilago
4 สมบั
ติเชิงกลของเซรามิ
กสทรอ
นเซียมไอรอนไนโอเบตทีเ่ จือด้วย
แมงกานีสไดออกไซด์
5 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติ
ของแบคทีเรียทีม่ ีประสิทธิภาพสูง
ในการผลิตไบโอเซลลูโลสจาก
งธรรมชาติมเนระพูสีไทยต่อ
6 แหล่
ผลของการเสริ
สมรรถนะการผลิต และคุณภาพ
ซากในไก่เนื้อ
7 การบาบัดสีย้อมกกในน้าเสียระบบ
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการเฟนตันอ
อกซิเดชันร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค
8 การศึกษาระบบควบคุมสภาพ
อากาศสาหรับโรงเรือนเพาะเห็ด
เมืองหนาวขนาดเล็กด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
9 การศึ
กษาการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาใน สถานศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยม่ เทคโนโลยี
ราชมงคล
10 ผลของการเพิ
วงรอบในการท
าอบ
Multiple Tempering ต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก High
Steel (Type
11 ศึSpeed
กษาการแปรรู
ปผลิตภัM)
ณฑ์เต้าหู้
ปลาจากปลาข้างเหลืองผสมสารอง

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
12 การสารวจความพึงพอใจของ
คณะ
เกษตรกรผู้ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย(์ ปม. เทคโนโลยี
1)ในจังหวัดจันทบุรี
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
3,656,500

รตบงกช แสนจุ้ม 1ปี 0 เดือน

50,000

พรสิณี ดาราพงษ์ 1ปี 0 เดือน

40,000

รวินิภา ศรีมูล

40,000

รตบงกช แสนจุ้ม

อมรรัตน์ สุวรรณ
โพธิ์ศรี
เทอดศักดิ์ ปุระ
มงคล
สมยศ สันติ
มาลัย
ชาคริต วินิจ
ธรรม
วัชรากร ปิ่นธุรตั น์

ยิ่งยศ ทิพย์ศรี
ราช
วิทิต เลิศนิมิต
มงคล
นิภาพร จุฬารมย์

1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
1ปี
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
1ปี
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

50,000

35,000

45,000

50,000

50,000

50,000

40,000

30,000

30,000

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น
จากทุเรียน
14 ผลของชนิดและปริมาณสาร
ตกตะกอนต่อคุณลักษณะของเต้าหู้
อ่อนจากถั่วแดง
15 ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดเขตการค้า
ชายแดนภาคตะวั
นออกทธ์ธรุ กิจ
16 ความสั
มพันธ์ของกลยุ
เทคนิคทางการบัญชีบริหาร การ
วัดผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการธุ
รกิจยขนาดกลาง
17 แอพพลิ
เคชั่นบทเรี
น
อิเล็กทรอนิกส์สองภาษา ไทยอังกฤษ วิชาอาเซียนศึกษา บน
ระบบปฏิ
บัติการแอนดรอยด์
18 ความต้
องการแอพพลิ
เคชั่นของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือ่ สร้าง
มูลค่าและส่งเสริมการส่งออก
19 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ทีม่ ีต่อผลการดาเนินงานของ
วิ
20 ปัสจาหกิ
จัยเสีจ่ยขนาดกลางและขนาดย่
งทีม่ ีผลต่อการออก อม
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
21 การบริหารความเสี่ยงทีม่ ีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการผ่านพิธกี าร
ศุลกากรสาหรับของทีน่ าเข้า
22 ออกแบบห้องเรียนอนุบาลสาหรับ
เด็กทีม่ ีความบกพร่องทางสายตา
23 สื่อประชาสัมพันธ์กับการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่
สังคมสูงอายุของบุคลากร
มหาวิทหยาลั
24 การบริ
ารจัยดเทคโนโลยี
การโลจิสติราชมงคล
กส์การ
ท่องเทีย่ วเพือ่ สักการะ 9 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์
25 การเดินทางท่องเทีย่ วตลาดน้า
กรณีศึกษา ตลาดน้าคลองลัดมะยม
26 การศึกษาปฏิกิรยิ าทรานเอสเทอริฟิ
เคชันของน้ามันปาล์มโดยการใช้
ตัวทาละลายร่วม

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปั
คณะ ตยกรร
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร

วรรณศิริ หิรญ
ั
เกิด
บุณฑริกา สุมะ
นา
ศิรวิ รรณ์ สุข
ประเสริฐ
รุ่งรัศมี ดีปราศัย

พิศาล ทองนพ
คุณ
มนัสนันทน์
บุญปาลวงศ์
บุปผา ภิภพ

ทรงวุฒิ บุญส่ง

ดารุวรรณ โรจน
สุพจน์
สิรโิ สภา ก่อสกุล

ณัฐชานันท์
ไตรวัฒนวงษ์
มัณทนาภรณ์
อรุณเรือง
กิตติชัย
ประเสริฐพรศรี
วรเดช พูนคา

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
26,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
20,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
45,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

27 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านโลจิสติกส์ใน
งานสหกิจศึกษาสาหรับ
28 มหาวิ
ปัจจัยททียาลั
ม่ ีอิทยธิเทคโนโลยี
พลต่อพฤติรกาชมงคล
รรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ีขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ยเทคโนโลยีราชมงคล
29 มหาวิ
การเตรีทยาลั
ยมสารประกอบ
แมกนีเซียมมีมูลค่าจากแร่โดโลไมต์
30 ปัจจัยทีส่ ่งผลให้ข้าราชการพล
เรือนมีความต้องการขยายเวลา
เกษียณอายุราชการเป็น 65 ปี
31 การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในการผลิตและ
กระบวนการติดตั้งตู้ไฟฟ้า
32 การตอบสนองของระดับไนเตรท
ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมัน
และองค์ประกอบกรดไขมันใน
สาหร่าย Ankistrodesmus
33 ผลของการใช้
มูลไส้เดือนดินต่sp.
อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
หวาน (Capsicum annuum )
34 การเปรียบเทียบพันธุ์เพือ่ ประเมิน
ผลผลิตของทานตะวันภายใต้ดิน
ชุดชลบุรี
35 อิทธิพลของวันปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
แก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี
36 การสะสมไนเตรทของผักทีป่ ลูกไร้
ดินในระบบปิดและระบบเปิด
37 ผลของการใช้สารสกัดเมล็ดลาไย
เถาต่อลักษณะกายภาพและการ
เกิดออกซิเดชันในแพตตี้หมูปรุงสุก
38 การตรวจสอบความเป็นผลึก สัญ
ฐานวิทยา และสมบัติทางความ
ร้อนของเม็ดแป้งเท้ายายม่อม
39 การเสริมใยอาหารในพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นด้วยกากมะพร้าว
40 การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปั
คณะ ตยกรร
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปั
คณะ ตยกรร
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์และ
สถาปัตยกรร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรั
พยากร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรั
พยากร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากร
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

