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74
74
78

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

78

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

83

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากร

84

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ

85

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการชุมชน

86

- นโยบายสภาฯ : นโยบายที่ 5 ด้านพัฒนาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

89

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มคี ุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตัวชีว้ ัด เป้าประสงค์ :
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ จานวนอาจารย์ประจา เฉลีย่ อย่างน้อย 42,000 บาท/คน (สกอ.4.3)
2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ 12 ของอาจารย์ประจา (สมศ.5)
3. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อยร้อยละ 14 ของอาจารย์ประจา (สมศ.6 , สกอ.4.2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดตี ามความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชีว้ ัด เป้าประสงค์ :
1. ผูร้ ับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. โครงการบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ / หรือการวิจัย อย่างน้อยร้อยละ 21 (สมศ.8)

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม
และบริการชุมชน

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

1. สนับสนุนสิง่ อานวยความ
สะดวก และสร้างความพร้อม พัฒนาความพร้อม ความ
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย เข้มแข็งด้านการวิจัย

จัดตัง้ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
อย่างน้อย 2 หน่วยวิจัย
1. จัดตัง้ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
1.1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนากลุม่ วิจัยสู่การจัดตัง้ หน่วยวิจัย

1.2 โครงการจัดตัง้ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

3,967,850

28,923,600

9,984,900

-

76,000 3,990,000

-

76,000

-

-

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

3,990,000
474,000

ผูเ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การจัดตัง้
หน่วยวิจัย เฉลีย่ อย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

-

24,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
2หน่วยวิจัย

-

-

450,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะ/วิทยาลัย

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

2.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย
2.3 โครงการจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชยั

2.4 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

3.2 โครงการบริหารจัดการการใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

76,000

35,000

1.ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อ
การบริหารจัดการแล้วเสร็จ
2.ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล
มีความพึงพอใจ
อย่างร้อยร้อยละ 80

-

-

บุคลากรผ่านการอบรม 60 คน

-

56,000

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ไม่นอ้ ยกว่า 3 ฉบับ
ต่อ ปี
บุคลากรผ่านการอบรม 50 คน

-

-

35000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

20,000

-

3. สนับสนุนทรัพยากร และจัดตัง้ ศูนย์เครือ่ งมือ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
3.1 โครงการจัดทาแผนการจัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือ

งปม.เงินรายได้

-

2. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และสารสนเทศแก่นกั วิจัย เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้มปี ระสิทธิภาพ
2.1 กิจกรรมจัดทาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)

-

30,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะ/

วิทยาลัย

ได้ระบบบริหารจัดการการใช้
เครื่องมือเพื่อการวิจัย

-

-

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัย
มทร.ศรีวิชยั

มีแผนงานในการพัฒนา และ
สร้างเครือข่ายวิจัย

4.2 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ

หน่วยงานภายในทีท่ าความ
ร่วมมือทางการการวิจัยไม่
น้อยกว่า 1 หน่วยงาน

- คณะศิลปศาสตร์
30,000

ได้แผนการจัดตัง้ ศูนย์
เครื่องมือ อย่างน้อย 1 ศูนย์

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

3,451,000
51,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะ/

วิทยาลัย
-

-

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

4.3 กิจกรรมทาบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวิจัย
4.4 โครงการความร่วมมือกับเทศบาลหลังสวน ประชาชนย่านเมืองเก่าหลังสวน
โรงเรียนสวนศรีวิทยาลัย และการเคหะแห่งชาติ ด้านการวิจัย

2. ส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัยทัง้ ด้าน
ปริมาณ และคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมทัง้ ระดับท้องถิน่
และระดับชาติ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

ได้ข้อตกลงความร่วมมือ
1 หน่วยงาน

-

-

1. ได้เครือข่ายความร่วมมือ

-

-

งปม.อื่นๆ

3,488,550

25,251,600

5,424,000

3,488,550

25,251,600

5,424,000

105,700

305,000

-

-

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี
3,400,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.ได้ผลงานวิจัย
3. มีการจัดตัง้ กลุม่ อนุรักษ์
เมืองเก่า

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ
อาจารย์ประจา (สกอ.4.3)

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ
คุณภาพงานวิจัย

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)

- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างน้อย 42,000 บาท ต่อคน
- ด้านสังคมศาสตร์
อย่างน้อย 17,500 บาท ต่อคน

