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                             เป้าประสงค์ :  งานวิจัย  สิ่งประดษิฐ ์และนวัตกรรม สามารถถา่ยทอดสู่การผลติ  การบริการ และสร้างมลูคา่เพ่ิม
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ :

          1. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า เฉลีย่อย่างนอ้ย 42,000 บาท/คน (สกอ.4.3)

          2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ อย่างนอ้ยร้อยละ 12 ของอาจารย์ประจ า (สมศ.5)

          3. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน ์ต่อชมุชน สังคม หรือเชงิพาณิชย์ อย่างนอ้ยร้อยละ 14 ของอาจารย์ประจ า (สมศ.6 , สกอ.4.2)

         เป้าประสงค์ :  ชมุชนและสงัคมไทยไดรั้บการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการพัฒนาคณุภาพชวิีต และเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ :

          1. ผู้รับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อประโยชนจ์ากการบริการ อย่างนอ้ยร้อยละ 80

          2. โครงการบริการวิชาการทีน่ ามาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน และ / หรือการวิจัย อย่างนอ้ยร้อยละ 21  (สมศ.8)

งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ

รวมงบประมาณทัง้สิน้
        3,967,850      28,923,600     9,984,900

                  -             76,000   3,990,000

                    -               76,000     3,990,000

1. จัดตัง้หนว่ยวิจัยเฉพาะทาง                     -                      -          474,000

1.1 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนากลุม่วิจัยสู่การจัดต้ังหนว่ยวิจัย                     -                      -            24,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.2 โครงการจัดต้ังหนว่ยวิจัยเฉพาะทาง                     -                    -        450,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา /
 คณะ/วิทยาลัย

หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

จัดต้ังหนว่ยวิจัยเฉพาะทาง 
อย่างนอ้ย 2 หนว่ยวิจัย

          ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2: การพัฒนางานวจิยั  สิ่งประดิษฐ ์และนวตักรรม ให้มคุีณภาพเขา้สู่มาตรฐานสากล

          ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีตามความตอ้งการของสงัคม

กิจกรรม / โครงการ

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที ่4 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม

 และบริการชุมชน

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

1. สนับสนุนสิง่อ านวยความ

สะดวก และสร้างความพร้อม

  ความเขม้แขง็ด้านการวิจัย

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)

พัฒนาความพร้อม ความ

เขม้แขง็ด้านการวิจัย

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การจัดต้ัง

ได้หนว่ยวิจัยเฉพาะทาง

มาตรการ/ กลวิธี
แผนงาน

หนว่ยวิจัย เฉลีย่อย่างนอ้ย
ร้อยละ 80

2หนว่ยวิจัย



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

2.                     -               76,000          35,000

2.1 กิจกรรมจัดท าระบบสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ                     -                      -                    -    สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.2 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการเทคนคิและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนกิส์เพ่ือการวิจัย

                  -   56,000         -            สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.3 โครงการจดหมายข่าวสถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชยั                     -                      -   35000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.4 โครงการอบรมการใชฐ้านข้อมูลเพ่ือการวิจัย                   -             20,000                -   คณะศิลปศาสตร์

3.                     -                      -            30,000

3.1 โครงการจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือ          30,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา / คณะ/
วิทยาลัย

3.2 โครงการบริหารจัดการการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือการวิจัย                     -                    -                    -  คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.                     -                      -       3,451,000

4.1 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายวิจัย            
มทร.ศรีวิชยั

         51,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา / คณะ/
วิทยาลัย

4.2 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหนว่ยงานภายในประเทศ                     -                      -                    -    คณะวิศวกรรมศาสตร์

   2.ผู้ใชร้ะบบฐานข้อมูล

หนว่ยงานได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ไม่นอ้ยกว่า 3 ฉบบั 

ต่อ ปี

ได้ระบบบริหารจัดการการใช้
เคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย

สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืด้านการวิจัย กับหนว่ยงานทัง้ในและต่างประเทศ