วรเศรษฐ์ อุดม
สิน
กุลนัดดา สาย
สอน
สมโภชน์ ภู่พีระ
สุพงษ์
เกษเพ็ชร์
วงษ์วัฒนพงษ์
ณรงค์ ชัย
สงเคราะห์
วราทิตย์ ดลสุจิต

วชิราภรณ์ เรือน
แป้น
รัตนากร กฤษณ
ชาญดี
รัตติกาล เสนน้อย

นัจภัค สุขสัวสดิ์

วิรยิ า นิตย์ธรี า
นนท์
สมทบ สันติเบ็ญ
จกุล
สายใจ จริยา
เอกภาส
จิรวัฒน์ สิตรา
นนท์

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
40,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
47,500
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

41 กลยุทธ์การสื่อความหมายเชิง
การตลาดในแหล่งท่องเทีย่ ว ทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิง
ติศาสตร์อย่จาพอเพี
งยั่งยืยนงกับการ
42 ประวั
ปรัชญาเศรษฐกิ
ดาเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ออก
43 ตะวั
การพันฒ
นาศักยภาพการบริหาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชน ตาบล
บางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัด
44 อิสมุททธิพรปราการ
ลของสื่อสังคมออนไลน์ทมี่ ี
ผลต่อการพัฒนาความรู้ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
เขตกรุฒงเทพมหานคร
45 การพั
นาชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้าน
การจัดการฐานข้อมูลเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดเป็น
ระบบ ดรับชม ทัศนคติ พฤติกรรม
46 การเปิ
การเลียนแบบ และความคาดหวัง
ในการรับชมละครโทรทัศน์หลัง
ข่าวภาคค่
ยรุา่นงการเปิ
ในเขต ดรับ
47 ความสั
มพัาของวั
นธ์ระหว่
ฟัง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และการใช้ประโยชน์ของผู้ฟัง
ทยุ่ อมัอนไลน์
48 รายการวิ
การพัฒนาสื
ลติมีเดีในเขต
ย เรื่อง
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
สาหรับประชาชน
49 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอิทธิพล
ของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่
มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชน าในต
าบลบางแก้
50 การสร้
งโมเดลการรั
บรูว้ อาเภอ
ความสามารถของตนเองทางด้าน
คอมพิวเตอร์
51 ความต้องการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ของ
เจ้าหน้าทีส่ ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
รองรับาเร็
ไทยแลนด์
52 ปัประเทศไทยเพื
จจัยทีม่ ีผลต่ออ่ ความส
จของ
การทานาแปลงใหญ่
53 การจัดการเรียนการสอนเน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชาระบบสารสนเทศทางธุ
54 วิการพั
ฒนาองค์ความรู้ด้าน รกิจ
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ชุมชน
(Creativity for Community)
เพือ่ สร้างแนวทางการพัฒนาสื่อ

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี

วัชราภรณ์ ขายม

ภาวิณี ทองแย้ม

พณีพรรณ สมบัติ

วรัญญา เดช
พงษ์
มณีรตั น์ ภารนันท์

ดลฤดี ศรีมันตะ

กาพล ดวงพร
ประเสริฐ
ประทีป วิจิตรศรี
ไพบูลย์
ณชภัทร
พิชญมหุตม์
อรวรรณ มูสิกะ

สุชาดา ท้าวลอม

ไพทูล สีใส

ทิพวรรณ มีพงึ่

ขวัญชีวา ไตร
พิรยิ ะ

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
40,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
15,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
20,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
20,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
16,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
36,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

55 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจใน
การรับชมสื่อดิจิทัลจากสมาร์ทโฟ
นของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
งเทพมหานคร
56 กรุ
ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตทุเรียน
ในจังหวัดจันทบุรี
57 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ามัน
ในภาคตะวันออกของประเทศ
58 ปัไทย
จจัยทีม่ ีผลต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ: กรณีศึกษา
ประเทศไทยและมาเลเซีย
59 การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพือ่ ใช้ทานาย
กลุ่มของยีนทีส่ ัมพันธ์กับความไว
ของการตอบสนองต่อยา ทราสทูซู
ต่อโรคมะเร็
นมสายพันธุ์
60 รูแมบ
ปแบบการเรี
ยนรูง้ดเต้้วายตนเองใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ใน
พืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืฒอนาการจั
งแสนสุขดการที
จ.ชลบุ่ รี
61 แนวทางการพั
พักแบบสัมผัสวิถีชีวิต (Homest)
เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว ตาบล
าประแส
จ.ระยอง
62 ปากน้
ทักษะการอ่
านคิอ.แกลง
ดวิเคราะห์
ในข่าว
ออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
63 ตะวั
แผนยุนออ
ทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาการ
ท่องเทีย่ วแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนของตาบลปากน้าประแส
อาเภอแกลง งจัและความพึ
งหวัดระยองงพอใจ
64 ความคาดหวั
ของสถานประกอบการต่อ
ความสามารถในการใช้
งกฤษของนักศึกษา
65 คุภาษาอั
ณลักษณะของเศรษฐกิ
จพอเพียง
ใน ทัค เอฟเวอร์ลาสติ้ง ของ นา
ทาลี แบบบิท
66 การใช้ภาษาอังกฤษสอนและ
บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พืน้ ฐานเพือ่ เพิม่ คะแนนการสอบ
TOEIC ของนั
กศึกษาานแบบ
67 ผลของกิ
จกรรมการอ่
กว้างขวางต่อทักษะการเลือกใช้
คาศัพท์ในการแปลภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยนั
กศึกษาชาวไทย
68 เป็
ศึกนษารู
ปแบบและเทคนิ
คการ
เรียนรู้วิชาทางคณิตศาสตร์ให้
เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะ
บริหารธุรกิจ
และ
เทคโนโลยี
คณะศิ
ลป
ศาสตร์

สาโรจน์ ไวยคง
คา

คณะศิลป
ศาสตร์

วาริท วสยางกูร

คณะศิลป
ศาสตร์

รักษ์ ห้วยเรไร

คณะศิลป
ศาสตร์

อรรถพงศ์ ศรีตะ
ลาลัย

อภินันท์ พัชโร
ภาสวัฒนกุล
อภินันท์ พัชโร
ภาสวัฒนกุล
นวลละออ อา
นามวัฒน์
สมศักดิ์ รัก
เกียรติวินัย
วสันต์ รัตนากร

คณะ
ณฤพลวัทน์ โชติ
มนุษยศาสตร์ ทุม
และ
สังคมศาสตร์ คมเดือน โพธิ
คณะ
มนุษยศาสตร์ สุวรรณ
และ
สังคมศาสตร์ ดนุชวัฒน์
คณะ
มนุษยศาสตร์ สุวรรณศิลป์
และ
สังคมศาสตร์ ณัฏฐ์ธรรมา
คณะ
มนุษยศาสตร์ ทองเอี่ยม
และ
สัคณะ
งคมศาสตร์ จงจิต ลิอ่อนรัมย์
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
20,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
13,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
15,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