2. ร้อยละ 12 ของอาจารย์ประจา
นาเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ (สม
ศ.5)
3.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคม หรือเชิงพาณิชย์ อย่าง
น้อยร้อยละ 14 ของอาจารย์
ประจา (สมศ.6 , สกอ.4.2)

1. พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มจานวนนักวิจัยหน้าใหม่
1.1 โครงการพัฒนานักวิจัยพี่เลีย้ งเพื่อส่งเสริมงานวิจัยใน มทร.ศรีวิชยั

ได้ระบบพี่เลีย้ งนักวิจัย และ
เอกสารเชิงวิชาการ (Concept
Paper) อย่างน้อย 5 โครงการ

97,000

31,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสาหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่
1.3 โครงการจัดอบรมการเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอลผ่านระบบ Online ครั้งที่ 5

บุคลากรผ่านการอบรม 60 คน

-

70,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรผ่านการอบรม 70 คน

-

70,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.4 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน: การจับงานประจามา
ทาเป็นงานวิจัย”
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ“การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขนั้ สูงเพื่อการวิจัย”

บุคลากรผ่านการอบรม 40 คน

50,000

-

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรผ่านการอบรม 40 คน

-

70,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

46,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรผ่านการอบรม 25 คน

-

25,000

-

50,000

1.9 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1.10 โครงการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยสายสังคมศาสตร์

อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
20 คน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 20 คน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 10 คน

10,000

20,000
-

1.11 โครงการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 10 คน

10,000

-

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 20 คน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 30 คน
บุคลากรผ่านการอบรม 30 คน

10,000
25,700

-

1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู้ (KM)ด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชยั
1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สาหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่
1.8 โครงการ "การพัฒนาศักยภาพ การวิจัยอาจารย์หลักสูตรการบัญชี"

1.12 โครงการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจาปี 2555
1.13 โครงการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

-

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

-

260,000

-

นักวิจัยได้รับการพัฒนา
40 คน

-

60,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 50 คน

-

80,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 80 คน

-

70,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรผ่านการอบรม 30 คน

-

20,000

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 50 คน

-

30,000

- คณะเกษตรศาสตร์

-

-

2,000,000

-

-

2,000,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.1.1 การทบทวนเอกสารและผังเมืองรวม

-

-

-

3.1.2 จัดทาและวิเคราะห์แบบจาลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง (Urban

-

-

-

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อนาไปสูน่ กั วิจัยมืออาชีพ
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
ครั้งที่ 4
2.2 โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย
(e-research)
2.3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ของบประมาณประจาปี 2556
2.4 โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
2.5 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาหรับงานวิจัย
3. พัฒนาโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผูใ้ ช้ผลงาน
3.1 โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ได้ข้อเสนอแนะ และ

งปม.อื่นๆ

แบบจาลองในการดาเนินการ
จัดทาผังเมืองรวมเมือง
หาดใหญ่เพื่อแก้ปญ
ั หา
น้าท่วม

development scenarios) และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศในแต่ละแบบจาลองสถานการณ์พัฒนาเมือง

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

4. บูรณาการองค์ความรูจ้ ากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

สกอ 4.1

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

-

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

50,000 2,450,000

4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร “การวิจัยปฏิบตั ิการแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ”

ผูผ้ ่านการอบรม 60 คน

-

50,000

4.2 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทาโครงการนาร่อง ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนา
ด้านการอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา ต.ราแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1. มีฐานการเรียนรู้
อย่างน้อย 4 ฐาน

-

-

-

-

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

2,450,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.โครงการมีความสาเร็จ
ทีย่ ั่งยืน

4.3 กิจกรรมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

5. ส่งเสริมการนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสูช่ ุมชน เพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
5.1 โครงการจัดนิทรรศการนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สู่ผปู้ ระกอบการและสู่
ชุมชน

มีการนาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้กับการเรียน
การสอน อย่างน้อย 2 รายวิชา

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

(สกอ.4.2 , สมศ.6)

-

-

609,000

ผลงานวิจัย / นวัตกรรม
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการ / ชุมชน