มีแผนงานในการพัฒนา และ
สร้างเครือข่ายวิจัย

หนว่ยงานภายในทีท่ าความ
ร่วมมือทางการการวิจัยไม่
นอ้ยกว่า  1 หนว่ยงาน

ได้แผนการจัดต้ังศูนย์
เคร่ืองมือ อย่างนอ้ย 1 ศูนย์

 บคุลากรผ่านการอบรม 60 คน

สนบัสนนุทรัพยากร และจัดตัง้ศูนย์เครือ่งมอื เพ่ือให้บริการแก่หนว่ยงานต่าง ๆ

   1.ระบบฐานข้อมูล

 บคุลากรผ่านการอบรม 50 คน

จัดท าและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูกลาง และสารสนเทศแก่นกัวิจัย เพ่ือใช้ทรัพยากร

ร่วมกันให้มปีระสิทธิภาพ

       อย่างร้อยร้อยละ 80

     การบริหารจัดการแล้วเสร็จ

       มีความพึงพอใจ

      สารสนเทศงานวิจัยเพ่ือ



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.3 กิจกรรมท าบนัทกึความเข้าใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทกัษิณ ด้านการวิจัย                     -                      -                    -    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 และเทคโนโลยี

4.4 โครงการความร่วมมือกับเทศบาลหลังสวน  ประชาชนย่านเมืองเก่าหลังสวน                     -                      -       3,400,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

โรงเรียนสวนศรีวิทยาลัย  และการเคหะแหง่ชาติ ด้านการวิจัย

        3,488,550      25,251,600     5,424,000

        3,488,550      25,251,600     5,424,000

1. พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมจ านวนนกัวิจัยหนา้ใหม่ 105,700 305,000 97,000

1.1 โครงการพัฒนานกัวิจัยพ่ีเลีย้งเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยใน มทร.ศรีวิชยั                   -                    -          31,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนาไดร้ะบบพ่ีเลีย้งนักวิจัย และ
เอกสารเชงิวิชาการ (Concept 
Paper) อย่างน้อย 5 โครงการ

ได้ข้อตกลงความร่วมมือ

       เมืองเก่า

อย่างนอ้ย 42,000 บาท ต่อคน

อย่างนอ้ย 17,500 บาท ต่อคน

   2.ได้ผลงานวิจัย
   3. มีการจัดต้ังกลุม่อนรัุกษ์

พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย และ

คุณภาพงานวิจัย

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค ์ต่อ 

อาจารย์ประจ า (สกอ.4.3)

2. ร้อยละ 12 ของอาจารย์ประจ า
 น าเสนอผลงานวิชาการใน

ระดบัชาติ และนานาชาติ  (สม

ศ.5)

- ด้านสังคมศาสตร์

   1. ได้เครือข่ายความร่วมมือ

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 หนว่ยงาน

3.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อชมุชน 
สังคม หรือเชงิพาณิชย์ อย่าง
น้อยร้อยละ 14 ของอาจารย์
ประจ า (สมศ.6 , สกอ.4.2)

2. ส่งเสริมและยกระดับ

มาตรฐานงานวิจัยทัง้ด้าน

ปริมาณ และคุณภาพ  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ

ของสังคมทัง้ระดับทอ้งถิน่  

และระดับชาติ



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
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ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

1.2 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ  เทคนคิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับ
นกัวิจัยหนา้ใหม่

                  -   70,000                        -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.3 โครงการจัดอบรมการเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอลผ่านระบบ Online คร้ังที ่5                   -   70,000                        -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.4 โครงการ การอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “การวิจัยสถาบนั: การจับงานประจ ามา
ท าเปน็งานวิจัย”

           50,000                  -                  -    สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.5 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ“การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติขัน้สูงเพ่ือการวิจัย”                   -   70,000         สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.6 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการการจัดการความรู้ (KM)ด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชยั                   -                    -   46,000       สถาบนัวิจัยและพัฒนา

1.7 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เทคนคิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ส าหรับ
นกัวิจัยหนา้ใหม่

                  -             25,000                -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

1.8 โครงการ "การพัฒนาศักยภาพ การวิจัยอาจารย์หลักสูตรการบญัชี"                   -             50,000                -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

1.9 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม R ในการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ                   -             20,000                -   คณะศิลปศาสตร์
1.10 โครงการประเมินความก้าวหนา้โครงการวิจัยสายสังคมศาสตร์            10,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ

1.11 โครงการประเมินความก้าวหนา้โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            10,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

1.12 โครงการติดตามและประเมินความก้าวหนา้งานวิจัย ประจ าป ี2555            10,000                  -                  -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.13 โครงการอบรมนกัวิจัยหนา้ใหม่คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ -                                       -          20,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย            25,700                    -                    -    คณะบริหารธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

บคุลากรผ่านการอบรม 30 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 60 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 40 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 40 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 70 คน

 20 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 25 คน

 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ
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ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

2. พัฒนาศักยภาพนกัวิจัย เพ่ือน าไปสูน่กัวิจัยมอือาชีพ                     -             260,000                  -   

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั                     -   60,000                          -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา
คร้ังที ่4

2.2 โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย 
(e-research)

                    -   80,000                          -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.3 โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิติัการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอ
ของบประมาณประจ าป ี 2556

                    -   70,000                          -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.4 โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย                     -             20,000                  -   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

2.5 โครงการฝึกอบรมทกัษะการใชโ้ปรแกรมวิเคราะหส์ถิติส าหรับงานวิจัย                     -             30,000                  -   คณะเกษตรศาสตร์

3.                   -                    -     2,000,000

3.1 โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชยี เพ่ือรับมือกับการเปลีย่นแปลง                   -                    -     2,000,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

สภาพภูมิอากาศ

3.1.1 การทบทวนเอกสารและผังเมืองรวม                   -                    -                  -   

3.1.2 จัดท าและวิเคราะหแ์บบจ าลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง (Urban                   -                    -                  -   

         development scenarios) และวิเคราะหค์วามเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลง

         สภาพภูมิอากาศในแต่ละแบบจ าลองสถานการณ์พัฒนาเมือง

 40 คน

แบบจ าลองในการด าเนนิการ

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

 บคุลากรผ่านการอบรม 30 คน

น้ าทว่ม

พัฒนาโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของผู้ใช้ผลงาน

ได้ข้อเสนอแนะ และ

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

 นกัวิจัยได้รับการพัฒนา

จัดท าผังเมืองรวมเมือง

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

หาดใหญ่เพ่ือแก้ปญัหา
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แผนงาน

4.                   -             50,000   2,450,000

4.1 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ หลักสูตร “การวิจัยปฏบิติัการแบบบรูณาการ
เพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่”

                  -   50,000                        -   สถาบนัวิจัยและพัฒนา

4.2 โครงการการศึกษาเพ่ือจัดท าโครงการน าร่อง ชมุชนต้นแบบเพ่ือพัฒนา                   -                    -     2,450,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
ด้านการอยู่อาศัยและพ่ึงพาตนเอง : กรณีศึกษา ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

4.3 กิจกรรมการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์                   -                    -                  -    คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.                   -                    -        609,000

5.1 โครงการจัดนทิรรศการนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สู่ผู้ประกอบการและสู่
ชมุชน

                  -                    -        200,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

อย่างนอ้ย 1 ผลงาน

     1. มีฐานการเรียนรู้

มีการน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใชก้ับการเรียน

การสอน อย่างนอ้ย 2 รายวิชา

(สกอ.4.2 , สมศ.6)

 ผลงานวิจัย / นวัตกรรม 
น าไปสู่การใชป้ระโยชนต่์อ
ผู้ประกอบการ / ชมุชน

บูรณาการองค์ความรูจ้ากการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ สกอ 4.1

 ผู้ผ่านการอบรม 60 คน

ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมสูชุ่มชน เพ่ือการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน

         ทีย่ั่งยืน

         อย่างนอ้ย 4 ฐาน

 2.โครงการมีความส าเร็จ
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5.3 กิจกรรมส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใชก้ับชมุชน                   -                    -        385,000

5.3.1 ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ  -  -      100,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3.2 ตู้อบแหง้สมุนไพร  -  - -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3.3 เคร่ืองบดยาสมุนไพรอัตโนมัติ  -  - -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3.4 ถังเลีย้งแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ  -  -      285,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง

5.4 โครงการราชมงคลศรีวิชยัสู่ชมุชน                   -                    -          24,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

