
              บันทึกขอความ 

สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุมวิจัย โทรศัพท ๐ ๒๖๖๕ ๓๘๘๘ ตอ ๖๖๔๓    

ที่   อว ๐๖๕๒.๑๑/1860           วันที่       ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕    

เร่ือง ประกาศ เรื ่อง การบริหารแผนงาน โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณผานกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

เรียน หัวหนาหนวยงาน  

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การบริหารแผนงาน โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันท่ี 
1 ธันวาคม 2565  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบตอไป 
 
 
 
 
 (นายชลากร อุดมรักษาสกุล) 
 ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 





เอกสารแนบ 2

แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานดาน ววน. ของหนวยงาน

  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 
คนไทยในอนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่3 และมีคุณธรรม

2. วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน

วิสัยทัศน
     มหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ ปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม

พันธกิจของหนวยงาน
     มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐ เพื่อเปนที่พึ่งของสังคมดานบริการวิชาการ
อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

3. แสดงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีคาดวาจะ ดําเนินการในระยะส้ัน (3-5 ป) และ ระยะยาว (>10 ป หากมี)

4. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 23,753,000.00 บาท

5. ระบุวัตถุประสงคของแตละโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ

ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

พ้ืนท่ีเปาหมาย
ของโครงการ
วิจัยท่ีไดรับ
ประโยชน

1 4243448 การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของ
นวัตกรสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตความเท่ียงตรงสูงดวย
โปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม 4.0

เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบบูรณาการสําหรับพัฒนานวัตกรดานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสําหรับผู
ประกอบการในอุตสาหกรรม 4.0

กรุงเทพมหานคร,
สมุทรปราการ

2 4233192 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจและสังคม กลุมทอผามัดหม่ีและเส่ือกกแปรรูป
จังหวัดพิจิตร

1.สํารวจปญหาและความตองการของการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมทอผามัดหม่ีและเส่ือกกแปรรูป ตําบลหวยแกว อําเภอบึง
นาราง จังหวัดพิจิตร

2.ทดลอง ออกแบบและพัฒนา สีกกไทยโทน ลวดลายเส่ือกก ผลิตภัณฑกระเปาสตรี ผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตงบาน ตรา
สัญลักษณและบรรจุภัณฑ ของกลุมทอผามัดหม่ีและเส่ือกกแปรรูป ตําบลหวยแกว อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

3.ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม กลุมทอผามัดหม่ีและเส่ือกก
แปรรูป  ตําบลหวยแกว อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร

3 4162189 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู เพื่อ 1. เพ่ือพัฒนากําลังคนคุณภาพสูงรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนดานการทดสอบยางลอ กรุงเทพมหานคร
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สรางผูเช่ียวชาญ และผูประกอบการ BCG ใน
อุตสาหกรรมยางลอผานเครือขายวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรมภายในประเทศ

2. เพื่อพัฒนากําลังคนเพื่อสรางกลุมผูใหบริการมูลคาสูงรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนดานการสอบเทียบ
เฉพาะทาง

3. เพ่ือสรางระบบตรวจวัดการขยายตัวยางลอดวยเทคโนโลยีข้ันสูงขณะทําการทดสอบบนเคร่ืองทดสอบสัมประสิทธ์ิความ
เสียดทานยางลอ

4 4162070 การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผูปลูกและกลุมแปรรูปมะพราวนํ้าหอม
จังหวัดราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน

1) เพื่อสรางระบบติดตาม รายงานขอมูลและควบคุมกระบวนการเพาะปลูกมะพราวนํ้าหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัดราชบุรี
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในทุกสรรพส่ิง
2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพราวนํ้าหอมแบบปอกเปลือกของกลุมเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี
3) เพื่อสรางนวัตกรรมทางการตลาดของมะพราวนํ้าหอมและผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวนํ้าหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัด
ราชบุรี
 

กรุงเทพมหานคร,
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน,
ราชบุรี

5 4222621 การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผูปลูกและแปรรูปกลวยของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแมบานบางตาโฉม จังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิง
พานิชยอยางยั่งยืน

1)    เพ่ือศึกษาสารสกัดจากกระเทียมเพ่ือยับย้ังโรคแอนแทรคโนสในกลวย
2)    เพ่ือศึกษาบรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษากลวยสุก
3)    เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากสวนเหลือท้ิงในการปลูกและแปรรูปกลวย
 

กรุงเทพมหานคร,
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน,
สิงหบุรี

6 4162169 การพัฒนาวัสดุเปลงแสงของแข็งจากแกวอัลคา
ไลนบอเรต

1. การพัฒนาวัสดุตัวเปลงแสงของแข็งจากแกวท่ีเติมไอออนของ Dy3+
2. การพัฒนาวัสดุตัวเปลงแสงของแข็งสีเขียวจากแกวท่ีเติมไอออนของ Tb3+
3. การพัฒนาวัสดุตัวเปลงแสงของแข็งสีเขียวจากแกวท่ีเติมไอออนของ Eu3+
4. ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติจากองคความรูที่ไดในโครงการวิจัย

กรุงเทพมหานคร,
นครปฐม, พะเยา

7 4182341 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากร
พืชในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางย่ังยืน

3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจําแนกชนิดและการกระจายพันธุของพืชวงศโพโดสเต็มเอซีอี่ในจังหวัดชัยภูมิเพื่อการ
จัดการอนุรักษอยางยั่งยืน

      3.1.1  เพื่อสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชวงศ Podostemaceae ในจังหวัดชัยภูมิ และประเมินระดับอนุรักษของพืช
แตละชนิด       

      3.1.2  เพ่ือทํารายช่ือชนิดท่ีอยูในขายตองอนุรักษของพืชวงศ Podostemaceae ในจังหวัดชัยภูมิ อันจะเปนรากฐานท่ี
สําคัญย่ิงตอการจัดการอนุรักษอยางย่ังยืนในอนาคต

      3.1.3  เพื่อสรางและพัฒนาชุมชนใหรูจักและตระหนักถึงความสําคัญของพืชวงศ Podostemaceae ที่เปนทรัพยากรใน
ทองถ่ินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชประโยชนตอไป

3.2 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช Dalzellia kailarsenii และ Polypleurum wallichii ในระบบนิเวศนํ้า
จืดเพ่ือการอนุรักษแหลงท่ีอยูของพืชอยางย่ังยืน

      3.2.1  เพื่อศึกษานิเวศวิทยาของพืช Dalzellia kailarsenii and Polypleurum wallichii วงศ Podostemaceae และ
ประเมินระดับอนุรักษของพืช  

      3.2.2  เพ่ือมีองคความรูใหมในดานนิเวศวิทยาของพืชวงศโพโดสเต็มเอซีอ่ี ในประเทศไทย  

3.3 เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารอัลลีโลพาทีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในทองถิ่นตามแนวทางของภูมิปญญาพื้นบาน
เพื่อสงเสริมศักยภาพอยางยั่งยืน

      3.3.1 เพื่อศึกษานวัตกรรมการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชของพืชทองถิ่น

      3.3.2 เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพชีวภาพของพืชทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร,
ชัยภูมิ, รอยเอ็ด

8 4232827 การประยุกตใชวัสดุฐานชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีย่ังยืน

1. เพ่ือศึกษาผลของการดัดแปรแปงสตารชดวยวิธีการเช่ือมขวางทางเคมีท่ีมีตอสมบัติทางกลและความทนตอน้ําของเทอร
โมพลาสติกสตารช

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีแตกตางกันสําหรับการผลิตถานชีวภาพ และศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสม
ของถานชีวภาพท่ีใชทดแทนพีตในการปลูกพืชสวน

3. เพ่ือศึกษาผลของการนําซิลิกาจากข้ีเถาเหลือใชมาใชเปนสารต้ังตนในการผลิตอัญมณีสังเคราะห
4. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการนําวัสดุธรรมชาติท่ีมีในประเทศมาใชงานทางดานบรรจุภัณฑแบบใชคร้ังเดียว ผลิตวัสดุปลูกทด

แทนพีต ประดิษฐอัญมณีเทียม และเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตผลและของเสียท่ีไดจากการเกษตร

กรุงเทพมหานคร,
สงขลา

9 4222777 การวิจัยวัสดุฐานชีวภาพเพื่อการยกระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว

1. เพ่ือปรับปรุงสมบัติเชิงไฟฟาและแมเหล็กของแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกไขไกดวย PEDOT-PSS และ ZnFe2O4

2. สังเคราะหและข้ึนรูปข้ึนรูปตนแบบครอบฟนเทียมจากแกวเซรามิกลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซทโดยใชซิลิกาจากข้ีเถาแกลบ
เปนสารต้ังตน

3. ผลิตและศึกษาประสิทธิภาพปุยอินทรียชีวภาพอัดแผนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากฟางขาง และขุยมะพราว

กรุงเทพมหานคร,
ปทุมธานี, สงขลา

10 4233232 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริม
อาชีพบนฐานการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจตนแบบอยาง
ย่ังยืน

1.เพ่ือใชใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสูการสรางสรรคเปนผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียวตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดเพชรบุรี

2.เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑดวยเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสะทอนตนทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ินเปนฐาน
สําหรับผลิตภัณฑชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร,
เพชรบุรี
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3.เพื่อออกแบบและพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมชุมชน การโฆษณาและประชาสัมพันธสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

11 4243393 การยกระดับการใชประโยชนเพื่อสรางมูลคา
เพ่ิมใหกับวัตถุดิบทองถ่ินจากหนอกะลาแบบบูรณาการ
ของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สูการแขงขันเชิง
พาณิชยอยางยั่งยืน

1. เพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากหนอกะลาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
2. เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมจากสารสกัดและบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองด่ืมจากสวนเหลือท้ิงหลังการเก็บเก่ียว

หนอกะลา
3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑของท่ีระลึกผายอมสีธรรมชาติจากสวนเหลือท้ิงหลังการเก็บเก่ียวหนอ

กะลา
4. เพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากหนอกะลาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

กรุงเทพมหานคร,
นนทบุรี

12 4232983 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจาก
ผักโมโรเฮยะเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองเที่ยวเชิง
เกษตร อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

1. เพื่อพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากโมโรเฮยะ
2. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผักโมโรเฮยะ
3. เพื่อศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากผักโมโรเฮยะ
4. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีผลตอผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากโมโรเฮยะ   
5. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผักโมโรเฮยะ สูผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิง

เกษตร  อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร,
เพชรบุรี

13 4232990 การพัฒนาภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมอัต
ลักษณและการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ชุมชนบานเขาย่ีสาร
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและทุนทรัพยากรเก่ียวกับภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนบานเขาย่ีสาร อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

2. เพ่ือการออกแบบภูมิทัศนและเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบานเขาย่ีสาร อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

3. เพื่อการออกแบบโฮมสเตยที่พักเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบานเขายี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
4. เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑและสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบานเขายี่สาร อําเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

กรุงเทพมหานคร,
สมุทรสงคราม

14 4232799 การพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวชุมชน
OTOP นวัตวิถีแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน : ตําบล
บางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน OTOP นวัตวิถีในเชิงพาณิชย

2. เพื่อการออกแบบและพัฒนาแหลงจัดจําหนายสินคาชุมชน OTOP นวัตวิถีอยางย่ังยืน

3. เพ่ือออกแบบแผนท่ีทองเท่ียวชุมชนและจัดภูมิทัศนการทองเท่ียว OTOP นวัตวิถีแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีอยาง
ย่ังยืน ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

กรุงเทพมหานคร,
สุพรรณบุรี

15 4222749 การจัดการตนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือยกระดับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

(1) เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จังหวัดอุทัยธานี

(2) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการใชตนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคจังหวัดอุทัยธานี

(3) เพื่อการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี

16 4233017 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑจาก
มะพราวนํ้าหอม กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนมะพราว
น้ําหอมบานตาคลองตาปล่ัง อ. บานแพว จ.สมุทรสาคร

1. เพื่อศึกษาการสรางผลิตภัณฑเกษตรของผูประกอบการธุรกิจสวนมะพราวสงการสงออก กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน
มะพราวนํ้าหอมบานตาคลองตาปลั่ง อ. บานแพว จ.สมุทรสาคร

2. เพ่ือศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะพราวคว่ันปอกเปลือกบรรจุในฟลมพลาสติกใสโพลีไวนิลคลอไรด (PVC)
ดวยการใชสารเคมี (Chemical treatment) ท่ีอุณหภูมิ 5, 15 และ 30 องศาเซลเซียส

3. เพื่อศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะพราวเจียรไรเปลือกบรรจุในถุงพลาสติก LDPE ดวยการใชสารเคมี
(Chemical treatment) และบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (Modified atmosphere packaging)

4. เพื่อศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะพราวควานไรกะลาดวยการใชบรรจุบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ที่อุณหภูมิ 5,
15 และ 30 องศาเซลเซียส

5. เพื่อสรางนวัตกรรมชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑจากมะพราวนํ้าหอมในพื้นที่วิจัย เพื่อนําความรูไปใชในการ
เปล่ียนแปลงและสรางรายไดชุมชน/ผูประกอบการ