-

-

200,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

อย่างน้อย 1 ผลงาน

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชน

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

-

-

ผลงานวิจัยทีน่ าไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

385,000

อย่างน้อย 4 เรื่อง
5.3.1 ตูฟ้ ักไข่อัตโนมัติ
5.3.2 ตูอ้ บแห้งสมุนไพร
5.3.3 เครื่องบดยาสมุนไพรอัตโนมัติ
5.3.4 ถังเลีย้ งแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ

-

100,000
285,000

-

-

(สมศ.5)

1,070,000

394,000

25,000

6.1 โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

จานวนผลงานวิชาการที่
นาเสนอในต่างประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่อง

1,000,000

6.2 โครงการจัดอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 5
6.3 โครงการจัดอบรมการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ภาษาอังกฤษ รุ่น 5
6.4 โครงการจัดทาวารสารเพื่อการวิจัย ปีท4ี่ วารสารเทคโนโลยีศรีวิชยั

ผูผ้ ่านการอบรม 60 คน

5.4 โครงการราชมงคลศรีวิชยั สู่ชมุ ชน

1. จานวนบทวิทยุทถี่ ่ายทอด
สู่ชมุ ชน ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่อง
ต่อ เดือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
24,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

2. จานวนผูฟ้ ังทีแ่ สดงความ
คิดเห็นผ่านรายการวิทยุ
เฉลีย่ อย่างน้อย 10 ครั้ง/เดือน
6. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย

-

60,000

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูผ้ ่านการอบรม 40 คน

-

70,000

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

500 เล่ม

-

120,000

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

6.5 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการประจาปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 4

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 700 คน

-

124,000

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

6.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 30 คน

30,000

-

- คณะศิลปศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

6.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์และการตีพิมพ์เผยแพร่
6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการนาเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
6.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

40,000

-

ผูผ้ ่านการอบรม 40 คน

-

20,000

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 25 คน

-

มีการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละ 10

7. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ และการจดสิทธิบัตร
7.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

7.2 กิจกรรมนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขอยื่นจดสิทธิบตั ร
หรืออนุสิทธิบตั ร

8. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
8.1 โครงวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
8.2 โครงวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 105 โครงการ
8.3 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชมุ ชน พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ และสุขภาพ

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25,000 คณะบริหารธุรกิจ

-

-

48,000

ผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ผลงาน

-

-

28,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

จานวนผลงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ได้ยื่น
จดสิทธิบตั รหรือ
อนุสิทธิบตั รอย่างน้อย 1 เรื่อง

-

-

20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

61 โครงการ
105 โครงการ
จานวนโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 3
โรงพยาบาล

2,312,850 24,242,600

195,000

530,000 14,242,600
1,782,850 10,000,000
-

- คณะ / วิทยาลัย
- คณะ / วิทยาลัย
195,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

3. บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง และชีน้ า
สังคมอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน พัฒนาระบบ และกลไกการ
บริการวิชาการ

1.ผูร้ ับบริการวิชาการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
จากการบริการ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผูร้ ับบริการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการ อย่างน้อย
ร้อยละ 85
3. โครงการบริการวิชาการที่
นาไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย
อย่างน้อยร้อยละ 21
(สมศ.8)

1. พัฒนาระบบบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
1.1 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการ

ได้ระบบและแผนการบริการ
วิชาการ (สกอ.5.2)

2. ศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ
2.1 โครงการราชมงคลศรีวิชยั สู่ชมุ ชน

จานวนบทความวิทยุจาก
โครงการบริการวิชาการ /
งานวิจัย อย่างน้อย 4 บทความ
ต่อ สัปดาห์
(สกอ.5.2)

3. ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม
3.1 โครงการภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 500 คน

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

479,300

3,596,000

570,900

479,300

3,596,000

570,900

-

-

30,000

-

-

30,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร / คณะ /
วิทยาลัย

-

-

24,000

-

-

24,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร

-

50,000

-

-

50,000

- คณะศิลปศาสตร์

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

4. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

1.ผูร้ ับบริการวิชาการมีความ

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

479,300

2,946,000

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

25,000

พึงพอใจต่อประโยชน์
จากบริการ อย่างน้อย
ร้อยละ 81
2. ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการให้บริการ
อย่างน้อยร้อยละ 85
4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบเครื่องเสียงในศาสนสถาน

ผูร้ ับบริการ 40 คน

-

50,000

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.2 โครงการการฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป Midas Gen Ver.7.41
4.3 โครงการฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและวิธีการ
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การผลิตชิน้ ส่วนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบ
4.5 โครงการสร้างอาชีพแก่ชมุ ชนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