69 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชน
อย่างยั่งยืร กรณีศึกษา กองทุน
บ่ ้าน ม.๖ ต.บางพระ
อ.ศรี
ราชา
70 หมู
การตรวจหาโปรโตซั
วในเลื
อดแพะ
ในจังหวัดชลบุรี ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
71 การเปรียบเทียบการรักษาด้วย
แชมพูพรอพอลิส3%จากผึ้ง กับ
แชมพูคลอเฮกซิดีนกลูโคเนต2%72 อุไมโคนาโซลไนเทรต2%และแชมพู
บัติการณ์ของโรคบลูเซลโลซีสใน
แพะ-แกะ ในเขตจังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
ธัญพัทธ์ วัฒน
มนุษยศาสตร์ จิรพันธุ์
และ
สัคณะสั
งคมศาสตร์
ตว ธนกฤต จันทร์คง
แพทยศาสตร์
คณะสัตว พรรษวุฒิ สุดใจดี
แพทยศาสตร์
คณะสัตว จเร อุดมยิ่ง
แพทยศาสตร์

73 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสในฟักข้าว

พรสิณี ดาราพงษ์

74

จิรวัฒน์ ณ พัทลุง

75

76

77

78

79

80

81

82

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ คณะ
ภูมิศาสตร์และระบบบอกตาแหน่ง เทคโนโลยี
บนพืน้ ผิวโลก เพือ่ สนับสนุนการ อุตสาหกรรม
นใจเลืฒอกเส้
งที่ คณะ
การเกษตร
วิตัจดัยสิและพั
นาเพืนทางการขนส่
อ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งก้ามแดง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 ประเภทของ
คณะ
อาหารต่อคุณภาพของไข่และลูก เทคโนโลยี
กุ้งก้ามแดง (โครงการชุด)
อุตสาหกรรม
การเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 อิทธิพลของ
คณะ
แหล่งทีม่ าของความเค็มน้าและ
เทคโนโลยี
ระดับความเค็มต่อผลผลิตกุ้งก้าม อุตสาหกรรม
แดง (Cherax quadricarinatus)
การเกษตร
ผลของพาโคลบิ
วทราโซลและเอที คณะ
ฟอนทีม่ ีต่อการออกดอกของเงาะ เทคโนโลยี
พันธุ์โรงเรียน
อุตสาหกรรม
การเกษตร
การศึกษาผลของสารควบคุมการ คณะ
เจริญเติบโตของพืชและสารที่
เทคโนโลยี
เกี่ยวข้างบางชนิดต่อการออกดอก อุตสาหกรรม
และการเปลี
่ยนแปลงทาง
การเกษตร
ผลของหิ
นฟอสเฟตร่
วมกับปุ๋ยมูล คณะ
ไส้เดือนต่อการออกดอกและให้
เทคโนโลยี
ผลผลิตของลาไยเล็กนอกฤดู
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ผลของค่าความเค็มของดินทีม่ ีต่อ คณะ
การเจริญเติบโตของไม้ดอกบางชนิด เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
การพัฒนาระบบการค้า
คณะ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจเกษตร เทคโนโลยี
ของจังหวัดจันทบุรี
สังคม

อโนชา กิรยิ ากิจ

อโนชา กิรยิ ากิจ

อโนชา กิรยิ ากิจ

มาโนชย์ กู
ลพฤกษี
ชัยวัฒน์ มครเพศ

ชาติชาย ไชยช่วย

รัตนา ไชยช่วย

คณภร ควรรติกุล

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
100,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

83 ระบบวิเคราะห์ความน่าจะเป็นใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์
84 ระบบฐานข้อมูลขออนุญาตไป
ราชการของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวั
ออกนการ
85 เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื
อ่ สนับนสนุ
ออกใบรับรองตามระบบการ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที
ด่ ีสาหรัผบลแบบทุ
มังคุด ก(GAB:
86 การบ
ารุงรักษาทวี
คนมี
ส่วนร่วมด้วยระบบเว็ปไซต์แจ้ง
ซ่อมแผนกคอมพิวเตอร์ผ่าน
แอพพลิเคชั
แอนดรอยส์อสอบ
และ
87 ระบบคลั
งข้อ่นสอบและข้
ออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้วิธกี ารวิเคราะห์ระดับความ
ยากง่านยข้ิวคลิ
อสอบ
88 การใช้
โอไทด์ในอาหารต่อ
การเจริญและอัตรารอดของปลานิล

พูลศิริ ประคอง
ภักดิ์

89

คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากร
ผลของระยะปลูกทีม่ ีต่อสรีรวิทยา คณะ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของ เกษตรศาสต
ข้าวไร่สายพันธุ์ยางพระ 2012-08 ร์และ
ทรั
พยากร
การพัฒนาซองบังคับและ
คณะ
ปฏิบัติการแพะ-แกะ
เกษตรศาสต
ร์และ
พยากร
แอนตี้ออกซิแดนซ์แอคติวิตี้ในผล ทรั
คณะ
มะม่วงหาวมะนาวโห่และการแปร วิทยาศาสตร์
รูป
และ
เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมช่อม่วง คณะ
แช่เยือกแข็งจากข้าวหอมนิล
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การพัฒนาและสร้างเครื่องปอก
คณะ
เปลือกมันสาปะหลัง
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพือ่
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ

ประพฤติ
พรหมสมบูรณ์

90

91

92

93

ประเภท - รายการ

1 ชุดทดสอบและจาลองการทางาน
ระบบเกียร์ยานยนต์สาหรับ
ห้องปฏิบัติการ
2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการลดลงของการ
ทายางแผ่นรมควันของสหกรณ์
กองทุนสวนยางใน พืน้ ทีจ่ ังหวัด
จันทบุรี

สมมาตร
พรหมพุฒ
สุทธิพงษ์ คล่องดี

วชิรธร จันทร์
ชมภู
อธิคม พฤกษ์
ศศิธร
จันทร์พิมพ์ กัง
พานิช

วิชิต เกตุพงษ์
พันธุ์
พัชนี บุญธกา
นนท์
ปภากร ศรีสอน

จิรวัฒน์ ณ พัทลุง

คณะ
ไกรสร รวยป้อม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร บุญฤทธิ์ บัว
คณะ
เทคโนโลยี ระบัติ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
35,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
23,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61
729,000.00

1 ปี 0
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

50,000

40,000

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

3 การเปรียบเทียบปริมาณสารทีม่ ี
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันระหว่างเซลล์
แขวนลอยว่านขันหมาก
4 (Aglaonema
ผลของการเสริมtenuipes
กากกาแฟต่Engl.)ที
อการ ่
ผสมติดและการฟักออกในไก่
พืน้ เมือง
5 การผลิตไข่มุกข้าวหอมแม่พญา
ทองดางอกโพรไบโอติกโดยเทคนิค
Spherification
6 การผลิตน้าสละเสริมจุลินทรีย์โพร
ไบโอติกทีผ่ ่านการตรึงเซลล์

หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

คณะ
ปฐมาภรณ์ ทิลา
เทคโนโลยี รักษ์
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
สุจิตรา ทิพย์ศรี
เทคโนโลยี ราช
อุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะ
นฤมล มงคล
เทคโนโลยี ธนวัฒน์
อุตสาหกรรม
การเกษตร ธนะวัฒน์
คณะ
เทคโนโลยี ชนะวรรโณ
อุตสาหกรรม
การเกษตร สุปราณี เลาห์กิ
7 การพัฒนาเครื่องดื่มน้าสละไซเดอร์ คณะ
เพือ่ วิสาหกิจชุมชน
เทคโนโลยี ติกูล
อุตสาหกรรม
การเกษตร อินธิรา ครองศิริ
8 การศึกษาความพึงพอใจของ
คณะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
สังคม
นทบุดรการท่
ี ทีม่ ีตอ่องเที
การจั
ดการเรี
9 จัการจั
ย่ วท้
องถิ่นย:น
คณะ
อาริสาย์
กรณีศึกษาการจัดการท่องเทีย่ ว เทคโนโลยี รุ่งเรืองผล
ชุมชนริมน้าจันทบูร จังหวัด
สังคม
จั
น
ทบุ
ร
ี
10 การพัฒนากระดานฝึกยืนทรงตัว คณะ
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
เพือ่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็ก วิศวกรรมศา
ออทิสติก
สตร์และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
11 สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนวิชา คณะ
บุญชม สุดจิตต์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน วิศวกรรมศา
ชีวิตประจาวัน
สตร์และ
สถาปัตยกรร กมลวรรณ จิตจัก
12 การอบแห้งปลาด้วยโรงเรือน
คณะ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี สุณสิ า ศุภคณา
13 การศึกษาความต้านทานการกัด คณะ
กร่อนของนาโนซีเรียทีเ่ คลือบบน วิทยาศาสตร์ พิทักษ์
พืน้ ผิวอะลูมิเนียมผสม
และ
เทคโนโลยี
14 รูปแบบการสอนตกผลึกทาง
คณะ
มณีรตั น์ ภารนันท์
ปัญญาและวิจัยเป็นฐานใน
บริหารธุรกิจ
สภาพแวดล้อมแบบสมาร์ทคลาส และ
รูมเพือ่ กพัษาความสามรถในการ
ฒนาทักษะในศตวรรษที่ คณะศิ
เทคโนโลยี
15 การศึ
ลป วีรภัทร ภค
จดจาคาศัพท์ภาษาจีนของ
ศาสตร์
พงศ์พันธุ์
นักศึกษาทีผ่ ่านการเรียนรู้จาก
คการสอนแบบ
16 พัเทคนิ
ฒนาวิ
ธกี ารตรวจกลุPicture
่มเลือดในMe คณะสัตว ธาริณี ทับทิม
แมวโดยใช้วิธี Surface Plasmon แพทยศาสตร์
Resonance (SPR)

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
1 ปี 0
50,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1ปี 061เดือน
30,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
30,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1ปี 0 เดือน
25,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1 ปี 0
40,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
25,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
1ปี
25,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
2 ปี 0
50,000
เดือน
ต.ค. 59 ก.ย. 61
1 ปี 0
25,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.061เดือน
1ปี
50,000
ต.ค. 60 ก.ย. 61
1 ปี 0
40,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
1 ปี 061
60,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
19,000
เดือน
ต.ค. 60 1ก.ย.
ปี 061
45,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ลาดับ
ที่

ประเภท - รายการ

17 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงว
นออก
18 คลตะวั
ระบบสารสนเทศการจั
ดการ
ฐานข้อมูลกิจกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นออก
19 ตะวั
การใช้
สารกระตุ้นการลอกคราบใน
ปูทะเลขนาดเล็ก

หน่วยงาน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะ
เกษตรศาสต
ร์และ
ทรัพยากร

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณที่ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ในการ
ได้รบั
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
ดาเนิน
2
4
งานวิจัย
ชัยวัฒน์ หฤทัย 1 ปี 0
50,000
พันธ์
เดือน
ต.ค. 60 สิทธิชัย ด้วงแก้ว ก.ย.
1 ปี 061
30,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย.
ชงโค แซ่ตั้ง
1 ปี 061
45,000
เดือน
ต.ค. 60 ก.ย. 61

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

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

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

ระยะเวลา

1. ทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนปรับปรุง
- แผนปรับปรุง/พัฒนาจากผลประเมินการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่าน
มา (Improvement Plan)
- ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
2. แผนการดําเนินงานเสนอของบวิจัย
- กําหนด/แจ้งนักวิจัยเสนอขอโครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดิน ส่งมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- แจ้งนักวิจัยเสนอขอโครงการวิจัยของบประมาณเงินรายได้ ส่งมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา
- พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
- ส่งข้อแก้ไข/ผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้นักวิจัยแก้ไข
- ดําเนินการส่งโครงการวิจัยในระบบ NRMS ของ วช. (งบประมาณแผ่นดิน)
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ไตรมาสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการทบทวน
แผนฯ

ปลายเดือนมีนาคมและปลายเดือน
กันยายน ของทุกปี
ไตรมาสที่ 2
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี
เดือนสิงหาคมของทุกปี
เดือนตุลาคมของทุกปี
ภายหลังจากพิจารณาโครงการ 30 วัน
เดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี

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

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรม

ระยะเวลา

3. แนวทางการดําเนินงาน
- จัดทําสัญญาทุน งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณภายนอก
- ติดตามการเบิกจ่าย งวด 1
งวด 2
งวด 3
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานผ่านระบบออนไลน์ NRMS
(งปม.แผ่นดิน, งปม.ภายนอก)
- ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กําหนดส่งเล่ม)
- กําหนดการขยายเวลา แจ้งเวียนนักวิจัยให้ดาํ เนินการ
- ติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
- รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

48

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

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

น.ส.ประกาย ขวัญหลาย

ผอ.สวพ.