กรุงเทพมหานคร,
สมุทรสาคร

17 4192420 การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการและใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดเพชรบุรี

3. เพื่อเปนแนวทางในการสรางและพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

18 4161960 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมนํ้าสูการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชน
ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

               1. เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงขายเสนทางรถรางและตนแบบรถรางโดยสารบริการรับสงนักทองเที่ยว สรางอัต
ลักษณยกระดับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน

               2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสรางสรรคจากอัตลักษณวัฒนธรรมริมนํ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สงเสริมอาชีพใหม สรางความหลากหลายสินคา ยกระดับสินคา OTOP ชุมชน                        

               3. เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานชุมชนดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยการประยุกตใชการจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

               4. เพื่อเปนแผนพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมนํ้า ชุมชนตลาดนํ้าอัมพวา ตําบล
อัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สูการพัฒนาเมืองนาอยู

กรุงเทพมหานคร,
สมุทรสงคราม

19 4222762 การพัฒนาศักยภาพกรรมวิธีการผลิตสี 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตสีที่เหมาะสมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร,

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 22/09/2565 15:39 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หนา 3 / 25



ธรรมชาติแบบครบวงจรเพื่องานอาหารและขนมไทยใน
ระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว บานโปง
ราชบุรีเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาสีเขมขน เจล หรือแบบผงท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร

3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการคืนรูปของสีจากพืชสมุนไพร

4. เพื่อศึกษาการนําสีจากพืชสมุนไพรไปใชในผลิตภัณอาหารและขนมไทย

5. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน           

ราชบุรี

20 4243288 การพัฒนาองคความรูในงานกอสราง 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานสัดสวนของปริมาณวัสดุในงานกอสรางอาคาร

2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบปริมาณวัสดุในงานกอสรางอาคาร

3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมวัสดุในงานกอสราง

4 เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบการประมาณราคาคากอสราง

5 เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประมาณราคางานกอสราง

6 เพื่อพัฒนาแบบประเมินความปลอดภัยในการทํางานกอสรางบานพักอาศัย

7 เพื่อประเมินความปลอดภัยในการทํางานกอสรางประเภทบานพักอาศัย

8 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานกอสรางบานพักอาศัย

กรุงเทพมหานคร,
นนทบุรี,
ปทุมธานี, สงขลา

21 4161817 การวิจัยและพัฒนาภูมิทัศนถนนรอบเกาะ
รัตนโกสินทร เพื่อรองรับการทองเที่ยววัฒนธรรมตามแนว
นวัตวิถีชุมชนย่ังยืน

1 ออกแบบภูมิทัศนถนนรอบเกาะรัตนโกสินทรเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวนวัตวิถีชุมชนย่ังยืน

2 เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการออกแบบภูมิทัศนถนน ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานและอัตลักษณชุมชน

3 เพื่อเปนแนวทางแกปญหาการจัดการใชพื้นที่สาธารณะใหเกิดประโยชนและรองรับการใชงานสําหรับคนทั้งมวล

กรุงเทพมหานคร

22 4222628 การบูรณาการองคความรูและสรางสรรคอัต
ลักษณผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนและสงเสริมแหลงเรียนรูทางภูมิปญญา กลุมจักสาน
ผักตบชวา บานคลองนกกระทุง จ.นครปฐม

1. เพ่ือออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑสรางสรรคจากจักสานผักตบชวาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสงเสริมภูมิปญญาทอง
ถ่ิน

2. เพ่ือออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการจักสานผักตบชวาสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
3. เพ่ือการออกแบบพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรูของชุมชนกลุมจักสานผักตบชวาเพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ิน

นครปฐม

23 4192466 การใชประโยชนอัตลักษณวัสดุพ้ืนถ่ินเพ่ือการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคสูการเพิ่มทักษะและ
รายไดในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

     1 เพ่ือนําหญาแฝกพ้ืนถ่ินสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

     2 เพ่ือนํากกพ้ืนถ่ินสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

     3 เพ่ือนําหญาแฝกและกกพ้ืนถ่ินสูการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑในชุมชน

     4 เพื่อประเมินรูปแบบการนําวัสดุพื้นถิ่นจากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

     5 เพ่ือสรางทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากวัสดุพ้ืนถ่ิน

เพชรบูรณ,
ราชบุรี

24 4233209 การออกแบบรถขายอาหารเคล่ือนท่ีประเภท
ลากจูงเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการใชงานเชิงพื้นที่และ
สนับสนุนสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีจําหนายอาหาร

1) ออกแบบและพัฒนาโครงสรางภายนอกรถขายอาหารเคลื่อนที่ประเภทลากจูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเชิงพื้นที่
และสนับสนุนใหเกิดสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีจําหนายอาหาร

2) ออกแบบและพัฒนาโครงสรางภายในและอุปกรณรถขายอาหารเคลื่อนที่ประเภทลากจูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
เชิงพ้ืนท่ี และสนับสนุนใหเกิดสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีจําหนายอาหาร

3) ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมสนับสนุนการใชงานรถขายอาหารเคล่ือนท่ีประเภทลากจูง ท่ีออกแบบในโครงการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเชิงพ้ืนท่ี และสนับสนุนใหเกิดสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีจําหนายอาหาร

4) ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานเชิงพื้นที่ และประเมินดานสุขลักษณะที่ดีของสถานที่จําหนายอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่
ประเภทลากจูงท่ีออกแบบในโครงการ

นนทบุรี

25 4243316 ผลิตภัณฑของใชและของท่ีระลึกจากขยะเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและขยะพลาสติกสําหรับสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการอนุรักษส่ิงแวดลอม

3.1 เพื่อประสานงานและบูรณาการองคความรูระหวางโครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการ

3.2 เพื่อสนับสนุนโครงการยอยภายใตชุดโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการ ใหสามารถดําเนินการไดตามแผนและวัตถุประสงคที่
กําหนด

3.3 เพ่ือสงเสริมการประยุกตใชผลงานวิจัยของโครงการยอยภายใตชุดโครงการวิจัยท้ัง 3 โครงการ สําหรับนําไปตอยอดสู
ชุมชนและผูประกอบการเชิงพาณิชย

กรุงเทพมหานคร,
นครนายก,
นครปฐม,
ปราจีนบุรี

26 4140971 การสังเคราะหคารบอนดอทแบบตอเน่ืองดวย
ไมโครเวฟจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือเปนวัสดุต้ัง
ตนในการผลิตโซลาเซลล และสารเรงโตของพืช

1. ศึกษาองคความรูในการสังเคราะหคารบอนดอทจากเปลือกผลไมเพ่ือใชในผลิตภัณฑเทคโนโลยีอยางเซลลพลังงานแสง
อาทิตยและสารเรงการเจริญเติบโตของพืช

2. พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเซลลพลังงานแสงอาทิตยและสารเรงการเจริญเติบโตของพืชจากคารบอนดอททีสังเคราะหจาก
เปลือกผลไม

3. พัฒนาตนแบบเคร่ืองผลิตคารบอนดอทแบบตอเน่ืองเพ่ือเปาหมายการตอยอดสูการผลิตเชิงพาณิชย
4. ถายทอดองคความรูใหมเก่ียวกับคารบอนดอทจากเปลือกผลไมโดยการเผยแพรในบทความวิจัย

กรุงเทพมหานคร

27 4243307 การจัดการปญหาเศรษฐกิจชุมชนดวยตนทุน การจัดการปญหาเศรษฐกิจชุมชนดวยตนทุนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือความเขมแข็งและย่ังยืนสําหรับวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร,
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ภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือความเขมแข็งและ
ย่ังยืนสําหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ชุมชน จังหวัดชัยนาท

3.1 เพ่ือจัดการปญหาเศรษฐกิจชุมชนดวยตนทุนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือความเขมแข็งและย่ังยืนสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดชัยนาท

3.2 เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนตนทุนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งและยั่งยืนสําหรับวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยนาท

3.3 ออกแบบและสรางสรรคส่ิงทอ พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือความเขมแข็งและสรางความย่ังยืนสําหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ชัยนาท

3.4 เพื่อสรางเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางภาพลักษณสินคาชุมชน

ชัยนาท

28 4243470 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ การ
ตลาด ดวยนวัตกรรมการจัดการภาพลักษณอาหารทองถิ่น
เพ่ือการทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน อําเภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

3.1 เพ่ือศึกษานวัตกรรมการสรางภาพลักษณอาหารทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน ของอําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

3.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอาหารทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน

3.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการตลาดตามแนวทางฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) โดยใชการตลาดออนไลน

เพชรบุรี

29 4232871 การพัฒนาอัตลักษณ สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
และการสรางสรรคสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอัจฉริยะ
(Smart Tourism) ของเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

1. เพ่ือศึกษาการใชบ๊ิกดาตาในการวิเคราะหอัตลักษณของชุมชนดานการทองเท่ียวอัจฉริยะ
2. เพื่อพัฒนาการแสดงขอมูล (data visualization) อัตลักษณดานการทองเท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ของเมือง

รอง กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
3. เพ่ือศึกษาแนวคิด และองคประกอบของตราสินคา บรรจุภัณฑ และมัสคอต
4. เพ่ือพัฒนาตนแบบตราสินคา บรรจุภัณฑ และมัสคอต
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอตราสินคา บรรจุภัณฑ และมัสคอต
6. เพ่ือพัฒนาส่ือเชิงโตตอบประชาสัมพันธการทองเท่ียวเมืองรอง
7.  เพื่อพัฒนาวีดิทัศน 360 องศา ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองรอง
8.  เพื่อหาคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองรอง
9. เพื่อหาความพึงพอใจของผูรับชมสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองรอง

10.  ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอระบบนําเที่ยวดวยเสียงบรรยาย (Audio guide) ที่เหมาะสม
11.  เพื่อพัฒนาระบบนําเที่ยวดวยเสียงบรรยาย (Audio guide)  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว จ.อุทัยธานี
12. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอระบบนําเท่ียวดวยเสียงบรรยาย (Audio guide)

อุทัยธานี

30 4222760 การยกระดับมูลคาและสงเสริมศักยภาพสินคา
และบริการดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑ
กาแฟและชาดอกกาแฟทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชนน้ําหนาว
อาราบิกา จังหวัดเพชรบูรณ

1. เพ่ือยกระดับมูลคาสินคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑกาแฟและชาดอกกาแฟทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชนน้ํา
หนาวอาราบิกา จังหวัดเพชรบูรณ

2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพการตลาดดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขยายสเกลธุรกิจสําหรับกาแฟและชาดอกกาแฟทองถ่ิน วิสาหกิจ
ชุมชนนํ้าหนาวอาราบิกา จังหวัดเพชรบูรณ

3. เพื่อพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการการทองเที่ยวเพื่อการแขงขันสําหรับพื้นที่ตําบลโคกมน
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

 

 

กรุงเทพมหานคร,
เพชรบูรณ

31 4233229 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ทางการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของชุมชนบานเกาะมอญ
เกาะไผ อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
ยึดหลัก BCG

1. เพื่อหาแนวทางและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

2. เพ่ือพัฒนาพลเมืองภายใตแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยมีชุมชนบานเกาะมอญ อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธเปนฐาน

3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรทองถิ่นเพื่อสงเสริมศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชนเกาะมอญ
เกาะไผ อําเภอสามรอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

4. เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบเพื่อสงเสริมศักยภาพทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ อําเภอสาม
รอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยยึดหลัก BCG

กรุงเทพมหานคร,
ประจวบคีรีขันธ

32 4232895 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุโดยใชทุนชุมชนเปนฐานการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับเศรษฐกิจฐานราก

2.1 เพ่ือออกแแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียวจากวัสดุเหลือท้ิงในการแปรรูปผลิตภัณฑตาลโตนด ของ
ชุมชนหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยชุมชนผูสูงอายุ

2.2เพ่ือศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทสูการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปจากตาลโตนด

2.3 เพ่ือสรางและพัฒนาตนแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณสนับสนุนการผลิตสําหรับชุมชนผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับชุมชนผูสูงอายุ ชุมชนหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท

33 4233249 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุมเกษตรอินทรีย
ภาคตะวันตก

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสะอาดของกลุมเกษตรอินทรีย ภาคตะวันตก
2. เพ่ือสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของกลุมเกษตรอินทรียภาคตะวันตก
3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุเหลือใชสําหรับสินคาแปรรูปของกลุมเกษตรอินทรียภาคตะวัน

ตก

เพชรบุรี, ราชบุรี
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34 4222732 การพัฒนาศักยภาพไรหมุนเวียนและผลิตภัณฑ
ทองถ่ินสูชุมชนการทองเท่ียวไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
ยกระดับรายไดการทองเท่ียวเมืองรอง ชุมชนบานทา
มะขาม ตลาดโอะปอย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