6.       1,070,000         394,000        25,000

6.1 โครงการสนบัสนนุการน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ       1,000,000 - -  สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย

6.2 โครงการจัดอบรมเทคนคิการเขียนเอกสารบทความวิจัย (Manuscript) เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ คร้ังที ่5

 - 60,000         - สถาบนัวิจัยและพัฒนา

6.3 โครงการจัดอบรมการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่เปน็
ภาษาอังกฤษ รุ่น 5

 - 70,000         - สถาบนัวิจัยและพัฒนา

6.4 โครงการจัดท าวารสารเพ่ือการวิจัย ปทีี4่ วารสารเทคโนโลยีศรีวิชยั                 500 เล่ม  - 120,000       - สถาบนัวิจัยและพัฒนา

6.5 โครงการจัดประชมุสัมมนาวิชาการประจ าปขีองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  - 124,000       - สถาบนัวิจัยและพัฒนา

ราชมงคล  คร้ังที ่4

6.6 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ เร่ือง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่

           30,000                  -                  -    คณะศิลปศาสตร์

จ านวนผลงานวิชาการที่
น าเสนอในต่างประเทศ

 ผู้เข้าร่วมประชมุ 700 คน

 ผู้เข้าร่วมประชมุ 30 คน

อย่างนอ้ย  4  เร่ือง

ไม่นอ้ยกว่า 10 เร่ือง

สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ (สมศ.5)

ผลงานวิจัยทีน่ าไป
ประยุกต์ใชก้ับชมุชน

2. จ านวนผู้ฟังทีแ่สดงความ
คิดเหน็ผ่านรายการวิทยุ 
เฉลีย่อย่างนอ้ย 10 คร้ัง/เดือน

1. จ านวนบทวิทยุทีถ่่ายทอด
สู่ชมุชน ไม่นอ้ยกว่า  10 เร่ือง 
 ต่อ เดือน

 ผู้ผ่านการอบรม 60 คน

 ผู้ผ่านการอบรม 40 คน
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6.7 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการเทคนคิและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์และการตีพิมพ์เผยแพร่

           40,000                  -                  -    คณะเทคโนโลยีการจัดการ

6.8 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเทคนคิการน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย                   -             20,000                -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.9 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ เร่ือง การเขียนบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่

                    -        25,000 คณะบริหารธุรกิจ

7.                   -                    -          48,000

7.1 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์                   -                    -          28,000  สถาบนัวิจัยและพัฒนา

7.2 กิจกรรมน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขอย่ืนจดสิทธิบตัร                     -                    -        20,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์
หรืออนสุิทธิบตัร

8.       2,312,850    24,242,600      195,000

8.1 โครงวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี          530,000    14,242,600                -    คณะ / วิทยาลัย
8.2 โครงวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  105 โครงการ       1,782,850    10,000,000                -    คณะ / วิทยาลัย
8.3 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชมุชน พัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย์ และสุขภาพ                   -                    -        195,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน

มีการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ร้อยละ 10

จ านวนผลงานวิจัย และ

อนสุิทธิบตัรอย่างนอ้ย 1 เร่ือง

จ านวนโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่า 3 

โรงพยาบาล

สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์

61 โครงการ
105  โครงการ

ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือน าไปสูก่ารใช้ประโยชน ์และการจดสิทธิบัตร

ไม่นอ้ยกว่า 5 ผลงาน

ของมหาวิทยาลัย

งานสร้างสรรค์ได้ย่ืน
จดสิทธิบตัรหรือ

 ผู้ผ่านการอบรม 40 คน

ผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

         479,300      3,596,000      570,900

         479,300      3,596,000      570,900

1.                   -                    -          30,000

1.1 โครงการประชมุสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบบริการวิชาการ                   -                    -          30,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร / คณะ / 
วิทยาลัย

2.                   -                    -          24,000

2.1 โครงการราชมงคลศรีวิชยัสู่ชมุชน                   -                    -          24,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

3.                   -             50,000                -   

3.1 โครงการภูมิปญัญาชาวบา้น  และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้                   -             50,000                -   คณะศิลปศาสตร์