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565

ภาคผนวก จ
รายละเอียดงบประมาณเร่งด่วน (EECi / จังหวัด)
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ร่างแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สู่เขตพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561-2564

2

สารบัญ
หน้า
ความเป็นมา

3

สาระสาคัญของร่างแผนกลยุทธ์ฯ

3

วัตถุประสงค์

4

เป้าหมายการพัฒนา

4

สถานการณ์แรงงาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและเทคโนโลยี

5

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ

9

แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยี

10

กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา

10

แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

10

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11

3

1. ความเป็นมา
ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยง
ไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจานวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า
GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมี
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ ) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งยังมีพื้นที่เพียงพอสาหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึง
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EasternEconomic Corridor : EEC)”
เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม
กองทัพเรือ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และต่อมารองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มีบัญชาให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ประสานและบู รณาการข้อมูล จากหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนงานพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)ในการนี้ สศช. ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)
1.1 วัตถุป ระสงค์เพื่อสนั บสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
1.2 เป้าหมายการพัฒนา
(1) พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมี
การออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเพิ่มเติม
(2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คือ
5 อุตสาหกรรมแรก เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ ยาน
ยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร
5 อุ ต สาหกรรมใหม่ ซึ่ ง จะเกิ ด การลงทุ น และการใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ แ ละเป็ น
เทคโนโลยีระดับ สูง ได้แก่ หุ่ นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิ งชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี มติในการประชุม ครั้งที่
1/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 เห็นชอบกรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โดยแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเป็นแผนงานหนึ่งในแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี ซึ่งมี
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการนโยบาย เป็ น ประธาน มี ผู้ แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านร่วมเป็นอนุกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การศึ ก ษา การวิ จั ย และเทคโนโลยี ร องรั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออกตามข้อเสนอของ กรศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ .....................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และกากับการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์นี้ รวมทั้งจัดทารายละเอียดความเป็น
เลิศของแต่ละหลักสูตรของคณะต่าง ๆ
การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ฯ นี้ ได้ น าค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และมติ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการพัฒนาการศึกษาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งข้อแนะนาของอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรฯ และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มาประกอบกับ
การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการด้วย
2. สาระความสาคัญของร่างแผนกลยุทธ์ฯ
แผนกลยุ ท ธ์ ฯ นี้ จะพิจ ารณาจากความต้ องการของอุต สาหกรรมเป้ าหมายเป็นหลั กในการผลิ ต
บุ ค ลากรให้ ต รงตามสาขาวิ ช า ทั ก ษะ สมรรถนะและจ านวนพอเพี ย งตามที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง ในระยะแรกได้
ดาเนิ น การประมาณการความต้องการกาลั งคนและส ารวจความสามารถในการผลิตกาลั งคนทั้งหมดของ
ประเทศไทย และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเตรียมการวางแผนด้านการพัฒนาการศึกษา
การวิจัยและเทคโนโลยี สาหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีกรอบแนวคิด
ดังนี้
• ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระยะแรกจะประมาณการความต้องการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่งจะกาหนดให้ผู้ ล งทุนต้องให้ข้อมูลด้านจานวนแรงงานและ
คุณสมบัติ สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการมาใช้ประกอบการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว หลักงานนั้น
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ต้องมีการจั ดทาระบบเชื่อมโยงความต้องการของนักลงทุนกับการผลิ ตบุคลากรของสถาบันการศึกษาเข้า
ด้วยกัน
• การพัฒนาระบบการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี จะดาเนินการภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้ตรงตามความต้องการโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
• มีการใช้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ประกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย เทคโนโลยี
ในพื้น ที่ร ะเบี ย งเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก และการใช้เงื่อนไขในการส่ งเสริมการลงทุนในการพัฒ นา
บุคลากรการวิจัยและเทคโนโลยี
• จัดให้มีกลไกการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และเทคโนโลยี ในพื้นที่ EEC เพื่อ
ประสานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม
3. วัตถุประสงค์
• เพื่อผลิตกาลังคนให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้พอเพียง

• เพื่อสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่ง จะนาไปสู่การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป
4. เป้าหมายการพัฒนา
ระยะเร่งด่วน
• นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบ
สารสนเทศ จานวนอย่างน้อย 2,000 คน
• เกษตรกรอย่างน้อย 500 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่จากมหาวิทยาลัย
ระยะปานกลาง
• ภายใน 2 ปี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์บริการอย่างน้อย 1 ศูนย์
• ภายใน 2 ปี จัดทาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร
• ภายใน 2 ปี จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมไม่ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร
• ภายใน 5 ปี ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการอบรมหลั กสูตรระยะสั้ น ไม่น้อยกว่า
200 คน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
เข้ า ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม ากกว่ า 2,000 คน พร้ อ มทั้ ง จั ด ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 10 ทุน
• ภายใน 5 ปี ผลิตบัณฑิตรองรับ EEC มากกว่า 200 คน
• ภายใน 5 ปี กาลังแรงงานระดับปริญญาด้านรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจนถึง
30 คนต่อปี หรือมากกว่า
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• ภายใน 5 ปี ร่วมลงทุนกับบริษัทการบินชั้นนา ฝึกอบรมนักบินและบุคลากรด้านนักบิน ไม่น้อยกว่า
20 คน/ปี และช่างซ่อมเครื่องบินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี
5. สถานการณ์แรงงาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและเทคโนโลยี
ความต้องการแรงงานรวมในพื้นที่ EEC
สาหรับอุตสาหกรรมที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ จากการประมาณการของมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยใช้ข้อมูลปี 2559-เมษายน 2560 พบว่าจะมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน รวม 224 โครงการ มีความต้องการแรงงานจานวน 12,213 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของกาลั ง
แรงงานรวมทั้ง 3 จังหวัด โดยการผลิตแรงงานระดับปริญญาในพื้นที่ ในปี 2559 พบว่าสามารถผลิตบุคลากร
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ จานวน 4,297 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 3,762 คน และปริญญาโท 534 คน
ซึ่งไม่พอต่อความต้องการสาหรับระดับอาชีวศึกษา พบว่า ในปี 2560-2564 มีความต้องการแรงงานอาชีวะใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่าการผลิตแรงงาน จานวน 56,462 คน โดยหลักสูตรทวิภาคีของอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการและได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการ มีผู้เข้าร่ว มโครงการ
มากกว่า 1 เท่า เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พอเพียงและบางส่วนมี
ทักษะไม่ตรงกับความต้องการ