3.1 พัฒนาศักยภาพไรหมุนเวียนและผลิตภัณฑทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูการเปนชุมชนการทองเท่ียวไรคารบอนเชิงวัฒนธรรม
เพ่ือยกระดับรายไดการทองเท่ียวเมืองรอง บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ BCG Model ที่เนนการ
พึ่งพาตนเองสรางความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ในการจัดการปญหาเชิง
พ้ืนท่ีและปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ชุมชนบานทามะขาม ตลาดโอะปอย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

3.2 สงเสริมการสรางทักษะใหม (Upskill) และพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) ในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว การบริการ
และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว สูการพัฒนาเปนการทองเท่ียวไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ Eco
Product ของชุมชน โดยใช?วิทยาศาสตร? วิจัยและนวัตกรรมการออกแบบ

3.3 สรางรายไดใหกับชุมชนเพิ่มขึ้นรอยละ 80 จากการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว การบริการและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียว สูรูปแบบการทองเท่ียวไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ Eco Product ของชุมชน

3.4 รอยละของจังหวัดเมืองรองมีรายไดของพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวคารบอนตํ่าเชิงวัฒนธรรม ที่ใชผลงานวิจัย
องคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม (รอยละ 100 ในปพ.ศ.2570)

3.5 จํานวนนักทองเท่ียวคุรภาพกลับมาเยือนซ้ํา โดยเกิดจากการการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีใชผลงานวิจัย องค
ความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในปพ.ศ.2570)

ราชบุรี

35 4243669 การยกระดับคุณภาพธุรกิจอาหารทองถิ่นริม
บาทวิถีดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสูการพึ่งพาตนเองกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการภาพลักษณอาหารทองถิ่นริมบาทวิถีเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบและคูมือการใชรูปแบบนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารทองถ่ินริมบาทวิถีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง

3. เพ่ือพัฒนาอาหารทองถ่ินดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเช่ือมโยงธุรกิจอาหารริมบาทวิถีกลุมจังหวัดภาคกลางตอน
ลาง  

4. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนคูมือนวัตกรรมการจัดการในธุรกิจอาหารทองถิ่นริมบาทวิถี

5. เพื่อสรางและใหการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพการจัดการของผูประกอบการแกบุคลากรในธุรกิจอาหารทองถิ่น
ริมบาทวิถี

ประจวบคีรีขันธ,
เพชรบุรี,
สมุทรสงคราม,
สมุทรสาคร

36 4243343 การสรางมูลคาผลิตภัณฑจักสานไมไผสูเชิง
พาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

1. เพ่ือสรางมูลคาผลิตภัณฑจักสานไมไผสูเชิงพาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการ และผูท่ีเก่ียวของในชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี

37 4243294 การบูรณาการการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑแปรรูป สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากและมูลคาเพิ่มเชิง
พาณิชยระดับสากลผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนหวาย
นอย ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

              1. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชนหวายนอย ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึง กระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนใหมีความเขมแข็ง

              2. เพ่ือเช่ือมโยงเสนทางในการทองเท่ียว ใหมีความโดดเดน มีควาพรอมบนอัตลักษณของชุมชนสรางสรรคสําหรับ
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนหวายนอย ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

              3. เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของในชุมชน ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี ใหมีขีดความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรคและนํามาตอยอดการบริหารจัดการชุมชนไดอยางเหมาะสม

ราชบุรี

38 4233175 นวัตกรรมผลิตภัณฑลดอุบัติเหตุการเสียชีวิต
สําหรับผูสูงอายุ สรรสรางสังคมยั่งยืน เสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน

1.2.1 ศึกษาพฤติกรรมของผูสูงอายุการเคล่ือนไหวนในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุสําหรับผูสูงอายุ
1.2.2 ศึกษาวัสดุยางพาราเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุสําหรับผูสูงอายุ 
1.2.3 ศึกษาแนวทางปองกันสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัย การเดินข้ึน - ลงบันได ในบานพักอาศัย
1.2.4 ศึกษาองคความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑสงเสริมการลดอุบัติเหตุสําหรับผูสูงอายุในบานพักอาศัย เขต
กรุงเทพมหานคร
1.2.5 ประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมผลิตภัณฑลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตสําหรับผูสูงอายุ สรางสรรสังคมยั่งยืน เสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน

กรุงเทพมหานคร

39 4162179 แนวทางการอนุรักษและการพัฒนาการทอง
เที่ยวชุมชนชาวประมง เพื่อสงเสริมความสมดุลและยั่งยืน
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและคุณคาด้ังเดิมของ
ทองถ่ิน

1.เพื่อสรางแนวทางการอนุรักษและการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนชาวประมงที่มีความเหมาะสมกับทรัพยากรทางธรรมชาติ
วิถีชีวิตและคุณคาด้ังเดิมของทองถ่ิน

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.เพื่อเปนตนแบบของการพัฒนาชุมชนชาวประมงที่จะสามารถอยูรวมกับสภาพแวดลอมไดอยางสมดุลและยั่งยืน

4.เพื่อสงเสริมการกระจายการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นอยางมีดุลยภาพ

ประจวบคีรีขันธ

40 4162116 การประยุกตใชพลังงานหมุนเวียนแบบระบบ
ผสมผสานพื่อการเกษตรกรรม

1.เพื่อการประยุกตการผลิตไฟฟาจากพลังานแสงอาทิตยแบบระบบผสมผสานเพื่อการเกษตร

2. เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

3.เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใชพลังงานในภาคเกษตรกรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

สระแกว

41 4162123 การประยุกตการใชพลังงานแบบผสมผสาน
เพ่ือบูรณาในชุมชนแบบย่ังยืน

1. เพื่อการประยุกตพลังานแสงอาทิตยแบบระบบผสมเพื่อการเกษตร

2. เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

3.เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใชพลังงานในภาคเกษตรกรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

นครปฐม

42 4162120 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการ 1. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายดานการบริหารจัดการพลังงานและการผลิตไฟฟาสําหรับชุมชน นครปฐม,
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6. ตัวช้ีวัดเปาหมาย (OKR ของแผนงาน ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงานปงบประมาณ 2566 พรอมท้ังระบุคาเปาหมาย

7. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Output)

พลังงานภาคเกษตรกรรม
2. เพ่ือสรางรายไดและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและลดขอจํากัดทางดานกฎหมายใหกับชุมชน

3. เพ่ือนําเสนอนโยบายดานกฎหมายตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

เพชรบุรี, ราชบุรี

43 4243555 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบ ติด
ต้ัง และประยุกตใชงานเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย แบบย่ังยืน สําหรับภาคครัวเรือน

1. เสริมสรางความรูและความตระหนักเกี่ยวกับประโยชนของพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแก ประชาชน ชุมชน

2. ถายทอด และฝกทักษะการติดต้ัง การดูแลซอมบารุงเซลลแสงอาทิตยอยางมีอยางถูกตองแก ประชาชน

3. สงเสริมการมีสวนรวมดานการใชไฟฟาจากพลังงานทางเลือกอยางรูคุณคาและปลอดภัยแกประชาชน อยางยั่งยืน

 

กาญจนบุรี,
ราชบุรี,
สุพรรณบุรี

ช่ือแผนงาน

ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Key Results)

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ
เชิง

คุณภาพ

จํานวน หนวยนับ
คาเปา
หมาย

การจัดการปญหาและสรางความเขมแข็งใหแกสังคม ผลงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีแกปญหาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 10 ผลงาน  

การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคมเพื่อสรางและพัฒนาบทความวิจัย ผลงานที่ไดรับการตีพิมพและอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 25 บทความ  

การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคมเพื่อการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา

ผลงานมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ 20 ผลงาน  

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพสูง
หลักสูตรหรือโปรแกรมเฉพาะทาง ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทักษะ/
กระบวนการคิด/กระบวนการผลิต

20
หลักสูตรหรือ
โปรแกรม

 

การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคมเพื่อเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและ
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 20 20 หนวยงาน  

ลําดับ โครงการวิจัย

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ

จํานวน หนวยนับ รายละเอียดผลผลิต
ผลผลิต

ประเภท
ผลผลิต

1 4243448 การ
พัฒนา
สมรรถนะและ
ความเช่ียวชาญ
ของนวัตกร
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การผลิตความ
เท่ียงตรงสูงดวย
โปรแกรมการ
เรียนรูแบบบูรณ
าการกับการ
ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม
4.0

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

15 คน จํานวนคนเขาพัฒนาทักษะและสรางสมรรถนะจากการเรียนรู จํานวนไมนอนกวา 15 คน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

8 เร่ือง นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย มหาวิทยาลัยมีเครือขาย อยางนอย 1 เครือขาย

2 4233192 การ
พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
เศรษฐกิจและ
สังคม กลุมทอ
ผามัดหมี่และ
เส่ือกกแปรรูป
จังหวัดพิจิตร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

170 คน การอบรมเพ่ือเผยแพรถายทอดองคความรู กลุมเปาหมาย 170 คน จํานวน 5 เร่ือง ในดาน 1. ลวดลายเส่ือ
กกGeometric Art 2. ผลิตภัณฑชุดเคร่ืองตกแตงหองนอน 3. กระเปาสตรีตกแตงดวยเส่ือกก 4. ตราสัญลักษณและบรรจุ
ภัณฑ 5. สีกกไทยโทนและผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

5 เร่ือง องคความรูที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

26 ตนแบบ ผลิตภัณฑชุดเคร่ืองตกแตงหองนอน 6 ตนแบบ กระเปาสตรีตกแตงดวยเส่ือกก 6 ตนแบบ ตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ 4
ตนแบบ ลวดลายเส่ือกก 3 ตนแบบ สีกกไทยโทน 1 ตนแบบ ผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึก 3 ตนแบบ

3 4162189 การ
พัฒนากําลังคน
และสถาบัน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.5 นักวิจัย
ภาคเอกชน

10 คน บุคลากรดานการทดสอบเฉพาะทาง 10 คน และหลักสูตรเฉพาะทางท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางทักษะและ
กระบวนการคิดดานการทดสอบ 1 หลักสูตร
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ความรู เพื่อ
สรางผูเช่ียวชาญ
และผูประกอบ
การ BCG ใน
อุตสาหกรรม
ยางลอผานเครือ
ขาย
วิทยาศาสตร
การวิจัย และ
นวัตกรรม
ภายในประเทศ

6. เครื่องมือ และ
โครงสรางพื้นฐาน
(Facilities and
Infrastructure)

6.1 เครื่องมือ
(Facilities)

1 เคร่ือง หองปฏิบัติการ

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย ความรวมมือดานการสอบเทียบเฉพาะทางรวมกันระหวาง มทร พระนคร และ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

4 4162070 การ
สรางนวัตกรรม
และเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผู
ปลูกและกลุม
แปรรูปมะพราว
น้ําหอม จังหวัด
ราชบุรี สูการ
แขงขันเชิงพานิ
ชยอยางย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน นศ.ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและสาขาบริหารธุรกิจ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1.อินเทอรเนตของทุกสรรพส่ิงในการปลูกมะพราวน้ําหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัดราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยาง
ย่ังยืน 2.บรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษามะพราวน้ําหอมแบบปอกเปลือกเพ่ือกลุมแปรรูป
มะพราวนํ้าหอม จังหวัดราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางยั่งยืน 3.นวัตกรรมทางการตลาดของมะพราวนํ้าหอมและ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวนํ้าหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัดราชบุรี

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.5 ลิขสิทธ์ิ
(Copyright)

3 เร่ือง จดลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม 1.อินเทอรเนตของทุกสรรพสิ่งในการปลูกมะพราวนํ้าหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัด
ราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางยั่งยืน 2.บรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพราวนํ้าหอม
แบบปอกเปลือกเพ่ือกลุมแปรรูปมะพราวน้ําหอม จังหวัดราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน 3.นวัตกรรมทางการ
ตลาดของมะพราวนํ้าหอมและผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวนํ้าหอมของกลุมเกษตรกร จังหวัดราชบุรี

5 4222621 การ
สรางนวัตกรรม
และเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผู
ปลูกและแปรรูป
กลวยของกลุม
วิสาหกิจชุมชน
แมบานบางตา
โฉม จังหวัด
สิงหบุรี สูการ
แขงขันเชิงพานิ
ชยอยางย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

3 คน นักวิจัยในระบบ ววน.