40,000

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

40,000

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 20 คน

-

20,000

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ชุมชน 6 คน

-

100,000

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.6 โครงการอบรมการซ่อมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น

ผูร้ ับบริการ 20 คน

-

-

25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

136,300

-

- คณะบริหารธุรกิจ

4.7 โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจโฮมสเตย์ บ้านอ่าวทราย

ผูป้ ระกอบการ 20 ราย

4.8 โครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

17,000

- คณะบริหารธุรกิจ

4.9 โครงการฝึกอบรมผูส้ อนด้านวิชาชีพการบัญชี

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะบริหารธุรกิจ

4.10 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผูร้ ับบริการ 50 คน

30,000

-

- คณะศิลปศาสตร์

4.11 โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชมุ ชนด้านการโรงแรม

ผูร้ ับบริการ 75 คน

-

90,000

- คณะศิลปศาสตร์

4.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์แก่ชมุ ชน

ผูร้ ับบริการ 40 คน

-

80,000

- คณะศิลปศาสตร์

4.13 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและโภชนาการ

ผูร้ ับบริการ 25 คน

-

50,000

- คณะศิลปศาสตร์

4.14 โครงการสถาปนิกน้อย

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

50,000

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ 100 คน

-

100,000

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.15 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

4.16 โครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิการเรื่องโลกยุคใหม่กับไมโครคอนโทรลเลอร์

ผูร้ ับบริการ 20 คน

-

40,000

4.17 โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม

ผูร้ ับบริการ 20 คน

-

30,000

4.18 โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อวีดีทศั น์เพื่อการศึกษาแก่บคุ ลากร สพฐ.

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

4.19 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

ผูร้ ับบริการ 30 คน

15,000

-

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
- วิทยาลัยรัตภูมิ

4.20 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผูร้ ับบริการ 30 คน

15,000

-

- วิทยาลัยรัตภูมิ

4.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access
ระดับพื้นฐาน
4.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเขียนแผนธุรกิจ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

20,000

- วิทยาลัยรัตภูมิ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

25,000

- วิทยาลัยรัตภูมิ

4.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการ
เชือ่ มต่อเครือข่ายเบือ้ งต้น
4.24 โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าสถิติขนั้ พื้นฐานโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows
4.25 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทาบัญชีครัวเรือน

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

20,000

- วิทยาลัยรัตภูมิ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

20,000

- วิทยาลัยรัตภูมิ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

19,000

- วิทยาลัยรัตภูมิ

4.26 โครงการการวางระบบบัญชีครัวเรือน ตาบลท้องเนียน อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4.27 โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับนักเรียนและเยาวชนใน
ท้องถิน่ ครั้งที่ 2
4.28 โครงการการควบคุมและการตรวจสอบรับงานจ้างในหน่วยงานราชการ

50 ครัวเรือน

15,000

-

ผูร้ ับบริการ 30 คน

23,000

-

ผูร้ ับบริการ 30 คน

25,000

-

4.29 โครงการพี่สอนให้นอ้ งอ่าน พี่อ่านให้นอ้ งฟัง

ผูร้ ับบริการ 100 คน

10,000

-

4.30 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

20,000

-

4.31 โครงการเพิ่มศักยภาพผูว้ ่างงาน หลักสูตรช่างซ่อมบารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน

ผูร้ ับบริการ 30 คน

20,000

-

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

4.32 โครงการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย

ผูร้ ับบริการ 25 คน

20,000

-

4.33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิจัยในชัน้ เรียนขัน้ พื้นฐาน

ผูร้ ับบริการ 40 คน

-

40,000

4.34 โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการทาสื่อการสอนทางไกล

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

40,000

4.35 โครงการนักบัญชีรุ่นเยาว์

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

40,000

4.36 โครงการการฝึกอบชุบผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยความร้อน

ผูร้ ับบริการ 25 คน

-

40,000

4.37 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

40,000

4.38 โครงการการใช้งานโปรแกรม Opensource LMS

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

4.39 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการปุย๋ ชีวภาพ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