เปรียบเทียบเป้าหมายความต้องการแรงงาน
กับเป้าหมายผู้สาเร็จอาชีวศึกษาจาก 3 จังหวัด EEC
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แหล่งข้อมูล: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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รวมผู้สาเร็จการศึกษา 3 จังหวัด
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การวิจัย การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในปี 2558 บุคลากรวิจัยและพัฒนาในตลาดแรงงานมีทั้งสิ้น 59,416 คน หรือคิดเป็น 13 คน ต่อ
ประชากร 10,000 คน มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 45 กับ 55
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.62 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่
กาหนดให้ในปี 2564 ให้อัตราบุคลากรด้านการวิจัยละพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน และ
เป้าหมายสัดส่วนการลงทุนภาครัฐกับเอกชนที่ ร้อยละ 30 กับ 70 นอกจากนั้น กาหนด สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่งขึ้นเป็นร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ บุคลากรวิจัยและ
พัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 มีนักเรียนทุนในความดูแลของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) ที่กาลังศึกษาในต่างประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น 3,664 คน เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากที่สุด (ร้อยละ 21 ของนักเรียนทุนรัฐบาล) โดยกลุ่มวิชาที่มีผู้กาลังศึกษามากที่สุดอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา การแพทย์ฟิสิกส์ และเคมี โดยในจานวนนี้กาลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 43 รองลงมา คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 36 และปริญญาโท ร้อยละ 19 ที่เหลือ
เป็นการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง
นอกจากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมการพัฒนากาลังคนเริ่มตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการพัฒนาจากโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,832 คน และ
กาลังศึกษา (ทั้งในและต่างประเทศ) 2,602 คน โปรแกรมที่มีการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด คือ การสนับสนุน
ทุ น รั ฐ บาลด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นและต่ า งประเทศ รองลงมา คื อ การส่ ง เสริ ม ห้ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปัจจุบันได้กาหนดกิจกรรมสนับสนุนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การสนับสนุนทุนการศึกษา 2) การจัดหลักสูตร
สาขาขาดแคลน 3) บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน และ 4) การเพิ่มความสามารถภาคเอกชนในการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งในพื้นที่ EEC มีผู้ได้รับทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจานวน 67 คน คาดว่าจะจบในปี 2565
นอกจากนั้น มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาศึกษาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบแผนสนับสนุน
นั กเรี ย นทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2561-2565 คาดว่าส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประมาณ 300 คน สาหรับพื้นที่ EEC
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องพัฒนาให้มีเยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ขึ้น โดยการปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของครู
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย
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ปัจจุบัน อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีทั้งสิ้น 580 คน เป็นอาจารย์ที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 46 คน และมีจานวนงานวิจัย
ที่สามารถนามาพัฒนาหรือต่อยอดทางการวิจัย จานวน 40 คน และมีอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อ จานวน 50 คน
โดยกลุ่มวิชาที่มีผู้กาลังศึกษามากที่สุดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการบิน และคณะสัตวแพทย์ ตามลาดับ โดยในจานวนนี้กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 98.42 รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 1.58
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและงานวิจัยที่ภาครัฐดาเนินการในพื้นที่ EEC
• รัฐบาลอนุมัติเครื่องมือทางนโยบายที่สาคัญแล้ว ได้แก่ การประกาศเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นแหล่งคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประกาศเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิ ทัล (EECd) ภายในพื้นที่ เร่งรัดให้ มีการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมให้ มีการนา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ เข้ามาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและความต้องการจ้าง
งานในพื้นที่ EEC โดยเร็ว ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่น Flex Campus (18 มหาวิทยาลัย 15 บริษัทชั้นนา 3
สถาบันเทคโนโลยี) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับออสเตรีย จีนไต้หวัน และออกมาตรการภาษี มาตรการ
ผลั ก ดั น วี ซ่ า ส าหรั บ ผู้ มี ค วามรู้ ห รื อ ทัก ษะระดั บ สู ง ศูน ย์ บ ริ ก ารวิ ซ่ า และใบอนุ ญ าตท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การอนุญ าตให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถ
ดาเนินการได้ใยเขตพื้นที่ EEC ตามคาสั่ง คสช. ที่ 27/2560 ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ระยะสั้น เสริมเติมหลักสูตรเดิม อาชีวะรุ่นใหม่ทางานได้ทันที มีงานที่มีรายได้สูงรองรับ
• หน่วยงานหลักร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC หลายคณะ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งมีรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก นอกจากนั้นคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั้ง 8 แห่ง กาหนด
ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยจะมีการร่วมกันทาหลักสูตร อบรมบุคลากร งานวิจัย และ
กิ จ กรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ทุ ก คณะท างานร่ ว มกั น ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากร การศึ ก ษา การพั ฒ นา
เทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย

มจพ.

มบ.

ยานยนต์สมัยใหม่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร
หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ดิจิทัล
การแพทย์ครบวงจร

P
P

S
P
P
P
P
S
P
S
P
P

P
P
P
P
S
S

มทร.
VISTEC
ตะวันออก
S
S
S
S
P
P
S
P
S
S
S
S
P
S
P
S

มรร.
S
S
P
P
P
S
S
S
P
S

มก.
มธ. มศป.
ศรีราชา พัทยา
S
S
S
S
S
P
P
P
P
S
S
S
S
S
P
S
P

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
• ปรั บ ปรุ ง /จั ด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และสร้ า งความรู้ ต ามความต้ อ งการของตลาดโดย
เฉพาะงานที่มีรายได้สูงสาหรับคนทั่วไปซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา จบมาแล้วไม่มีงานทาหรือการทางานต่าระดับ
• ร่ วมมือกับ นักลงทุนเอกชนชั้น นาของประเทศและของโลก ผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล
• ดาเนินการปรับการเรียนการเพื่อให้ได้คนที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสู งมากขึ้น
รูปแบบการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพใน
การทางานของตนเองได้
• ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นพัฒนานักวิจัยการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย
การให้บริการวิชาการ
• จัดทาหลักสูตรระยะสั้นสาหรับฝึกอบรมครูผู้สอน ปรับหลักสูตรในสองปีสุดท้ายของการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ต้องการพึ่งทักษะการทางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว
เช่น หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
• จัดทามาตรฐานวิชาชีพ และการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
(Skill Sets & Competencies)
• จัดให้มีห้องแล็บกลางเพื่อใช้ในการฝึกอบรมแรงงาน
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• ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยโดยมีหน่วยงานของรัฐคอยเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและปิดช่องว่างทาให้เกิดความเป็นไปได้
• ระดมความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและศู น ย์ เ ทคโนโลยี ชั้ น น าทั่ ว โลกมาร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาไทยและเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทางานและฝึกอบรมบุคลากรไทย
7. แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยี
การส่งเสริ มปัจ จัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะ
นาไปสู่กรต่อยอดการพัฒนา และการขับเคลื่ อนการพัฒ นาในพื้นที่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยอย่างน้อย 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1) นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/แหล่งเงินทุน
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ห้องแล็บ/ห้องทดลอง) และหน่วยงานสนับสนุน
3) ระบบสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
4) การตลาด เช่น การส่งเสริมช่องทางในการใช้สินค้านวัตกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการเอกชน และส่งเสริมให้มีกลไกในการนาเอาสินค้านวัตกรรม และเกิดการเชื่อมโยง/เข้าถึงระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
8. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งมีรองศาสตราจารย์
ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่คาสั่ง ........... ลงวันที่ ......... ............ .......... ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และกากับการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์นี้ รวมทั้งจัดทารายละเอียดความเป็นเลิศของแต่ละ
หลักสูตรของคณะต่าง ๆ
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เลขที่คาสั่ง ...........
ลงวันที่ ......... ............ .......... โดยมี ................................. เป็นประธาน ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ และกากับและดาเนินงานในเรื่องการวิจัยและเทคโนโลยีตามแผนกลยุทธ์นี้
• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานความต้ อ งการและการผลิ ต บุ ค ลากรในพื้ น ที่ EEC
ของนั ก ลงทุ น กั บ
สถาบันการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่ EEC
• วางระบบการติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ นี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและ
ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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9. แผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนงานโครงการ ปี 2561-2564 ประกอบด้วย 2 แนวทาง
คือ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ และแนวทางการพัฒนาการวิจัยและ
เทคโนโลยี แยกเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน และแผนงานระยะกลาง
ระยะเร่งด่วน (ปี 2561-2562)
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา และการใช้บริการวิชาการ เช่น จัดทาหลักสูตรระยะสั้น
สาหรับฝึกอบรมครูผู้สอน ปรับหลักสูตรในสองปีสุดท้ายของการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ต้องการ
เพิ่มทักษะการทางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว จัดทามาตรฐานวิชาชีพ และ
การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ (Skills Sets & Competencies) ตาม
ความต้อ งการจ้ า งงานและการพั ฒ นาในพื้ น ที่ โดยเฉพาะในส่ ว นของอุ ตสาหกรรมเป้า หมายและจั ดให้ มี
ห้องแล็บกลาง
เพื่อพัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยี เช่น โครงการวิจัย พัฒนา โดยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรภายในเขตพื้นที่ EEC และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่สู่เกษตรกร
ระยะปานกลาง (ปี 2563–2564)
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา และการใช้บริการวิชาการ เช่น มาตรการเปิดหรือปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเปิดหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการจัดห้องแล็บกลาง มาตรการเตรียมบุคลากร มาตรการจัดทา
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย
เพื่อพัฒ นาการวิจั ย และเทคโนโลยี เช่น มาตรการจัดตั้งศูนย์วิจัย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒ นา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โครงการทุนการศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา มี ศั ก ยภาพตรงตามความต้ อ งการในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและระบบเศรษฐกิจ
• มีหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องกับทักษะ สมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถ
นาไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพของกาลังแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต เป็นต้นแบบในการพัฒนาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรในอนาคต
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายมีแรงงานที่มีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการและเพียงพอ
ผู้ประกอบการสามรถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมี
ความทันสมัยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
• มีงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