พัฒนาระบบ และกลไกการ

บริการวิชาการ

  จากการบริการ
  อย่างนอ้ยร้อยละ 80

    พึงพอใจในกระบวนการ
    ใหบ้ริการ อย่างนอ้ย
    ร้อยละ 85

2. ผู้รับบริการมีความ

ได้ระบบและแผนการบริการ

วิชาการ      (สกอ.5.2)

  ความพึงพอใจต่อประโยชน์

     น าไปใชพั้ฒนาการเรียน

ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

     การสอน และ/หรือการวิจัย
     อย่างนอ้ยร้อยละ 21

พัฒนาระบบบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย

(สกอ.5.2)

ศึกษาความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ

3. บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้เพ่ือ

สร้างความเขม้แขง็ และช้ีน า

สังคมอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยืน

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน

1.ผู้รับบริการวิชาการมี

(สมศ.8)

3. โครงการบริการวิชาการที่

จ านวนบทความวิทยุจาก
โครงการบริการวิชาการ / 

งานวิจัย อย่างนอ้ย 4 บทความ
 ต่อ สัปดาห์



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.          479,300      2,946,000        25,000

4.1 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการระบบเคร่ืองเสียงในศาสนสถาน                   -             50,000                -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.2 โครงการการฝึกอบรมการวิเคราะหแ์ละออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Midas Gen Ver.7.41

                  -             40,000                -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.3 โครงการฝึกอบรมเร่ืองการวิเคราะหห์าสาเหตุความเสียหายและวิธีการ
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                  -             40,000                -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.4 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง การผลิตชิน้ส่วนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบ

                  -             20,000                -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.5 โครงการสร้างอาชพีแก่ชมุชนเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง                   -           100,000                -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.6 โครงการอบรมการซ่อมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น                   -                    -          25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.7 โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจโฮมสเตย์ บา้นอ่าวทราย          136,300                  -                  -    คณะบริหารธุรกิจ

4.8 โครงการบญัชคีรัวเรือนเพ่ือความพอเพียง                   -             17,000                -   คณะบริหารธุรกิจ

4.9 โครงการฝึกอบรมผู้สอนด้านวิชาชพีการบญัชี                   -             30,000                -   คณะบริหารธุรกิจ

4.10 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนกัเรียนระดับประถมศึกษา            30,000                  -                  -    คณะศิลปศาสตร์

4.11 โครงการอบรมระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการแก่ชมุชนด้านการโรงแรม                   -             90,000                -   คณะศิลปศาสตร์

4.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์แก่ชมุชน                   -             80,000                -   คณะศิลปศาสตร์

4.13 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและโภชนาการ                   -             50,000                -   คณะศิลปศาสตร์

4.14 โครงการสถาปนกินอ้ย                   -             50,000                -   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

4.15 โครงการนทิรรศการศิลปกรรมสัญจร                   -           100,000                -   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้ประกอบการ  20 ราย

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 1.ผู้รับบริการวิชาการมีความ

     อย่างนอ้ยร้อยละ 85

    ในกระบวนการใหบ้ริการ

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 25 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

     พึงพอใจต่อประโยชน์

ผู้รับบริการ 40 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

 ผู้เข้าชมนทิรรศการ 100 คน

2 ชมุชน  6 คน

ผู้รับบริการ 75 คน

 ผู้รับบริการ 40 คน

     จากบริการ อย่างนอ้ย

     ร้อยละ 81

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.16 โครงการอบรมเชงิปฎิบติัการเร่ืองโลกยุคใหม่กับไมโครคอนโทรลเลอร์                   -   40,000                        -   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

4.17 โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม                   -   30,000                        -   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

4.18 โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อวีดีทศันเ์พ่ือการศึกษาแก่บคุลากร สพฐ.                   -   30,000                        -   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

4.19 โครงการอบรมการใชภ้าษาอังกฤษในชวิีตประจ าวัน            15,000                  -                  -    วิทยาลัยรัตภูมิ

4.20 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการการพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์            15,000                  -                  -    วิทยาลัยรัตภูมิ