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.5 นักวิจัย
ภาคเอกชน

1 คน นักวิจัยจากภาคเอกชน ภาคบริการและภาคสังคม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.5 นักวิจัย
ภาคเอกชน

 คน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง ไดรับการตอบรับในวารสารระดับชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. สารสกัดจากกระเทียมเพ่ือยับย้ังโรคแอนแทรคโนสในกลวยเพ่ือกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชนแม
บานบางตาโฉมจังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน 2.บรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษากลวยสุกเพ่ือกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานบางตาโฉมจังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพา
นิชยอยางย่ังยืน 3.การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากสวนเหลือท้ิงในการปลูกและแปรรูปกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานบางตาโฉม จังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.5 ลิขสิทธ์ิ
(Copyright)

3 เร่ือง 1. สารสกัดจากกระเทียมเพ่ือยับย้ังโรคแอนแทรคโนสในกลวยเพ่ือกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชนแม
บานบางตาโฉมจังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน 2.บรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษากลวยสุกเพ่ือกลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานบางตาโฉมจังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพา
นิชยอยางย่ังยืน 3.การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากสวนเหลือท้ิงในการปลูกและแปรรูปกลวยของกลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานบางตาโฉม จังหวัดสิงหบุรี สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน

6 4162169 การ
พัฒนาวัสดุเปลง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

3 เร่ือง 1.บทความทางดานแกวอัลคาไลนบอเรตแสงขาว 2.บทความทางดานแกวอัลคาไลนบอเรตแสงเขียว 3.บทความทางดาน
แกวอัลคาไลนบอเรตแสงแดง
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แสงของแข็งจาก
แกวอัลคาไลน
บอเรต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. ตนแบบช้ินงานแกวอัลคาไลนบอเรตท่ีเปลงแสงขาวได 2.ตนแบบช้ินงานแกวอัลคาไลนบอเรตท่ีเปลงแสงเขียวได
3.ตนแบบช้ินงานแกวอัลคาไลนบอเรตท่ีเปลงแสงแดงได

7 4182341 การ
วิจัยและการ
พัฒนา
นวัตกรรม
ทรัพยากรพืชใน
ทองถ่ินเพ่ือสง
เสริมการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชน
อยางย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. องคความรูดานนิเวศวิทยาของพืชวงศ Podostemaceae 2. องคความรูดานสารอัลลีโลพาทีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
พืชในทองถ่ิน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง องคความรูดานสัณฐานวิทยา ชนิดของพืชวงศโพโดสเต็มเอซีอ่ี

8 4232827 การ
ประยุกตใชวัสดุ
ฐานชีวภาพเพื่อ
เศรษฐกิจสีเขียว
ท่ีย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

3 คน สรางบัณฑิตที่มีทักษะทางการวิจัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบฟลมท่ีทําจากแปงสตารชในระดับหองปฏิบัติการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบของวัสดุทดแทนพีตท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัยพัฒนาในโครงการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบช้ินงานอัญมณีสังเคราะห

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

3 เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม ในเชิงวิชาการกับหนวยงานมหาวิทยาลัย
ภายนอกและสถานประกอบการ ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบริษัทโคโค อะกรีคัล
เจอร

9 4222777 การ
วิจัยวัสดุฐาน
ชีวภาพเพื่อการ
ยกระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง ผลงานวิจัยเก่ียวกับ 1. การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกไขไกดวยพอลิเอทิลีน
ไดออกซิไธออฟน-พอลิสไตรีนซัลโฟเนทและซิงคเฟอรไรทเพ่ือประยุกตเปนวัสดุทางการแพทย 2. การประดิษฐแกวเซรามิ
กทันตกรรมระบบลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซทโดยใชซิลิกาจากข้ีเถาแกลบเปนสารต้ังตน 3. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพ
ปุยชีวภาพอัดแผนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. ตนแบบแกรนูลแคลเซียมฟอสเฟตท่ีปรับปรุงสมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กดวยพอลิเอทิลีนไดออกซิไธออฟน-พอลิสไต
รีนซัลโฟเนทและซิงคเฟอรไรท 2. ตนแบบครอบฟนเทียมจากแกวเซรามิกลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซทโดยใชซิลิกาจากข้ีเถา
แกลบเปนสารต้ังตน 3. ตนแบบผลิตภัณฑปุยชีวภาพอัดแผนท่ีไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพใหดีข้ึนจากงานวิจัยของ
โครงการนี้

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

3 เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม ในเชิงวิชาการกับหนวยงานมหาวิทยาลัย
ภายนอกและสถานประกอบการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริษัทคุณคาปาไทย

10 4233232 การ
ออกแบบและ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
สงเสริมอาชีพ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

35 คน ผูประกอบการ รายยอยและวิสาหกิจชุทชุน ชุมชนบานถ้ําเสือ วิสาหกิจชุมชนบานถ้ําเสือ / สวนตาลลุงถนอมนักทองเท่ียว
ในจังหวัดเพชรบุรี นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ และชุมชนใกลเคียง
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บนฐานการ
สรางมูลคาเชิง
เศรษฐกิจ
ตนแบบอยาง
ย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1.บทความทางวิชาวิจัย เร่ือง การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสูการสรางสรรคเปนผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกเชิงการทองเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. บทความทางวิชาวิจัย เร่ือง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ดวยเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสะทอนตนทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ินเปนฐานสําหรับผลิตภัณฑชุมชนแบบพ่ึงพา
ตนเอง 3. บทความทางวิชาวิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธสูการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ตนแบบสําหรับผลิตภัณฑชุมชน (ออกแบบและพัฒนาแบบ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

8 ตนแบบ ตนแบบบรรจุภัณฑ (ออกแบบและพัฒนาแบบ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

6 ตนแบบ ตนแบบสําหรับผลิตภัณฑชุมชน (Mockup)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ ตนแบบบรรจุภัณฑ (Mockup)

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

1 เร่ือง ผลิตภัณฑใหมจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.6
เครื่องหมาย
ทางการคา
(Trademark)

1 เร่ือง ตราสินคา

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล รูปแบบ (Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนที่รองรับการตลาดสําหรับผลิตภัณฑชุมชน

11 4243393 การ
ยกระดับการใช
ประโยชนเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับวัตถุดิบ
ทองถ่ินจากหนอ
กะลาแบบบูรณ
าการของชุมชน
เกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
สูการแขงขันเชิง
พาณิชยอยาง
ย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

4 คน นศ.ระดับปริญญาตรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน ชุมขน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.9
ประชาชน
ท่ัวไป

2 คน ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง ไดรับการตอบรับในวารสารระดับชาติ

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.5 ลิขสิทธ์ิ
(Copyright)

2 เร่ือง 1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากหนอกะลาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สูการ
แขงขันเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน 2. การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมจากสารสกัดและบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองด่ืมจากสวน
เหลือท้ิงหลังการเก็บเก่ียวหนอกะลาของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สูการแขงขันเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน 3. การ
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑของท่ีระลึกผายอมสีธรรมชาติจากสวนเหลือท้ิงหลังการเก็บเก่ียวหนอกะลาของชุมชนเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี สูการแขงขันเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน 4. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางจากหนอกะลาเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สูการแขงขันเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน

12 4232983 การ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง บทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
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อาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากผัก
โมโรเฮยะเพื่อ
สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ทองเท่ียวเชิง
เกษตร อําเภอ
หนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

12 ตนแบบ ผลิตภัณฑ 4 ประเภท จาก 4 โครงการยอย รวม 12 ตนแบบ ไดแก 1 ผลิตภัณฑซุปสําเร็จรูปจากผักโมโรเฮยะ (ซุปครีม
ซุปใส และซุปโมโรเฮยะตมยํา) 2 ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาจากผักโมโรเฮยะอบแหง (ผงโรยขาว ขาวตังผักโมโรเฮยะ และผัก
โมโรเฮยะอบกรอบ) 3 ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม (โมโรเฮยะพรอมดื่ม เครื่องดื่มโมโรเยฮะผงเพื่อสุขภาพ และมอคเทลโมโรเฮ
ยะ) 4 ผลิตภัณฑขนมอบจากโมโรเฮยะ (บราวน่ีกรอบ คุกกี้โมโรเฮยะไรแปง และขนมปงขาไกโมโรเฮยะ)

13 4232990 การ
พัฒนาภูมิทัศน
วัฒนธรรมเพื่อ
สงเสริมอัต
ลักษณและการ
ทองเท่ียวอยาง
ย่ังยืน ชุมชน
บานเขายี่สาร
อําเภออัมพวา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

12 คน การบูรณาการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

12 คน การจัดฝกอบรม และการถายทอดความรูตามกระบวนการการมีสวนรวม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง ผลงานวิจัย ตีพิมพวารสารระดับชาติ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานวิจัย ตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ สรางตนแบบสําหรับเปนแนวทางการออกแบบภูมิทัศนและเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และโฮมสเตยท่ีพักเชิง
วัฒนธรรม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

6 ตนแบบ สรางและผลิตตนแบบบรรจุภัณฑและส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

1 เร่ือง ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย เปนการสรางเครือขายเชิงพ้ืนท่ี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลย่ีสาร

14 4232799 การ
พัฒนาและยก
ระดับการทอง
เท่ียวชุมชน
OTOP นวัตวิถี
แบบบูรณาการ
เชิงพ้ืนท่ีอยาง
ย่ังยืน : ตําบล
บางงาม อําเภอ
ศรีประจันต
จังหวัด
สุพรรณบุรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

12 คน การบูรณาการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

30 คน การจัดฝกอบรม และ การถายทอดเทคโนโลยี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง ผลงานวิจัย ตีพิมพลงวารสาร ระดับชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

8 ตนแบบ สรางและผลิตตนแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑสินคาชุมชน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

สรางส่ือการนําเสนอแบบงานทางสถาปตยกรรม ไดแก แหลงจัดจําหนายสินคา แผนท่ีทองเท่ียวชุมชนและการจัดภูมิทัศน
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5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

1 เร่ือง ดานการออกแบบผลิตภัณฑและ/หรือบรรจุภัณฑสินคาชุมชนจากทรัพยากรภายในทองถ่ิน ชุมชนตําบลบางงาม

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย เปนการสรางเครือขายแบบบูรณาการเชิงพื้นที่รวมกับองคการบริหารสวนตําบลบางงาม จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดการ
ดานขอมูล สภาพทางกายภาพของพื้นที่ตําบลบางงาม

15 4222749 การ
จัดการตนทุน
ทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือยก
ระดับกิจกรรม
การทองเท่ียว
เชิงสรางสรรค
และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง บทความวิจัยจากงานวิจัย มีการเผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน กพอ.

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ สื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวชุมชนสรางสรรค จํานวน 2 ระบบ

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

3 เครือขาย 1. เครือขายผูนําชุมชนในพื้นที่วิจัยจํานวนอยางนอย 3 ชุมชน 2. เครือขายภาครัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทอง
เท่ียวจังหวัด 3. เครือขายองคกรและภาครัฐท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน

16 4233017 การ
ยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ
จากมะพราว
น้ําหอม กรณี
ศึกษากลุม
วิสาหกิจชุมชน
มะพราวนํ้าหอม
บานตาคลองตา
ปล่ัง อ.
บานแพว
จ.สมุทรสาคร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะพราวนํ้าหอม ไดแก มะพราวควั่นปอกเปลืก, มะพราวเจียร และมะพราวควานไรกะลา

17 4192420 การ
พัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุ
โดยการมีสวน
รวมของชุมชน
ในจังหวัด
เพชรบุรี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

5 เร่ือง บทความวิจัยระดับชาติ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

5 เร่ือง บทความในประเทศ

18 4161960
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและยก
ระดับการทอง
เท่ียวเชิง
วัฒนธรรมริมนํ้า
สูการพัฒนา
เมืองนาอยู
ชุมชนตลาดน้ํา
อัมพวา ตําบล
อัมพวา อําเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.1 ขอ
เสนอแนะเชิง
นโยบาย –
สมุดปกขาว
(White
paper)

1 เร่ือง/
ประเด็น

แผนผังเสนทางโครงขายรถรางโดยสาร (โครงการยอย1) เปนแบบผังเสนทางของโครงขายรถรางโดยสารในระดับเมือง
และรายละเอียดประกอบ ไดแก สถานีหรือจุดจอดรถรับสง พ้ืนท่ีจอดรถ จุดพักรถ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง เรื่อง แนวทางการพัฒนาแผนผังเสนทางโครงขายรถรางโดยสารสงเสริมการทองเที่ยวตลาดนํ้าอัมพวา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง เรื่องการออกแบบและพัฒนารถรางโดยสารตามอัตลักษณวัฒนธรรม ชุมชนตลาดนํ้าอัมพวา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง เร่ืองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ําอัมพวา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding

1 เร่ือง เรื่องการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานชุมชนดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยการประยุกตใชการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 22/09/2565 15:39 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หนา 12 / 25



ระดับชาติ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณวัฒนธรรมชุมชนตลาดนํ้าอัมพวา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ รูปแบบ สถานีหรือจุดจอดรถรับสงและพ้ืนท่ีจอดรถนักทองเท่ียว (โครงการยอย1) เปนแบบแปลน และรูปราง ลักษณะ 2
มิติ รวมท้ังแบบภาพทัศนียภาพ 3 มิติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ รูปแบบรถรางโดยสาร (โครงการยอย1) เปนแบบแปลน และรูปราง ลักษณะ 2 มิติ รวมทั้งแบบภาพทัศนียภาพ 3 มิติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ผลิตภัณฑสินคาทองเท่ียวพรอมบรรจุภัณฑ (โครงการยอย2) เปนแบบแปลน และรูปราง ลักษณะ 2 มิติ รวมท้ังแบบภาพ
ทัศนียภาพ 3 มิติ

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล แฟลตฟอรมการตลาดออนไลน (โครงการยอย3) สื่อสรางสรร สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล สื่อองคความรูดานการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมในชุมชน (โครงการยอย3) สื่อสรางสรร สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล สื่อวีดิทัศนโฆษณาประชาสัมพันธดวยเทคโนโลยี 3d ในการแนะนําชุมชน หรือแหลงทองเที่ยว (โครงการยอย3) สื่อสราง
สรร สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล สื่อวีดิทัศนโฆษณาประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑและบริการภายในชุมชน หรือแหลงทองเที่ยว(โครงการยอย3) สื่อสรางสรร
สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร

19 4222762 การ
พัฒนาศักยภาพ
กรรมวิธีการ
ผลิตสีธรรมชาติ
แบบครบวงจร
เพื่องานอาหาร
และขนมไทยใน
ระดับชุมชน
กลุมแมบาน
เกษตรกรลาด
บัวขาว บานโปง
ราชบุรีเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
ทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน นศ.ระดับปริญญาตรี 2

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

3 คน นักวิจัยในระบบ ววน.