11. แผนงาน/โครงการ
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.
โ ครงกา รศู น ย์ ฝึ ก อบรมแล ะทดสอ บ
มาตร ฐ านวิ ช าชี พ คลั ส เ ตอร์ หุ่ นยน ต์
อุตสาหกรรม
2.
จั ดตั้งศูน ย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
ด้านโลจิสติกส์
3.
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์
4.
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
5.
ศูน ย์ น วั ตกรรมอาหารจากผลิ ต ผลเกษตร
ภาคตะวันออก
6.
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นภาษาของ
ผู้ป ระกอบการอาชีพต่างๆรองรั บระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาควันออก
7.
โครงการศูนย์นวัตกรรมด้านเกษตรอาหาร
และ Smart Farm ต้นแบบ
8.
ศูน ย์ อบรมฝี มือแรงงานด้านอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ
แผนงานที่ 2 : การให้บริการวิชาการ
1.
การบริ การวิช าการวิศ วกรรมเมคคาทรอ
นิ ก ส์ สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมในเขตระเบี ย ง

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ

งบประมาณ (ล้านบาท
2561 2562 2563 2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60

3

-

30

18

12

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

30

3

-

20

5

5

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ

10
32
40

3
3
2

-

6
15
30

2
12
10

2
5
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

20

3

-

16

2

2

130

3

-

80

25

25

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

43

3

-

30

8

5

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ

5

1

-

5

-

-

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

2

เศรษฐกิจภาคตะวันออก
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี
1.
ศู น ย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
2.
โครงการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาหุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรม
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้สูงอายุ
2.
โครงการแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
3.
โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ในการ
ให้บริการและการรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและผู้สูงอายุ
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
1.
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
อาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหารที่
สาคัญเพื่อการส่งออก
2.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

70

3

-

35

21

14

สวส.

68.5

3

-

35.5

18

15

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

2.1168

2

-

1.0584 1.0584

-

สาขาการท่องเที่ยว

4.2552

3

-

2.1276 1.0638 1.0638 สาขาการท่องเที่ยว

4.2552

3

-

2.1276 1.0638 1.0638 สาขาการท่องเที่ยว

1.2

2

-

-

0.6

0.6

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2

2

-

-

0.6

0.6

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

อาหาร
3.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
1.
การฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ คลัสเตอร์หุ่นยนต์
ระดับช่างเทคนิคหุ่นยนต์ และระดับช่าง
เทคนิคระบบหุ่นยนต์
2.
การฝึ ก อบรมการออกแบบและสร้ า ง
หุ่นยนต์ชนิด Cartesian
3.
โครงการอบรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
สาหรับนักเรียน
4.
โครงการวิจัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 7
แกน
5.
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทางวิ ช าชี พ หรื อ ปฎิ บั ติ ก าร วิ ศ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์
6.
ศูนย์ ปฏิบัติการกลางการประมวลผลภาพ
สาหรับการสั่งงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
1.
บุคลิกภาพในการให้บริการเบื้องต้น
2.
การตลาดสายการบินเบื้องต้น
3.
การจัดการความปลอดภัยในการบิน

1.4

2

-

-

0.7

0.7

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.46

2

-

-

6.32

6.32

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

4.1524

2

-

-

4.0762 0.0762 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

3.124

2

-

-

1.562

5

2

-

-

2.5

2.5

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
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เบื้องต้น
4.
การบริหารทรัพยากรบินเบื้องต้น
5.
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการบิน
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล
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ฝึกอบรม หลักสูตร Digital Skill for EEC
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ค่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสาหรับ
เยาวชน
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การจัดทาแผนที่นาเที่ยวอัจฉริยะภาค
ตะวันออกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ieec-map)
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2
1

2
1

2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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-

5

-

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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~V1ijf11f1fli
3J'\II11V1V1av

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

1.1 uMh'nrn\J!1\ffi~iiYitlWl"l'i L\Ju~~ii

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

~ruij~~ij~~EJ5"S~L~::V'l~eJ3Jt-tl.flU 1ll13Jf'l'l13J

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

~mm"S'IJeJ~~-tluMiIll L~::\1U~mr~f'1lJ~
.I.J
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Lu~V1JLLu~~eJ~"S,}3JmJ~eJu ~~ ~\J"~f'13JeJEJ1~lJ
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f'l11lJ~'lJLL~::"I'i"SeJlJn1,}L'lJ1~f'1m"S"S1!f\'l
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. ~1J~LUU
.' "f'1U~ Lri~ LL~::LL~~LL"i~

~'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
2.

m1lJoW~"l'ieJh'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

IIV

"'"

I

...

.....

I

'"

,

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

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

1.2

LtJ'\J~eJEJ":: 50
1.3 'VI~n~Ill'l~LtJ\JU1U1'l11~'VI~eJi111!f1!i'~n~1!fL~3J~'\J

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

1.4

.