4.21 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 
ระดับพ้ืนฐาน

                  -             20,000                -   วิทยาลัยรัตภูมิ

4.22 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเขียนแผนธุรกิจ                   -             25,000                -   วิทยาลัยรัตภูมิ

4.23 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเทคนคิการซ่อมคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการ
เชือ่มต่อเครือข่ายเบือ้งต้น

                  -             20,000                -   วิทยาลัยรัตภูมิ

4.24 โครงการการอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง การวิเคราะหค์่าสถิติขัน้พ้ืนฐานโดยใช้
โปรแกรม SPSS  for Windows

                  -             20,000                -   วิทยาลัยรัตภูมิ

4.25 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ การจัดท าบญัชคีรัวเรือน                   -             19,000                -   วิทยาลัยรัตภูมิ

4.26 โครงการการวางระบบบญัชคีรัวเรือน ต าบลทอ้งเนยีน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

50 ครัวเรือน            15,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.27 โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชวิีตประจ าวันส าหรับนกัเรียนและเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ คร้ังที ่2

           23,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.28 โครงการการควบคุมและการตรวจสอบรับงานจ้างในหนว่ยงานราชการ            25,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.29 โครงการพ่ีสอนใหน้อ้งอ่าน พ่ีอ่านใหน้อ้งฟัง            10,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.30 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการความปลอดภัยในหอ้งปฏบิติัการ            20,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.31 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงาน หลักสูตรชา่งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้น

           20,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ  30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 100 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.32 โครงการอบรมอาชพีเสริมการนวดแผนไทย            20,000                  -                  -    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.33 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการวิจัยในชัน้เรียนขัน้พ้ืนฐาน                   -   40,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.34 โครงการการอบรมเชงิปฏบิติัการการท าสื่อการสอนทางไกล                   -   40,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.35 โครงการนกับญัชรุ่ีนเยาว์                   -   40,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.36 โครงการการฝึกอบชบุผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยความร้อน                   -   40,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.37 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย                   -   40,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.38 โครงการการใชง้านโปรแกรม Opensource LMS                   -   30,000                        -   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

4.39 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการปุย๋ชวีภาพ                   -             25,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.40 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดแก่กลุม่เกษตรกรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

                  -             30,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.41 โครงการฝึกอบรมการจัดภูมิทศันแ์ละตกแต่งสถานที ่แก่เกษตรกรหรือผู้
จ าหนา่ยพรรณไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  -             30,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.42 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์เพ่ือพัฒนาอาชพีชมุชนให้
ย่ังยืน

                  -             20,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.43 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลีย้งแพะแก่เกษตรกร                   -   40,000                        -   คณะเกษตรศาสตร์

4.44 โครงการค่ายยุวเกษตร                   -   120,000                      -   คณะเกษตรศาสตร์

4.45 โครงการบริการตรวจเชค็สภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์                   -             30,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.46 โครงการก าจัดของเสียในฟาร์มเลีย้งสัตว์ด้วยไส้เดือนดิน                   -             50,000                -   คณะเกษตรศาสตร์

4.47 โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยีดา้นการแปรรูปผลติภัณฑ์ผักและผลไม้                   -             25,000                -   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.48 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารว่าง                   -             18,000                -   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.49 โครงการฝึกอบรมเร่ืองการผลิตวุ้นมะพร้าว                   -             30,000                -   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับบริการ 60 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

ผู้รับบริการ 100 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 25 คน

ผู้รับบริการ 40 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ  25 คน

ผู้รับบริการ 240 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 30 คน



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.50 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเฉพาะทางส าหรับสัตวแพทย์ผู้ปฏบิติังาน            40,000                  -                  -    คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.51 โครงการบริการด้านสุขภาพสุกรแก่ชมุชน 10 ฟาร์ม            30,000                  -                  -    คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.52 โครงการบริการสุขภาพสัตว์ปกี 10 ฟาร์ม            30,000                  -                  -    คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.53 โครงการบริการสุขภาพสัตว์น้ า 5 ฟาร์ม            30,000                  -                  -    คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.54 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์และการเลีย้งสัตว์                   -             40,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.55 โครงการหนว่ยสัตวแพทย์เคลือ่นทีแ่ละพัฒนาชนบท                   -             80,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.56 โครงการรักสัตว์เลีย้งอย่างถูกวิธี                   -             30,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.57 โครงการบริการด้านสุขภาพแพะเนื้อ                   -             30,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.58 โครงการบริการด้านสุขภาพโคนมของเกษตรกรในสหกรณ์โคนมพัทลุง                   -             40,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.59 โครงการบริการสุขภาพชา้ง                   -           100,000                -   คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.60 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้
ในทอ้งถิน่