25,000

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
- คณะเกษตรศาสตร์

4.40 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดแก่กลุม่ เกษตรกรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.41 โครงการฝึกอบรมการจัดภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่ แก่เกษตรกรหรือผู้
จาหน่ายพรรณไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.42 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนให้
ยั่งยืน
4.43 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลีย้ งแพะแก่เกษตรกร

ผูร้ ับบริการ 20 คน

-

30,000

- คณะเกษตรศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะเกษตรศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 100 คน

-

20,000

- คณะเกษตรศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 60 คน

-

40,000

- คณะเกษตรศาสตร์

4.44 โครงการค่ายยุวเกษตร

ผูร้ ับบริการ 240 คน

-

120,000

- คณะเกษตรศาสตร์

4.45 โครงการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

30,000

- คณะเกษตรศาสตร์

4.46 โครงการกาจัดของเสียในฟาร์มเลีย้ งสัตว์ด้วยไส้เดือนดิน

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

50,000

- คณะเกษตรศาสตร์

4.47 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
4.48 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารว่าง

ผูร้ ับบริการ 30 คน
ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

25,000
18,000

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.49 โครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตวุ้นมะพร้าว

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

4.50 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเฉพาะทางสาหรับสัตวแพทย์ผปู้ ฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับบริการ 15 คน

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

40,000

-

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.51 โครงการบริการด้านสุขภาพสุกรแก่ชมุ ชน

10 ฟาร์ม

30,000

-

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.52 โครงการบริการสุขภาพสัตว์ปกี

10 ฟาร์ม

30,000

-

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.53 โครงการบริการสุขภาพสัตว์น้า

5 ฟาร์ม

30,000

-

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.54 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์และการเลีย้ งสัตว์

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

40,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.55 โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลือ่ นทีแ่ ละพัฒนาชนบท

ผูร้ ับบริการ 100 คน

-

80,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.56 โครงการรักสัตว์เลีย้ งอย่างถูกวิธี

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

30,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.57 โครงการบริการด้านสุขภาพแพะเนื้อ

30 ฟาร์ม

-

30,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.58 โครงการบริการด้านสุขภาพโคนมของเกษตรกรในสหกรณ์โคนมพัทลุง

30 ฟาร์ม

-

40,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.59 โครงการบริการสุขภาพช้าง

80 เชือก

-

100,000

- คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.60 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้
ในท้องถิน่
4.61 โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชมุ ชน

ผูร้ ับบริการ 60 คน

20,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

50,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.62 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

50,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการผลิตสื่อการสอน

ผูร้ ับบริการ 60 คน

-

30,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.64 โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

20,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.65 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงวิทยาศาสตร์

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

20,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.66 โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine สาหรับครูในสถานศึกษา

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

20,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.67 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Graphic Camping สาหรับเยาวชน

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

20,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.68 โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

15,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.69 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานเชือ่ มสเตนเลส

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.70 โครงการอบรมทาสิ่งประดิษฐ์จากยางธรรมชาติ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.71 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจแก่ผปู้ ระกอบการสินค้า OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.72 โครงการอบรมการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชีของกองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

49,000

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

4.73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการอ่านงบการเงินสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ

ผูร้ ับบริการ 40 คน

-

30,000

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.74 โครงการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วแบบโฮมสเตย์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

4.75 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดในสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขันทีย่ ั่งยืน
4.76 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการใช้กาวฮิปปิดถุงปากกระดาษแก่เกษตรกร
4.77 โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการประมง

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

40,000

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผูร้ ับบริการ 50 คน
ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

20,000
50,000

4.78 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

50,000

4.79 โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสาหรับนักเรียนในจังหวัด
ตรัง
4.80 โครงการภาษาไทย-อังกฤษสู่เยาวชน

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

50,000

ผูร้ ับบริการ 35 คน

-

50,000

4.81 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนเพื่อการเรียนรู้

ผูร้ ับบริการ 50 คน

-

100,000

4.82 โครงการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ

ผูร้ ับบริการ 80 คน

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

4.83 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

ผูร้ ับบริการ 60 คน

-

50,000

4.84 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผูจ้ ัดทาบัญชี จังหวัดตรัง

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

50,000

4.85 โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชมุ ชน

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

30,000

4.86 โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับเยาวชนในท้องถิน่

ผูร้ ับบริการ 30 คน

-

50,000

4.87 โครงการลานสถานี ลานปัญญา สร้างคุณค่าสู่สังคม ตอน “ วันเด็กปีนี้ น้อง
Happy พี่จัดให้” ครั้งที่ 3