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง ไดรับการตอบรับในวารสารระดับชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ 1. การศึกษากรรมวิธีการผลิตสีและกลิ่นจากใบเตยเพื่อยืดอายุสีเขียวจากธรรมชาติเพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยใน
ระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน 2.การศึกษา
กรรมวิธีการผลิตและยืดอายุการเก็บรักษาสีโทนแดงจากธรรมชาติ เพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยในระดับชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน และ3.การศึกษากรรมวิธีการผลิตสี
ดําจากกาบมะพราวเผาเพื่อยืดอายุสีจากธรรมชาติเพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยในระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทองถ่ินอยางย่ังยืน

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.1 การเปด
เผยงานวิจัย
ตอหนวยงาน
(Invention
Disclosure)

3 เร่ือง 1. การศึกษากรรมวิธีการผลิตสีและกลิ่นจากใบเตยเพื่อยืดอายุสีเขียวจากธรรมชาติเพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยใน
ระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน 2.การศึกษา
กรรมวิธีการผลิตและยืดอายุการเก็บรักษาสีโทนแดงจากธรรมชาติ เพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยในระดับชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน และ3.การศึกษากรรมวิธีการผลิตสี
ดําจากกาบมะพราวเผาเพื่อยืดอายุสีจากธรรมชาติเพื่อใชในงานอาหารและขนมไทยในระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรีเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทองถ่ินอยางย่ังยืน

20 4243288 การ
พัฒนาองค

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding

3 เร่ือง (1) ความสัมพันธเชิงสัดสวนของจํานวนทอตอจํานวนสุขภัณฑในงานกอสรางอาคารพักอาศัย 2 ชั้น (2) สมการในการ
ประมาณราคางานผนังของอาคารขนาดใหญ (3) แบบประเมินความปลอดภัยของสถานที่กอสรางบานพักอาศัย

เอกสารแนบ 2
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ความรูในงาน
กอสราง

ระดับชาติ

21 4161817 การ
วิจัยและพัฒนา
ภูมิทัศนถนน
รอบเกาะ
รัตนโกสินทร
เพื่อรองรับการ
ทองเท่ียว
วัฒนธรรมตาม
แนวนวัตวิถี
ชุมชนย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1.การออกแบบอุปกรณประกอบถนนในพื้นที่สาธารณะ 2.พัฒนาภูมิทัศทางเดินเทาสําหรับผูพิการทางสายตารอบเกาะ
รัตนโกสินทร กรณีศึกษา สวนสันติชัยปราการ 3.การออกแบบภูมิทัศนวัสดุพืชพรรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน กรณี
ศึกษา ปากคลองตลาด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

6 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑ อุปกรณประกอบถนน (street furniture) ประกอบดวย มาน่ัง เสาเต้ีย ตูไปรษณีย ตูโทรศัพท กอกน้ํา
ดื่ม ภาชนะรองรับ ขยะซุมบริการ จุดจอดรถประจําทางและปายสัญลักษณตางๆ. ทางเทาสําหรับผูพิการทางสายตา แผง
ก้ันทางเดิน แผงปงสายตา แผงก้ันผนังตึก ระดับภาคสนาม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.7
นวัตกรรม
ทางสังคม
(Social
Innovation)
ความรูและ
เทคโนโลยี
ทางดาน
สังคม

3 นวัตกรรม 1.นวัตกรรมดานการออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ 2.นวัตกรรมดานการออกแบบภูมิทัศนถนน 3.นวัตกรรมการออกแบบ
ทางเทาสําหรับผูพิการ

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

20 เร่ือง จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ อุปกรณประกอบถนน (street furniture) ประกอบดวย มานั่ง(3 แบบ) เสาเตี้ย(2
แบบ) ตูไปรษณีย (2 แบบ) ตูโทรศัพท(2 แบบ) กอกนํ้าดื่ม(2 แบบ) ภาชนะรองรับขยะ(3 แบบ) ซุมบริการ(2 แบบ) จุด
จอดรถประจําทางและปายสัญลักษณตางๆ(2 แบบ). ทางเทาสําหรับผูพิการทางสายตา(2)

22 4222628 กา
รบูรณาการองค
ความรูและ
สรางสรรคอัต
ลักษณ
ผลิตภัณฑ
จักสานผักตบ
ชวาเพื่อยก
ระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนและสง
เสริมแหลงเรียน
รูทางภูมิปญญา
กลุมจักสานผัก
ตบชวา บาน
คลองนกกระทุง
จ.นครปฐม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

80 คน พัฒนาทักษะความรูใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 โครงการ ในเร่ือง 1. การพัฒนาอัตลักษณและออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากจักสานผักตบชวาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 2. การออกแบบ
นวัตกรรมผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการจักสานผักตบชวา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 3. แนวทาง
การออกแบบศูนยการเรียนรูของชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา บานคลองนกกระทุง เพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรูทาง
ภูมิปญญาทองถ่ิน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง ตีพิมพบทความวิจัย ระดับชาติ 3 โครงการ 1. การพัฒนาอัตลักษณและออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑสรางสรรคจาก
จักสานผักตบชวาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 2. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑจากเศษ
วัสดุเหลือท้ิงจากการจักสานผักตบชวา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 3. แนวทางการออกแบบศูนยการเรียนรู
ของชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา บานคลองนกกระทุง เพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ิน

3. หนังสือ 3.1 บางบท
ของหนังสือ
(Book
Chapter)
ระดับชาติ

1 เลม หนังสือ เร่ือง องคความรูและสรางสรรคอัตลักษณผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

18 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑ -ผลิตภัณฑสรางสรรคจากจักสานผักตบชวา -ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการจักสานผักตบชวา
-ตนแบบจําลองทางสถาปตยกรรม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

แนวทางการออกแบบศูนยการเรียนรูของชุมชนกลุมจักสานผักตบชวา บานคลองนกกระทุง เพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรู
ทางภูมิปญญาทองถ่ิน

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

9 เร่ือง สิทธิบัตรดานการออกแบบ -ผลิตภัณฑสรางสรรคจากจักสานผักตบชวา -ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการจักสาน
ผักตบชวา

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล สรางระบบและกลไกฐานขอมูลระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคนในรูปแบบส่ือเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส

23 4192466 การ
ใชประโยชนอัต

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา

30 คน นํากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากวัสดุพื้นถิ่นเขาเปนตัวอยางในการเรียนการสอน

เอกสารแนบ 2
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ลักษณวัสดุพ้ืน
ถิ่นเพื่อการ
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ
สรางสรรคสูการ
เพิ่มทักษะและ
รายไดในชุมชน
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
ฐานราก

การพัฒนาทักษะ ระดับ
ปริญญาตรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

30 คน พัฒนาคนในพ้ืนท่ีดานทักษะ การผลิต การคิด ในการใชวัสดุพ้ืนถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1.การพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทหญาแฝก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสรางสรรคจาก
วัสดุพ้ืนถ่ิน ประเภทหญาแฝก และกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

15 ตนแบบ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทหญาแฝก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสรางสรรคจาก
วัสดุพ้ืนถ่ิน ประเภทหญาแฝก และกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

15 ตนแบบ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทหญาแฝก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสรางสรรคจาก
วัสดุพ้ืนถ่ิน ประเภทหญาแฝก และกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1.การพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทหญาแฝก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสรางสรรคจาก
วัสดุพ้ืนถ่ิน ประเภทหญาแฝก และกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.7
นวัตกรรม
ทางสังคม
(Social
Innovation)
ความรูและ
เทคโนโลยี
ทางดาน
สังคม

2 นวัตกรรม การนํานวัตกรรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เขาไปพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑพ้ืนถ่ิน

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

7 เร่ือง 1.การพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทหญาแฝก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนา
ผลิตภัณฑสรางสรรคจากวัสดุพื้นถิ่น ประเภทกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสรางสรรคจาก
วัสดุพ้ืนถ่ิน ประเภทหญาแฝก และกก ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

24 4233209 การ
ออกแบบรถขาย
อาหารเคล่ือนท่ี
ประเภทลากจูง
เพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพ
การใชงานเชิง
พื้นที่และ
สนับสนุน
สุขลักษณะท่ีดี
ของสถานท่ี
จําหนายอาหาร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่มีความเกี่ยวของกับงานวิจัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

3 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑ รถขายอาหารเคล่ือนท่ีประเภทลากจูง 1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑ เคร่ืองครัวในรถขายอาหาร 2
ตนแบบ

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

1 เร่ือง ช่ือผลิตภัณฑ รถขายอาหารเคล่ือนท่ีประเภทลากจูง

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

2 เร่ือง ช่ือผลิตภัณฑ เคร่ืองครัวในรถขายอาหาร

25 4243316 1. กําลังคน หรือ 1.13 ผู 30 คน 1. สมาชิกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือผูประกอบการที่สนใจ ไดรับการพัฒนา
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ผลิตภัณฑของใช
และของท่ีระลึก
จากขยะเหลือ
ทิ้งทางการ
เกษตรและขยะ
พลาสติกสําหรับ
สงเสริม
อุตสาหกรรม
การทองเท่ียว
และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ทักษะผานกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑของใชและของที่ระลึกจากเศษกิ่งมะปรางและขยะ
พลาสติก 2. สมาชิกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายกที่เพาะปลูกปาลมนํ้ามัน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือผูประกอบ
การที่สนใจ ไดรับการพัฒนาทักษะผานกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑของใชและของที่ระลึกจาก
ทางปาลมนํ้ามัน 3. สมาชิกสหกรณการเกษตรชาวสวนไมเค็ด จํากัด บริษัท สามพรานคอนกรีตอุตสาหกรรม จํากัด
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือผูประกอบการที่สนใจ ไดรับการพัฒนาทักษะผานกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาแผนไมเทียมจากไบโอพลาสติกรีไซเคิลผสมผงกะลามะพราวเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชนและลดปญหาสิ่งแวดลอม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนไมเทียมจากเศษกิ่งไมตนมะปรางและขยะพลาสติก ไดรับการตีพิมพลงในวารสาร
ระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI1 หรือ TCI2 2. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนชิ้นไมอัดจากทางปาลมนํ้ามัน ไดรับ
การตีพิมพลงในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI1 หรือ TCI2 3. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนไมเทียมจาก
ไบโอพลาสติกรีไซเคิลผสมผงกะลามะพราว ไดรับการตีพิมพลงในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI1 หรือ TCI2

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

3 ตนแบบ 1. ผลิตภัณฑของใชและของท่ีระลึกจากแผนไมเทียมจากเศษก่ิงไมตนมะปรางและขยะพลาสติก 2. ผลิตภัณฑของใชและ
ของท่ีระลึกจากแผนช้ินไมอัดจากทางปาลมน้ํามัน 3. ผลิตภัณฑของใชและของท่ีระลึกจากแผนไมเทียมจากไบโอพลาสติก
รีไซเคิลผสมผงกะลามะพราว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.6
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
อุตสาหกรรม

3 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแผนไมเทียมจากเศษกิ่งไมตนมะปรางและขยะพลาสติก 2. เทคโนโลยี/กระบวนการผลิต
แผนช้ินไมอัดจากทางปาลมน้ํามัน 3. เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแผนไมเทียมจากไบโอพลาสติกรีไซเคิลผสมผงกะลา
มะพราว

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

3 เร่ือง 1. คําขอรับอนุสิทธิบัตรเร่ือง แผนไมเทียมจากเศษก่ิงไมตนมะปรางและขยะพลาสติก และกรรมวิธีการผลิต 2. คําขอรับ
อนุสิทธิบัตรเร่ือง แผนช้ินไมอัดจากทางปาลมน้ํามัน และกรรมวิธีการผลิต 3. คําขอรับอนุสิทธิบัตรเร่ือง แผนไมเทียมจาก
ไบโอพลาสติกรีไซเคิลผสมผงกะลามะพราว และกรรมวิธีการผลิต

26 4140971 การ
สังเคราะห
คารบอนดอท
แบบตอเน่ือง
ดวยไมโครเวฟ
จากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการ
เกษตรเพื่อเปน
วัสดุต้ังตนใน
การผลิตโซลา
เซลล และสาร
เรงโตของพืช