           20,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.61 โครงการอบรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชมุชน                   -             50,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.62 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที ่4                   -             50,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.63 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการผลิตสื่อการสอน                   -             30,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.64 โครงการอบรมนกัวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที ่4                   -             20,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.65 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชงิวิทยาศาสตร์                   -             20,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.66 โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine ส าหรับครูในสถานศึกษา                   -             20,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.67 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์  Graphic Camping ส าหรับเยาวชน                   -             20,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.68 โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP                   -             15,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.69 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการงานเชือ่มสเตนเลส                   -             30,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.70 โครงการอบรมท าสิ่งประดิษฐ์จากยางธรรมชาติ                   -             30,000                -    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.71 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ
วิสาหกิจชมุชน

                  -             30,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.72 โครงการอบรมการบริหารจัดการ การเงินและการบญัชขีองกองทนุหมูบ่า้นและ
ชมุชนเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  -             49,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผู้รับบริการ  60 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

80 เชอืก

ผู้รับบริการ 60 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

30 ฟาร์ม

ผู้รับบริการ 15 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

30 ฟาร์ม

ผู้รับบริการ 100 คน

ผู้รับบริการ 50 คน



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

4.73 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเร่ืองการอ่านงบการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิ                   -             30,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.74 โครงการบริหารจัดการการทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตย์เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ                   -             30,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.75 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดในสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความสามารถในการแข่งขันทีย่ั่งยืน

                  -             40,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.76 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ืองการใชก้าวฮิปปดิถุงปากกระดาษแก่เกษตรกร                   -             20,000                -   คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.77 โครงการส่งเสริมทกัษะและฝึกอบรมอาชพีทางด้านการประมง                   -             50,000                -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.78 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร                   -             50,000                  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.79 โครงการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต็ส าหรับนกัเรียนในจังหวัด
ตรัง

                  -             50,000                  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.80 โครงการภาษาไทย-อังกฤษสู่เยาวชน                   -             50,000                  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.81 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนเพ่ือการเรียนรู้                   -           100,000                  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.82 โครงการจัดการขยะชมุชนแบบบรูณาการ           50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.83 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์                   -   50,000                        -   วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทอ่งเทีย่ว

4.84 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้จัดท าบญัช ีจังหวัดตรัง                   -   50,000                        -   วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทอ่งเทีย่ว

4.85 โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชคีรัวเรือนสู่ชมุชน                   -   30,000                        -   วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทอ่งเทีย่ว

4.86 โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชวิีตประจ าวันส าหรับเยาวชนในทอ้งถิน่                   -             50,000                -   วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทอ่งเทีย่ว

4.87 โครงการลานสถาน ีลานปญัญา  สร้างคุณค่าสู่สังคม ตอน “ วันเด็กปนีี้ นอ้ง 
Happy  พ่ีจัดให”้  คร้ังที ่3

                  -             57,000                -   กองประชาสัมพันธ์

4.88 โครงการวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชพี                   -             36,000                -   กองประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 35 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 60 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 80 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 40 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 50 คน

ผู้รับบริการ 60 คน

ผู้รับบริการ 30 คน

ผู้รับบริการ 100 คน



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

5.                   -                    -          70,000

5.1 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี                   -                    -                  -    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

5.2 โครงการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช                   -                    -          10,000  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

5.3 โครงการจัดต้ังหนว่ยฝึกอบรมด้านออโตเมชัน่                   -                    -          30,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.4 โครงการจัดต้ังหนว่ยบริการเปลีย่นถ่ายน้ ามันเคร่ือง                   -                    -          30,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.                   -                    -        421,900