ผูร้ ับบริการ 100 คน

-

57,000

- วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว
- วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว
- วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว
- วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว
- กองประชาสัมพันธ์

4.88 โครงการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผูร้ ับบริการ 60 คน

-

36,000

- กองประชาสัมพันธ์

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

50,000

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

5. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)
งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

-

-

งปม.อื่นๆ

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

70,000

5.1 โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ได้ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

-

-

- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

5.2 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ได้ศนู ย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี

-

-

10,000 สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

5.3 โครงการจัดตัง้ หน่วยฝึกอบรมด้านออโตเมชัน่

ผูเ้ ข้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

-

-

30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.4 โครงการจัดตัง้ หน่วยบริการเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง

ผูเ้ ข้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

-

-

30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มีความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(สกอ.5.2)

-

-

421,900

6.1 โครงการสร้างฐานการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน
ชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา

ความพึงพอใจของบุคลากร
โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ต่อ
การสร้างฐานการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้มแข็ง อย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

-

143,000 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

6.1.1 โครงการการสร้างความเข้มแข็งจากการเรียนรู้การใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากร
6.1.2 โครงการร่วมสร้างสรรค์หอ้ งเรียนในฝันทีเ่ ป็นจริง
6.1.3 โครงการเสริมสร้างสืบสานสิ่งประดิษฐ์และการละเล่นพื้นบ้านของไทย

-

-

10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

70,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15,000 คณะศิลปศาสตร์

6.1.4 โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมทักษะทางปัญญา

-

-

6.1.5 โครงการรอบรู้เรื่องเงินทอง ของสนุก
6.1.6 โครงการเติมเต็มน้าดืม่ เพิ่มรอยยิ้มให้นอ้ ง

-

-

20,000 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
8,000 คณะบริหารธุรกิจ
20,000 วิทยาลัยภูมิ

กลยุทธ์

มาตรการ/ กลวิธี

แผนงาน

ตัวชีว้ ัด มาตรการ /

กิจกรรม / โครงการ

ระดับเป้าหมาย

6.2 โครงการเรียนรู้สัญจรสร้างความยั่งยืน และความเข้มแข็งระหว่าง มทร.ศรีวิชยั
ผ่านชุมชนต้นแบบลุม่ น้าทะเลสาบสงขลา

งบประมาณ ประจาปี 2555 (บาท)

หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

-

-

265,000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

13,900 คณะบริหารธุรกิจ

-

600,000

1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 30 คน

งปม.อื่นๆ

2.ได้รูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชนต้นแบบแถบลุม่ น้า
ทะเลสาบสงขลา

6.3 โครงการอบรมด้านการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย

ผูร้ ับบริการ 20 คน

7. จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

-

7.1 บริการทดสอบวัสดุ

มีรายรับจากการบริการ
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

-

-

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.2 โครงการจัดหน่วยบริการสร้างและผลิตชิน้ ส่วน

มีรายรับจากการบริการ
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

-

-

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.3 โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี (CPD)

ผูร้ ับบริการ 20 คน และมีรายรับ
จากการบริการวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 40,000 บาท

-

-

- คณะบริหารธุรกิจ

7.4 โครงการสารวจความพึงพอใจของ อบต.

มีรายรับจากการบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 750,000 บาท

-

-

- คณะเทคโนการจัดการ

7.5 โครงการอบรมมัคคุเทศน์เฉพาะทาง (ชายฝัง่ ทะเล)

มีรายรับจากการ
บริการวิชาการ

-

-

-

วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว

ไม่นอ้ ยกว่า 80,000 บาท
7.6 โครงการบริการวิชาการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีรายรับจากการบริการวิชาการ

-

600,000

- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อย่างน้อย 1,000,000 บาท

7.6.1 โครงการจัดแสดงความสามารถแมวน้า

ผูเ้ ข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

-

150,000

7.6.2 โครงการจัดแสดงพันธุส์ ัตว์น้า

ผูเ้ ข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

-

300,000

7.6.3 โครงการแสดงพันธุส์ ัตว์ (สวนสัตว์ขนาดเล็ก)

ผูเ้ ข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

-

150,000