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง การผลิตคารบอนดอทเพ่ือใชในเซลลพลังงานแสงอาทิตย 1 บทความ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง อิทธฺพลของคารบอนดออทท่ีมีตอการเจติญเติบโตของพืชในระบบปด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ เซลลพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชคารบอนดอทเปนองคประกอบ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ เคร่ืองสังเคราะหคารบอนดอทแบบตอเน่ือง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ สารเรงการเจริญเติมโตสําหรับการปลูกพืชในระบบปด

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

1 เร่ือง เคร่ืองสังเคราะหคารบอนดอทแบบตอเน่ือง

27 4243307 การ
จัดการปญหา
เศรษฐกิจชุมชน
ดวยตนทุน
ภูมิปญญาและ
ทรัพยากรทอง
ถิ่นเพื่อความ
เขมแข็งและ
ย่ังยืนสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยนาท

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

2 คน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

2 คน ไดความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางศิลปะ ส่ิงทอและอัตลักษณอ.สรรพยาสําหรับสรางสรรคผลิตภัณฑบาติก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

4 เร่ือง 1.หัตถศิลปส่ิงทอและผลิตภัณฑแฟช่ันไลฟสไตลจากเสนใยกลวย 2.การเพ่ิมมูลคาผานตราสินคาและบรรจุภัณฑ เพ่ือสราง
ภาพลักษณผลิตภัณฑ 3.นวัตกรรมทางศิลปะ ส่ิงทอและอัตลักษณสําหรับสรางสรรคผลิตภัณฑบาติก 4.ตลาดดิจิทัลเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนดวยโซเชียลคอมเมิรซสําหรับวิสาหกิจชุมชุน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

4 เร่ือง วารสารระดับชาติ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

4 เร่ือง 1.หัตถศิลปส่ิงทอและผลิตภัณฑแฟช่ันไลฟสไตลจากเสนใยกลวย 2.การเพ่ิมมูลคาผานตราสินคาและบรรจุภัณฑ เพ่ือสราง
ภาพลักษณผลิตภัณฑ 3.นวัตกรรมทางศิลปะ ส่ิงทอและอัตลักษณสําหรับสรางสรรคผลิตภัณฑบาติก 4.ตลาดดิจิทัลเพ่ือ
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เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนดวยโซเชียลคอมเมิรซสําหรับวิสาหกิจชุมชุน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

43 ตนแบบ 1.ผลิตภัณฑของใชและของตกแตงบาน 2.ผลิตภัณฑเคร่ืองประกอบการแตงกาย 3.ตราสินคา และบรรจุภัณฑตนแบบ
4.นวัตกรรมทางศิลปะ ส่ิงทอและอัตลักษณสําหรับสรางสรรคผลิตภัณฑบาติก 5.ตนแบบผลิตภัณฑบาติก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.7
นวัตกรรม
ทางสังคม
(Social
Innovation)
ความรูและ
เทคโนโลยี
ทางดาน
สังคม

1 นวัตกรรม นวัตกรรมทางศิลปะ ส่ิงทอและอัตลักษณสําหรับสรางสรรคผลิตภัณฑบาติก

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

2 เครือขาย 1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2. กลุมสรรพยาบาติก อ.สรรพยา

28 4243470 การ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร บรรจุ
ภัณฑ การตลาด
ดวยนวัตกรรม
การจัดการภาพ
ลักษณอาหาร
ทองถ่ินเพ่ือการ
ทองเท่ียวชุมชน
อยางย่ังยืน
อําเภอ
หนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

30 คน 1. พัฒนาคนในชุมชนใหมีทักษะดานการผลิตท่ีใชประโยชนจากวัตถุดิบทองถ่ินในการพัฒนาอาหารทองถ่ินใหเปนสินคา
หลักเพื่อการทองเที่ยว 2. สรางนวัตกรชุมชนที่สามารถยกระดับรายไดใหกับชุมชน จากการพัฒนาสินคาเพื่อการทอง
เท่ียวของจังหวัดเพชรบุรีอยางย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง บทความวิจัย ระดับชาติ TCI ฐาน 1

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

4 ตนแบบ ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนสินคาประเภทของฝากในการทองเท่ียว

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ขอมูลเก่ียวกับอาหารทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

2 เครือขาย เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น ไดแก 1. สมาคมเชฟแหงประเทศไทย 2.
ภาครัฐ ไดแก คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Factory Classroom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 3. ผูประกอบการ ไดแก วิสาหกิจชุมชนแมบานเยาวชนพัฒนา
ผลผลิตเกษตรบานหวยสาริกา วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตร กลุมแมบานหนองหญาปลองแปรรูปผลไมและน้ําสมุนไพร
และกลุมสัมมาชีพบานจะโปรง

29 4232871 การ
พัฒนาอัต
ลักษณ สราง
มูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ และ
การสรางสรรค
สื่อเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียว
อัจฉริยะ
(Smart
Tourism) ของ
เมืองรอง กรณี
ศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

4 เร่ือง บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับประเทศ 3 เรื่อง (ในป 2569) และโครงการตอเน่ือง 1 เรื่อง (ในป 2570)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ ส่ือ Interactive แผนที่การทองเที่ยว (ในป 2567)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

9 ตนแบบ ส่ือ VDO 360 องศา รวมไฮไลทสถานท่ีทองเท่ียว 1 คลิป(Viral) (ในป 2567) และคลิปบรรยายนําเที่ยว 8 สถานที่ทอง
เท่ียว ไดแก วัดเขาวง วัดผาท่ัง ตลาดซาวไฮ วัดถ้ําพุหวาย ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติแกนมะกรูดตําบลแกน
มะกรูด นํ้าตกผารวมเย็น นํ้าตกปางสวรรค ศูนยผาทอโบราณบานผาทั่ง โครงการตอเนื่อง (ในป 2569)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

8 ตนแบบ ส่ือ Audio guide ไดแก วัดเขาวง วัดผาท่ัง ตลาดซาวไฮ วัดถ้ําพุหวาย ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติแกนมะกรูด
ตําบลแกนมะกรูด น้ําตกผารวมเย็น น้ําตกปางสวรรค ศูนยผาทอโบราณบานผาท่ัง ซ่ึงในป 2567 จะไดตนแบบส่ือ Audio
guide 5 ตนแบบ และโครงการตอเน่ืองในป 2569 จะไดอีก 3 ตนแบบ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ ตัวคาแรคเตอรมาสคอตสงเสริมการทองเท่ียว (ในป 2567)
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4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ Data Visualization ดานอัตลักษณการทองเท่ียวอัจฉริยะท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลดวย Big Data (ในป 2567)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

5 ตนแบบ ตราสินคาที่ระลึก (ในป 2567)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

5 ตนแบบ บรรจุภัณฑสินคาที่ระลึก (ในป 2567)

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.5 ลิขสิทธ์ิ
(Copyright)

4 เร่ือง ไดลิขสิทธ์ิ (ป 2569)ดังน้ี การใชบ๊ิกดาตาเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณดานการทองเท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ของเมือง
รอง กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี การออกแบบตราสินคา บรรจุภัณฑ และมัสคอตเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอัจฉริยะ
(Smart Tourism) ของเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอัจฉริยะ (Smart
Tourism) ของเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี การพัฒนาระบบนําเที่ยวดวยเสียงบรรยาย (Audio guide) เพ่ือสง
เสริมการทองเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ของเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

30 4222760 การ
ยกระดับมูลคา
และสงเสริม
ศักยภาพสินคา
และบริการดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
สําหรับ
ผลิตภัณฑกาแฟ
และชาดอก
กาแฟทองถ่ิน
วิสาหกิจชุมชน
นํ้าหนาวอาราบิ
กา จังหวัด
เพชรบูรณ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

6 คน - นักนวัตกร ระดับปริญญาตรี เปนกระบวนการบมเพาะนักศึกษาสังกัด มทร.พระนคร ท่ีสนใจฝกฝนการทํางานดานการ
วิจัย - นักวิจัยชุมชนเกิดจากความรวมมือของสมาชิกในชุมชนที่สนใจเขารวมดําเนินกิจกรรมในโครงการวิจัย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง - ตนฉบับบทความวิจัย นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Poster)

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง - ตนฉบับบทความวิจัย นําเสนอในวารสารฐาน TCI

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ - ตนแบบการยกระดับมูลคาสินคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑทองถ่ิน 1 รูปแบบ - รูปแบบการตลาด
โดยขยายสเกลดวยการใชส่ือเทคโนโลยี 1 รูปแบบ - ตนแบบกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและสินคาทางบริการ 3 รูป
แบบ

5. ทรัพยสินทาง 5.1 การเปด 3 เร่ือง การจดแจงลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.1 การเปด
เผยงานวิจัย
ตอหนวยงาน
(Invention
Disclosure)

3 เร่ือง การจดแจงลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม

8. เครือขาย 8.5 เครือขาย
เพื่อการ
พัฒนาสังคม
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย การดําเนินการวิจัยผูวิจัยดําเนินการวิจัยภายใตเครือขายความรวมกับพื้นที่คือวิสาหกิจชุมชนนํ้าหนาวอาราบิกา (กลุม
เกษตรอินทรีย) จังหวัดเพชรบูรณ และชุมชนพ้ืนท่ีตําบลโคกมน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

31 4233229 การ
พัฒนาชุมชน
ตนแบบเพ่ือสง
เสริมศักยภาพ
ทางการทอง
เท่ียวอยางย่ังยืน
ของชุมชนบาน
เกาะมอญ เกาะ
ไผ อําเภอสาม
รอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
โดยยึดหลัก
BCG

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

3 คน พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีสูการเปนนักนวัตกรสังคม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

4 เร่ือง บทความวิจัย 3 เร่ือง เก่ียวกับ 1. แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ อําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. การพัฒนาพลเมืองภายใตแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยมีชุมชนเปนฐาน :
ชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 3. การพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากฐาน
ทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัดการทองเท่ียวชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

5 ตนแบบ 1. ผลิตภัณฑแปรรูปประเภทอาหารจากทรัพยากรในชุมชน 2. ผลิตภัณฑแปรรูปประเภทของใช-ของตกแตงจาก
ทรัพยากรในชุมชน 3. คูมือการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะมอญ เกาะไผ 4. คูมือการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตาม
หลัก BCG Model 5. คูมือการจัดการทองเท่ียวโดยมีชุมชนเปนฐาน

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง

2 เครือขาย 1. เครือขายความรวมมือทางการทองเที่ยวของชุมชน 2. เครือขายความรวมมือทางการวิจัย
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ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

32 4232895 การ
ออกแบบและ
พัฒนา
นวัตกรรมสง
เสริมอาชีพผูสูง
อายุโดยใชทุน
ชุมชนเปนฐาน
การสรางมูลคา
เพิ่มใหกับ
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

45 คน 1.การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 2.การฝก
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใชทุนทางวัฒนธรรมในทองถิ่นเปนฐานในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเกษตร
3.การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณสนับสนุนการผลิตสําหรับชุมชนผูสูงอายุ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1.ผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม 2.รูปแบบบรรจุภัณฑโดยใชทุนทางวัฒนธรรมในทอง
ถ่ินเปนฐานสําหรับผลิตภัณฑเกษตร 3.ตนแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณสนับสนุนการผลิตสําหรับชุมชนผูสูงอายุ โดยตีพิมพ
เผยแพรกับวารสารต้ังแต ฐาน 2 ข้ึนไป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

21 ตนแบบ 1.ตนแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเชิงการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม จํานวน 5 ตนแบบ 2.ตนแบบบรรจุภัณฑท่ีใช
ทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ินเปนฐานสําหรับผลิตภัณฑเกษตร 10 ตนแบบ 3.นวัตกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณสนับสนุน
การผลิตสําหรับชุมชนผูสูงอายุ 2 นวัตกรรม

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.6
เครื่องหมาย
ทางการคา
(Trademark)

1 เร่ือง เคร่ืองหมายการคาผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ําตาลโตนด

6. เครื่องมือ และ
โครงสรางพื้นฐาน
(Facilities and
Infrastructure)

6.1 เครื่องมือ
(Facilities)

1 เคร่ือง อุปกรณสนับสนุนการผลิตในการประกอบสัมมาชีพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชุมชนผูสูงอายุ

8. เครือขาย 8.5 เครือขาย
เพื่อการ
พัฒนาสังคม
ระดับ
ประเทศ

5 เครือขาย 1.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 2.สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 3.สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 4.บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท -วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด

33 4233249 การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิตและสง
เสริมการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ของกลุมเกษตร
อินทรียภาค
ตะวันตก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุมเกษตรอินทรียภาคตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

6 ตนแบบ ผลิตภัณฑสินคาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุมเกษตรอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ การถอดบทเรียนการนําวัสดุเหลือใชมาออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาแปรรูปทางการเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

การปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองคความรูดวยเทคโนโลยีสะอาด

34 4222732 การ
พัฒนาศักยภาพ
ไรหมุนเวียน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