~"~eJ1EJ
~~

lt1
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'1lJ1'VIEJ
Lb~::.r~f'1lJl"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~
OJ

tV

e-Learning

LtJ'\J-reJEJ~::

60

11...1 ....

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

1.9

~...J..

.. O ! . J

~

::'1

~

.

'\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~)

3

~'VIGf11i1"{
~'\oI11\,lfJ1ii'fJ
1.10

,j'm~EJ'UYln1~L'iNim!l1~lJ'\'l".tJlt:1\Jililn\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-&'Ul1Juewn11

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

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

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

2.1 t.I~~t.I,,~~a~ilP1'n!Jml'lL\J1Ji.1mllri"tJ

1.

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

~~~tJ'111~LI.Cl~'U1'U1'tf1~ ~~fIlJlvi'~'Uil~f1f111lJr

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

~

'\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

~ .'1

~.r..,j"

"

..:

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:
1.2

2

ujtl~'UtJ'W.f'1.2562

~~~'l'U,j'n1~EJ~tI~1'U'l1JtJ1'\J1'iEJ~~'VIlJ~lJ1nn11~tlEJCI~

~.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 Lu'U'VI

30

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

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

1m~n1~

10fl'U

3.

~1'U'l'UfI~'lL~il1JLLCI~~11J'l'UU'i~'tf1m~

lMtJU'i~1EJ'tf,J'\J1n1m~n1'i

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

4.

~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

5.

~

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

6.

t

U'St:WIf'1UClt: 5 f')'U
1.5

,j'ni~EJ~Lt'J'U

Visiting Professor

LLClt:,j'ni~a""'l~

mqjqj1Ltln11JUtI!Jn11 1 fI'U~tltJ
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~eJEJCI~

1.4 eJ1'\J1'iEJi'U 'VI1JmUYi11~EJn'UlJ'VI11'1'1 EJ1"'EJ.ff'UU1'IJtI~

2

ujeJ~'UtJ'W.f'1.

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

'i

~.r

~

~"

"

_&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~ :
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~eJEJCI~'IJil~~1'U1~EJ~Lfi~1J1~m'SlJIJ.CI~

'U1'U1'tf19i

.1".1

2. u'itJ ul~ bm~"''i1~'W'U~11J~1'Un1'i'l'\JmLClt:''''i1~

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"i1iU"it:lEJ'lJUL~tI~~fllJ

4

il1;11'91 :

1.8~1lJ'lJ~1lJj;Jn~1lJl'ii'EJ~'l111\J1off\.J'i~LEJ'lJ'lJL~eJn1'mti1'IJ
U'I)'III1 L~~~lJ~ fmLoff\.J'l"~LEJ'lf'IJL'8~'I'llru'l1eJ LLn~~1Il<l1'111n'i'l"lJ

hiueJEJn11~mJn~
"'!I

20

~

'lJeJ~~1lJl'ii'EJ~j;JiMIii'
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
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

~\IlJlJl~tT~~lJ

eJ~l'lm~LiJlJumJli~Iii"EJf'l'llJ'I,h~1EJ t(l~

2562

<I~1~mllJr'U~Iil'UeJ'U'lJeJ~lJ'I'111'V1EJll1EJ~eJ'l!lJ'lJlJ .r~f'llJ

1.

LLn~~~Lnlil~eJlJ

USR : University-Social Responsibility

~ .\'~

1Il'J'lf'J1il :
v

1.

~,: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

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

2. ~\IlJlJ1lJ'III11'VI EJ1l1EJ1~L iJlJeJ~I'ln'i~'l11 L<1lJeJ'VI1~ L~eJ n~~

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

lJ'III11'V1EJ1l1EJ L'VIf'lLlJLn ~'il'lJlJ~f'lnllld'lJeJeJ n

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

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

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

'l!lJ'lflJ~eJU

Un~200f'llJ

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

3.

'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

ij'l!lJ'lflJ~lJLL'U'Uvtllii'~'Um'i'U~n1'i'VI1~1ii'1lJl'l11nl'i'il1n

1.4

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<l11lJ1~lJ'III11'VI EJll1m'VIf'lLlJLn~'il'lflJ~f'lnlll~-rlJ8eJ n
~

!'I

U

III

,.,JA

"

L1JlJ~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
~

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

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

4.1

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

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

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

1'VImLn~flij1l1f'l1Jl~1lJeJeJ n

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

il1;111il :

~

.

.

1.1 ijlillJ,!!eJlJn~L~EJ1,!!8~n'U1'in\J-r\llJlJ15'i'ilJlJI~1lJ88mLn~
1. ~llJ1lJ~llJ%!Jlii'llJ1'inU~LL"~1\1lJlJ15'i'ilJ

1id'JlJLL'III~~eil~€i~1Iii'L~lJ~lJ8~1~U8EJ

~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~

2562

.

~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

1.2

1 Iii'llJ1l1EJLlJtJ

~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

~'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

Governance Organization)

(Good

~LiJlJijlll'i~8

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

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

U'i~ft'VI51l1'1'l

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

ij15'l"'ilJlii'Uln

ij1if'lnlm~1j

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

~

~~~

T

'f

~

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

LLn::f'lru::LVlEJL~<l1lJ1'it:1nlil~lJIIl8lJn1'iuli~~llJLL~n~

1l1'in'il"Iil,,~1~ueJEJn-jl~8EJn~ 60 vi11Iii'LLll,L<l1'il1l1EJLlJU
2562

5

~'VIlif11f1~{
lJ'I.111'V1t1·1t16

.,,

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

5.3

:

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'lJL11~'j1'lJ1J~f'l111il~1Utltlf)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชัน้ ๗ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
------------------------------วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อกําหนดแนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของแผนพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕
โดยร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับนี้ ประกอบไปด้วย ๔ บท และภาคผนวก ดังนี้
บทที่ ๑ ความเป็นมา การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 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 และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
และภาคผนวก การเขียนแผนบูรณาการวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ) งบประมาณการวิจัยภายในและภายนอก
ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕ โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ และให้นําร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งถัดไป

(นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชัน้ ๗ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
------------------------------วาระที่ ๓ เรือ่ ง สืบเนื่องจากการประชุม
๓.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาได้ จั ดทํ าร่ างแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อกําหนดแนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของแผนพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นทิศทางเดียวกันและเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดย
ในร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับนี้ นั้น ได้แบ่งเป็น ๔ บท โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก การรายงานผลการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ๕ ปี ย้ อ นหลั ง
(งบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐) กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสําเร็จของแผน การเขียนแผนบูรณาการ
วิจัย งบประมาณการวิจัยภายในและภายนอก ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยฯ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยให้ มี ก ารปรั บ ค่ า เป้ า หมายให้ ยึ ด ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกิ จ กรรมที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ดําเนินการมากําหนด

(นายชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