6.1 โครงการสร้างฐานการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน            
ชยัมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา

                  -                    -        143,000  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

6.1.1  โครงการการสร้างความเข้มแข็งจากการเรียนรู้การใช้                   -                    -          10,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์
           ระบบสารสนเทศของบคุลากร
6.1.2  โครงการร่วมสร้างสรรค์หอ้งเรียนในฝันทีเ่ปน็จริง                   -                    -          70,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
6.1.3 โครงการเสริมสร้างสืบสานสิ่งประดิษฐ์และการละเล่นพ้ืนบา้นของไทย                   -                    -          15,000  คณะศิลปศาสตร์

6.1.4 โครงการสื่ออิเล็กทรอนกิส์เสริมทกัษะทางปญัญา                   -                    -          20,000  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

6.1.5 โครงการรอบรู้เร่ืองเงินทอง  ของสนกุ                   -                    -            8,000  คณะบริหารธุรกิจ
6.1.6 โครงการเติมเต็มน้ าดืม่ เพ่ิมรอยย้ิมใหน้อ้ง                   -                    -          20,000  วิทยาลัยภูมิ

ผู้เขา้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืทางการบริการวิชาการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน มีความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

สร้างความเข้มแข็งของชมุชน
 (สกอ.5.2)

ไดศ้นูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจของบคุลากร
โรงเรียนชยัมงคลวิทย์ ต่อ 
การสร้างฐานการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้มแข็ง อย่างนอ้ย

ร้อยละ 80

ผู้เขา้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ได้ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี



งปม.เงินรายได้  งปม.แผ่นดิน  งปม.อ่ืนๆ
หนว่ยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / โครงการ

ตัวช้ีวัด มาตรการ /

ระดับเป้าหมาย
กลยุทธ์

งบประมาณ  ประจ าปี 2555  (บาท)
มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

6.2 โครงการเรียนรู้สัญจรสร้างความย่ังยืน และความเข้มแข็งระหว่าง มทร.ศรีวิชยั                   -                    -        265,000  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

 ผ่านชมุชนต้นแบบลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา

6.3 โครงการอบรมด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย                   -                    -          13,900 คณะบริหารธุรกิจ

7.                   -           600,000                -   

7.1 บริการทดสอบวัสดุ                     -                      -                    -    คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.2 โครงการจัดหน่วยบริการสร้างและผลติชิน้ส่วน                     -                      -                    -    คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.3 โครงการอบรมวิชาชพีบัญช ี(CPD)                     -                      -                    -    คณะบริหารธุรกจิ

7.4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ อบต.                     -                      -                    -    คณะเทคโนการจัดการ

7.5 โครงการอบรมมัคคุเทศนเ์ฉพาะทาง (ชายฝ่ังทะเล) -                -               -            วิทยาลัยการโรงแรม
และการทอ่งเทีย่ว

7.6 โครงการบริการวิชาการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   -           600,000                -   สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7.6.1 โครงการจัดแสดงความสามารถแมวน้ า -                150,000                      -   สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.6.2 โครงการจัดแสดงพันธุส์ัตว์น้ า -                300,000                      -   สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.6.3 โครงการแสดงพันธุส์ัตว์ (สวนสัตว์ขนาดเล็ก) -                150,000                      -   สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ไม่นอ้ยกว่า  80,000 บาท

มีรายรับจากการบริการ

ไม่น้อยกว่า 750,000 บาท

ผู้รับบริการ 20 คน และมีรายรับ
จากการบริการวิชาการ ไม่น้อย

กว่า 40,000 บาท

มีรายรับจากการบริการวิชาการ

จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

      เขม้แขง็และย่ังยืนของ

      ชมุชนต้นแบบแถบลุม่น้ า
      ทะเลสาบสงขลา

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการ 30 คน

ผู้รับบริการ 20 คน

 ผู้เขา้ชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

มีรายรับจากการ

ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

บริการวิชาการ

 อย่างนอ้ย 1,000,000 บาท

 ผู้เขา้ชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

 ผู้เขา้ชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

  2.ไดรู้ปแบบการสร้างความ

มีรายรับจากการบริการ

 มีรายรับจากการบริการวิชาการ