80 คน ถายทอดรูปแบบ ทักษะเทคนิค วิธีการจากนวัตกรรมชุมชนจากงานวิจัยท้ังหมดแบบมีสวนรวมกับชุมชนไปประยุกตใชเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของกําลังคน
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และผลิตภัณฑ
ทองถ่ินสูชุมชน
การทองเท่ียวไร
คารบอนเชิง
วัฒนธรรมเพื่อ
ยกระดับราย
ไดการทองเท่ียว
เมืองรอง ชุมชน
บานทามะขาม
ตลาดโอะปอย
อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง บทความตีพิมพในวารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

40 ตนแบบ 1.ตนแบบความรวมมือระหวางชุมชนกับภาครัฐในการแกปญหาในการใชท่ีดินทํากินใหเกิดประโยชนและไมสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 ตนแบบ 2. ตนแบบรูปแบบการทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
ชุมชนบานทามะขามและชุมชนใกลเคียงของตําบลตะนาวศรี 5 รูปแบบ 3. ตนแบบการพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและยังสะทอนอัตลักษณวิถีชุมชนกะเหร่ียง 3 ตนแบบ 4. ตนแบบการพัฒนาผัง
กายภาพในชุมชนเพ่ือรองรับการทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิงวัฒนธรรม 1 ตนแบบ 5.ตนแบบบานพักอาศัยเพ่ือรองรับนัก
ทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมโดยใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือแสดงออกถึงอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 5 ตนแบบ
6.ตนแบบศูนยการเรียนรูชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมโดยใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือ
แสดงออกถึงอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 1 ตนแบบ 7.ตนแบบศูนยรับรองนักทองเท่ียวและจําหนายผลิตภัณฑทองถ่ินเพ่ือรองรับนัก
ทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิงวัฒนธรรมโดยใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือแสดงออกถึงอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 1 ตนแบบ 8.
ตนแบบแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบตลาดชุมชนใหมีความนาสนใจเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวแบบไรคารบอนเชิง
วัฒนธรรมโดยใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือแสดงออกถึงอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี 1 ตนแบบ 9.ตนแบบและรายละเอียดของ
ตกแตงบานจากไมไผและวัสดุธรรมชาติท่ีสะทอนอัตลักษณวิถีชาวกะเหร่ียงและรูปแบบเปนท่ีนิยมในทองตลาดภายในและ
ตางประเทศ 5 ตนแบบ 10.ตนแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติและจากผาทอชาวกะเหร่ียงรองรับผลิตภัณฑชุมชนและ
นอกชุมชน 4 ตนแบบ 11. ตนแบบของใชภายในบาน อาคาร สํานักงานท่ีสะทอนอัตลักษณลายผาทอและวัฒนธรรมชาว
กะเหร่ียง 5 ตนแบบ 12.ตนแบบบูธถอดประกอบแบบเคล่ือนท่ีจากไมไผและวัสดุธรรมชาติเพ่ือสรางความนาสนใจและ
เพ่ิมชองทางการจําหนาย 3 รูปแบบ 13. หลักสูตรอบบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสาน
ภูมิปญญาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประจําถ่ินของชาวกะเหร่ียง 1 หลักสูตร 14.ตนแบบชองทางออนไลนในการเผยแพร
สินคา ประชาสัมพันธ การจําหนาย และบริการสูระดับประเทศและนานานประเทศ 3 รูปแบบ

8. เครือขาย 8.3 เครือขาย
เพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ระดับ
ประเทศ

2 เครือขาย การรวมมือกับ 2 เครือขายเพื่อขอรับการสนับสนุนชี้แนะและการรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) และสมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย
(สทอ.)

35 4243669 การ
ยกระดับ
คุณภาพธุรกิจ
อาหารทองถ่ิน
ริมบาทวิถีดวย
นวัตกรรมและ
ความคิด
สรางสรรคเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสูการ
พึ่งพาตนเอง
กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง การประชุมเผยแพรผลงานระดับชาติ โครงการยอยละ 1 เรื่อง (ปงบประมาณ 2566)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ รูปแบบนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารทองถิ่นริมบาทวิถี (ปงบประมาณ 2566)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ รายการและการจัดลําดับอาหารทองถิ่นที่แสดงอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมและเชื่อมโยงในการพัฒนาธุรกิจอาหารทองถิ่นริม
บาทวิถี (ปงบประมาณ 2566)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ รูปแบบการจัดการภาพลักษณอาหารทองถิ่นริมบาทวิถี (ปงบประมาณ 2566)

36 4243343 การ
สรางมูลคา
ผลิตภัณฑ
จักสานไมไผสู
เชิงพาณิชยชุม
ชนพรลภัส
จักสาน ตําบล
ทาเคย อําเภอ
สวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ ผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนจักสานไมไผสูเชิงพาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ ผลิตภัณฑของตกแตงบานจักสานไมไผเชิงพาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจักสานไมไผเชิงพาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

37 4243294 กา 4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.2 ตนแบบ 3 ตนแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนํ้าปลาหวานพริกกะเหรี่ยงแปรรูป
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รบูรณาการการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ
แปรรูป สงเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานรากและ
มูลคาเพ่ิมเชิง
พาณิชยระดับ
สากลผูประกอบ
การวิสาหกิจ
ชุมชนหวายนอย
ตําบลสวนผ้ึง
อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเห็ดเห็ดทอดกรอบแปรรูป

38 4233175
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑลด
อุบัติเหตุการเสีย
ชีวิตสําหรับผูสูง
อายุ สรรสราง
สังคมย่ังยืน
เสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

100 คน องคความรูสําหรับการดูแลผูสูงอายุสําหรับลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยใชอุปกรณสําหรับการออกกําลังกาย พ้ืนกันล่ืน และ
อุปกรณชวยในการข้ึน - ลงบันได อยางถูกวิธี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง บทความวิจัย TCI 2 1. โครงการอุปกรณสงเสริมลดอุบัติเหตุการข้ึนลงบันไดสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัยในชุมชน
2. ผลิตภัณฑกันกระแทกภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ ในบานพักอาศัย 3. อุปกรณสงเสริมการออกกําลังกายลดการผลัด
ตกหกลมสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

50 ตนแบบ ผลิตภัณฑโครงการอุปกรณสงเสริมลดอุบัติเหตุการข้ึนลงบันไดสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัยในชุมชน ภาพราง ส
เก็ตซ ไอเดีย รางแนวความคิดในการออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย ลดการหกลมสําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีสาธรณสุข
ชุมชน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

50 ตนแบบ ผลิตภัณฑกันกระแทกภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ ในบานพักอาศัย ภาพราง สเก็ตซ ไอเดีย รางแนวความคิดในการ
ออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย ลดการหกลมสําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีสาธรณสุขชุมชน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

50 ตนแบบ อุปกรณสงเสริมการออกกําลังกายลดการผลัดตกหกลมสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัย ภาพราง สเก็ตซ ไอเดีย ราง
แนวความคิดในการออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย ลดการหกลมสําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีสาธรณสุขชุมชน เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

5. ทรัพยสินทาง
ปญญา

5.4 สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
(Patent for
industrial
design)

3 เร่ือง สิทธิบัตร 1. โครงการอุปกรณสงเสริมลดอุบัติเหตุการข้ึนลงบันไดสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัยในชุมชน 2.
ผลิตภัณฑกันกระแทกภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ ในบานพักอาศัย 3. อุปกรณสงเสริมการออกกําลังกายลดการผลัดตก
หกลมสําหรับผูสูงอายุภายในบานพักอาศัย

39 4162179
แนวทางการ
อนุรักษและการ
พัฒนาการทอง
เที่ยวชุมชนชาว
ประมง เพื่อสง
เสริมความ
สมดุลและย่ังยืน
ของทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
วิถีชีวิตและ
คุณคาด้ังเดิม
ของทองถ่ิน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัยเรื่อง 1.แนวทางการอนุรักษและการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนชาวประมงบานบางปู ตําบลสามรอย
ยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2.แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนชาวประมง
บานบางปู ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 3.แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนชาวประมงบานบางปู ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. ตนแบบของแนวทางการอนุรักษและการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนชาวประมงบานบางปู 2. ตนแบบของแนวทางของ
การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนชาวประมงบานบางปู 3. ตนแบบของแนวทางของของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยวภายในชุมชนชาวประมงบานบางปู

40 4162116 การ
ประยุกตใช
พลังงาน
หมุนเวียนแบบ
ระบบผสมผสาน
พื่อการ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมไฟฟา หรือ พลังงาน
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8. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

8.1 ลักษณะของแผนงาน

ใหม    ตอเน่ือง

ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งฯ เริ่มปงบประมาณ 2566 ส้ินสุดปงบประมาณ 2570 
งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จํานวน 450,000.00 บาท

8.2 เปาหมายสุดทายเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานของแผนงาน

3.1 หนวยงานมีระบบกลไลบริหารจัดการแผนงานในดานตางๆ (กระบวนการตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

3.2 บุคลากรมีองคความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ สามารถตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได

3.3 โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุน สามารถนําผลผลิต ผลลัพธ ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและใชงบประมาณอยางคุมคาได

8.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเม่ือส้ินสุดแผนงาน (KR)

8.3.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จหลัก (KR บังคับ)

8.3.1.1 มีโครงการที่ดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดครบถวนตามแผน เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด (คาเปาหมายควรทาทายและเพิ่มขึ้นทุกป) 

- จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และตองเพิ่มมากขึ้นอยางนอยรอยละ 5 ตอป

- จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําเพิ่มมากขึ้นทุกป อยางนอยรอยละ 5 ตอป

- จํานวนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอป

- จํานวนบุคลากรในภาครัฐ เอกชน รวมท้ังนักวิจัยชุมชน ท่ีพัฒนาตอยอดประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมมาก
ข้ึน

 

 

 

8.3.1.2 หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- หนวยงานมีระบบกลไกสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน กระบวนการทําสัญญา กระบวนการ
ตรวจติดตามความกาวหนา และกําหนดสงมอบงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ

8.3.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเลือก (KR เลือก)

เกษตรกรรม

41 4162123 การ
ประยุกตการใช
พลังงานแบบ
ผสมผสานเพื่อ
บูรณาในชุมชน
แบบย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง บทความวิจัย บทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิศวกรรมไฟฟา ดานพลังงาน ในสาขาที่เกี่ยวของ

42 4162120
มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ
การบริหาร
จัดการพลังงาน
ภาค
เกษตรกรรม

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.2
มาตรการ

3 มาตรการ มาตรการกฎหมายที่ชวยสงเสริมพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด โดยการนําเสนอนโยบายดาน
กฎหมายตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง บทความในประเทศ

43 4243555 การ
อบรมเชิงปฏิบัติ
การดานการ
ออกแบบ ติดต้ัง
และประยุกตใช
งานเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟา
จากเซลลแสง
อาทิตย แบบ
ย่ังยืน สําหรับ
ภาคครัวเรือน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

100 คน ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
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8.4 เปาหมายรายป

8.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

8.5.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected output)

9.1.1 จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

9.1.2 หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงานกําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด

9.1.3 จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด

9.1.4 จํานวนพี่เลี้ยงสําหรับพัฒนาขอเสนองานวิจัย

9.1.5 ไดระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบดิจิทัลภายในมหาวิทยาลัย

9.1.6 จํานวนการเผยแพรผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

8.5.2 ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected outcome)

9.2.1 ผลการวิจัยบรรลุเปาหมายตามแผนที่ถูกกําหนดตาม OKR ของประเทศ

9.2.2 โครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรสามารถสงมอบไดครบถวนทันระยะเวลาที่กําหนด

9.2.2 หนวยงานกลางและบุคลากรที่ดูแลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9.2.3 จํานวนผลผลิต ผลลัพธที่เกิดขึ้นในโครงการสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง

9.2.4 บุคลากรมีคุณภาพสามารถตอยอดพัฒนาศักยภาพของคนดานงานวิจัย

9.2.5 มีระบบที่ทันสมัย สะดวกตอการประเมินผลภาพรวมของการจัดการโครงการวิจัย

9.2.6 งานวิจัยถูกนําไปใชประโยชนไดจริง และมีเครือขายงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น

8.5.3 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected impact)

9.3.1 มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับงานวิจัยใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากลได

9.3.2 หนวยงานผูใหทุนสามารถวางแผน และกําหนดขอบเขตตางๆ ของการใหทุนไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปงบประมาณ เปาหมายรายป รายละเอียดส่ิงท่ีจะสงมอบรายป

2566
1. จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน 2. บุคลากรท่ีถูก
พัฒนาทักษะ Upskill/Reskill ทางดานการบริหารงานวิจัย 3. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและ
ผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงค

1. จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด 2. บุคลากรที่พัฒนาทักษะ Upskill/Reskill ทางดานการบริหารงานวิจัย
จํานวน 30 คน 3. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรง
กับวัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด

2567

1. ติดตามผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ที่สงมอบในปงบประมาณ 2566 2. พัฒนาสราง
ระบบพี่เลี้ยงในการสรางขอเสนอโครงการวิจัย 3. พัฒนาคุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย
ใหตอบรับกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย 4. จํานวนโครงการที่สามารถ
ดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของ
โครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงค

1. ผลการติดตามและเหตุผลประกอบในกรณีไมสงมอบตามแผน 2. จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมและผล
การประเมิน 3. จํานวนโครงการที่ผานแกไขจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 4. จํานวนโครงการที่
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับ
วัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด

2568

1. ติดตามผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ท่ีสงมอบในปงบประมาณ 2567 2. สรางระบบ
บริหารงานสําหรับกํากับ ติดตาม และประเมินผลแบบดิจิทัล 3. สรางคุณภาพของขอเสนอ
โครงการวิจัย 4. จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน 5.
จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับ
วัตถุประสงค

1. ผลการติดตามและเหตุผลประกอบในกรณีไมสงมอบตามแผน 2. ระบบบริหารจัดการในรูปแบบ
ดิจิทัล 3. จํานวนโครงการท่ีผานแกไขจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 4. จํานวนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับ
วัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด
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1. ติดตามผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ท่ีสงมอบในปงบประมาณ 2568 2. สราง
คุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย 3. จัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 4. จํานวนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระ
ทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงค

1. ผลการติดตามและเหตุผลประกอบในกรณีไมสงมอบตามแผน 2. จํานวนโครงการท่ีผานแกไขจาก
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 3. จํานวนแหลงเผยแพรผลงาน/การใชประโยชน 4. จํานวนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับ
วัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด

2570

1. ติดตามผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ท่ีสงมอบในปงบประมาณ 2569 2. สราง
คุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย 3. จัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 4. จํานวนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระ
ทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับวัตถุประสงค

1. ผลการติดตามและเหตุผลประกอบในกรณีไมสงมอบตามแผน 2. จํานวนโครงการท่ีผานแกไขจาก
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 3. จํานวนแหลงเผยแพรผลงาน/การใชประโยชน 4. จํานวนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด 5. จํานวนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ของโครงการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนตรงกับ
วัตถุประสงค ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด
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9.3.3 ภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคมภายในประเทศดีมากขึ้น เพราะผลผลิต ผลลัพธตางๆ ถูกนําไปใชประโยชนอยางแทจริง

9.3.4 คุณภาพขอเสนอโครงการที่เปลี่ยนแปลงสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งจะสงผลทําใหประเทศชาติกาวหนาได

9.3.5 การเขาถึงระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกําหนดทิศทางการวิจัยรวมกับนักวิจัย

9.3.6 มหาวิทยาลัยและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนการนําผลงานไปเผยแพรและใชประโยชนที่เพิ่มมากขึ้น

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 22/09/2565 15:39 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หนา 24 / 25



การรายงานผลผลิตท่ีเกิดข้ึนของงานวิจัยและนวัตกรรม 
(รายงานผลในระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบ ท่ี สกสว. กําหนด)

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ผานกองทุนสงเสริม ววน. โดยเปนผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ

ประเภทของผลผลิตและคําจํากัดความ (Type of Outputs and Definition)

ประเภทของผลผลิต
(Type of Outputs)

คําจํากัดความ
(Definition)

1. กําลังคน หรือหนวยงาน ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ กําลังคนหรือหนวยงานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดยนับเฉพาะคนหรือ หนวยงานที่เปนเปาหมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่งอาจ
เปนโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการดําเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไวในโครงการ

2. ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังน้ี ตองมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลัก
วิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได มีการแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ี
ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายและวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณวารสารการวิจัย
นั้นอาจจะเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือ เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึง ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ไดแก Proceeding ระดับชาติ
Proceeding ระดับนานาชาติ บทความในประเทศและบทความตางประเทศ

3. หนังสือ ขอมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตํารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ โดยจะตองผานกระบวนการ Peer
review ประกอบดวย 
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter) 
3.2 หนังสือทั้งเลม (Whole book) 
3.3 เอกสาร/หนังสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อยางครบถวน (Monograph)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ หรือ เทคโนโลยี/กระบวนการใหม หรือ
นวัตกรรมทางสังคม

ผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเทคโนโลยีใหม/ กระบวนการใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการใหดีข้ึนกวาเดิม รวมถึงส่ือสรางสรร ส่ือสารคดีเพ่ือการเผยแพร ส่ือออนไลน แอปพลิเคชัน/Podcast/กิจกรรม/
กระบวนการ เพื่อสรางการเรียนรู การมีสวนรวม และ/หรือ การตระหนักรูตาง ๆ 
4.1 ตนแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ตนแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับการทดสอบกอน ส่ังผลิตจริง ท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา
หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองค ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังในระดับหองปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับอุตสาหกรรม 
4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม หมายถึง กรรมวิธีข้ันตอน หรือเทคนิค ท่ีพัฒนาข้ึนจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการ
เดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกตใช ความคิดใหม และ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน และส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูความ เทาเทียมกันในสังคม และสามารถลดปญหาความเหล่ือมล้ําไดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน หลักสูตร
อบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย หลักสูตรพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพใหมในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร
บัณฑิตพันธุใหม หลักสูตรการผลิต ครู เปนตน

5. ทรัพยสินทางปญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของนักวิจัย ไดแก อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา ความลับ ทางการคา ช่ือทางการคา การข้ึนทะเบียนพันธุพืชหรือสัตว ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร แบบผังภูมิ ของวงจร

6. เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)

เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่จัดซื้อ สรางขึ้น หรือพัฒนาตอยอด
ภายใตโครงการ

7. ฐานขอมูล ระบบและกลไกหรือมาตรฐาน การพัฒนาฐานขอมูล และสรางระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ และเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนากําลังคน การจัดการปญหาทางสังคม สิ่งแวดลอม และการสรางความสามารถในการแขงขัน เปนตน 
- ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนหรือเคร่ืองมือ การปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนใน การดําเนินการ เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบ โดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของ เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบ
ของระบบและกลไก ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต กลุมคนท่ีเก่ียวของ และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน ตัวอยางเชน
ระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคน ระบบสงเสริมการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม ระบบสงเสริมการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม ระบบ
บริการหรือส่ิงสนับสนุนประชาชนท่ัวไป ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุมผูสูงอายุ ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุม ผูดอยโอกาส รวมถึงกลไก
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
- ฐานขอมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ท่ีมีโครงสรางสม่ําเสมอ หรือชุดของ สารสนเทศใด ๆ ท่ีประมวลผลดวยคอมพิวเตอร หรือ
สามารถประมวลดวยคอมพิวเตอรได 
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินคา และ/หรือ ศูนยทดสอบตาง ๆ เพื่อสรางและ ยกระดับความสามารถทางดานคุณภาพ ท้ังในชาติ
และนานาชาติ

8. เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม ที่เกิดจากการดําเนินการของโครงการ ท้ัง
เครือขายในประเทศ และเครือขายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะชวยในการยกระดับความสามารถในการแขงขันใหแกประเทศ ไดแก 
1. เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ 
2. เครือขายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เครือขายเพื่อการพัฒนาสังคม 
4. เครือขายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม เปนตน

9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและตางประเทศ เพ่ือการลงทุนสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม ท้ังในรูปของเงินสด (In cash) และสวนสนับสนุนอ่ืนท่ีไมใชเงินสด (In kind)

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation)
และมาตรการ (Measures)

ขอเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอ ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถ
นําไปใชในการบริหารจัดการ และแกปญหา ของประเทศ เชน มาตรการท่ีใชเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและสราง แรง
จูงใจใหเอื้อตอการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ
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เอกสารแนบ 3

แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนการใชจายงบประมาณ

1.1 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ (แยกตามหมวด)

โครงการ

หมวดงบประมาณ (บาท)

งบประมาณรวม
ของปท่ีเสนอขอ

(บาท)

งบดําเนินงาน
งบ

ลงทุน

คาจาง คาใชสอย คาวัสดุ
คา

สาธารณูปโภค

คาเดิน
ทางตาง
ประเทศ

คา
ซอมแซม
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนที่มี
คุณภาพสูง

175,000.00 880,725.00 573,770.00 - - - - 1,629,495.00

1.1 (4243448)
การพัฒนา
สมรรถนะและ
ความเช่ียวชาญ
ของนวัตกร
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การผลิตความ
เท่ียงตรงสูงดวย
โปรแกรมการ
เรียนรูแบบบูรณ
าการกับการ
ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม
4.0

10,000.00 531,725.00 114,260.00 - - - - 655,985.00

1.2 (4233192)
การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
เศรษฐกิจและ

75,000.00 229,000.00 254,250.00 - - - - 558,250.00
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สังคม กลุมทอ
ผามัดหมี่และ
เส่ือกกแปรรูป
จังหวัดพิจิตร

1.3 (4162189)
การพัฒนากําลัง
คนและสถาบัน
ความรู เพื่อ
สรางผูเช่ียวชาญ
และผูประกอบ
การ BCG ใน
อุตสาหกรรม
ยางลอผานเครือ
ขาย
วิทยาศาสตร
การวิจัย และ
นวัตกรรม
ภายในประเทศ

90,000.00 120,000.00 205,260.00 - - - - 415,260.00

2. การพัฒนาวิจัย
และสรางนวัตกรรม
ท่ีมีคุณคาตอสังคม
เพื่อเพิ่มงบ
ประมาณสนับสนุน
และความรวมมือ
จากหนวยงาน
ภายนอก

225,000.00 60,000.00 911,250.00 - - - - 1,196,250.00

2.1 (4162070)
การสราง
นวัตกรรมและ
เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผู
ปลูกและกลุม
แปรรูปมะพราว
น้ําหอม จังหวัด
ราชบุรี สูการ
แขงขันเชิงพานิ
ชยอยางย่ังยืน

135,000.00 30,000.00 495,000.00 - - - - 660,000.00

2.2 (4222621)
การสราง
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นวัตกรรมและ
เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑให
กลุมเกษตรกรผู
ปลูกและแปรรูป
กลวยของกลุม
วิสาหกิจชุมชน
แมบานบางตา
โฉม จังหวัด
สิงหบุรี สูการ
แขงขันเชิงพานิ
ชยอยางย่ังยืน

90,000.00 30,000.00 416,250.00 - - - - 536,250.00

3. การพัฒนาวิจัย
และสรางนวัตกรรม
ท่ีมีคุณคาตอสังคม
เพื่อสรางและ
พัฒนาบทความ
วิจัย

1,771,140.00 3,919,815.00 2,417,545.00 - - - - 8,108,500.00

3.1 (4162169)
การพัฒนาวัสดุ
เปลงแสง
ของแข็งจากแก
วอัลคาไลนบอ
เรต

180,000.00 149,000.00 451,000.00 - - - - 780,000.00

3.2 (4182341)
การวิจัยและ
การพัฒนา
นวัตกรรม
ทรัพยากรพืชใน
ทองถ่ินเพ่ือสง
เสริมการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชน
อยางย่ังยืน

195,000.00 473,600.00 111,400.00 - - - - 780,000.00

3.3 (4232827)
การประยุกตใช
วัสดุฐานชีวภาพ
เพื่อเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีย่ังยืน

180,000.00 318,100.00 281,900.00 - - - - 780,000.00

3.4 (4222777)
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การวิจัยวัสดุ
ฐานชีวภาพเพื่อ
การยกระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว

180,000.00 352,250.00 247,750.00 - - - - 780,000.00

3.5 (4233232)
การออกแบบ
และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
สงเสริมอาชีพ
บนฐานการ
สรางมูลคาเชิง
เศรษฐกิจ
ตนแบบอยาง
ย่ังยืน

165,000.00 438,000.00 57,000.00 - - - - 660,000.00

3.6 (4243393)
การยกระดับ
การใชประโยชน
เพื่อสรางมูลคา
เพิ่มใหกับ
วัตถุดิบทองถ่ิน
จากหนอกะลา
แบบบูรณาการ
ของชุมชนเกาะ
เกร็ด จังหวัด
นนทบุรี สูการ
แขงขันเชิง
พาณิชยอยาง
ย่ังยืน

120,000.00 62,500.00 397,750.00 - - - - 580,250.00

3.7 (4232983)
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากผัก
โมโรเฮยะเพื่อ
สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
ทองเท่ียวเชิง
เกษตร อําเภอ
หนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

120,000.00 88,000.00 372,250.00 - - - - 580,250.00
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3.8 (4232990)
การพัฒนาภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม
เพ่ือสงเสริมอัต
ลักษณและการ
ทองเท่ียวอยาง
ย่ังยืน ชุมชน
บานเขายี่สาร
อําเภออัมพวา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

117,000.00 348,750.00 9,000.00 - - - - 474,750.00

3.9 (4232799)
การพัฒนาและ
ยกระดับการ
ทองเท่ียวชุมชน
OTOP นวัตวิถี
แบบบูรณาการ
เชิงพ้ืนท่ีอยาง
ย่ังยืน : ตําบล
บางงาม อําเภอ
ศรีประจันต
จังหวัด
สุพรรณบุรี

103,500.00 310,100.00 2,650.00 - - - - 416,250.00

3.10
(4222749)
การจัดการ
ตนทุนทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทอง
ถ่ิน เพ่ือยก
ระดับกิจกรรม
การทองเท่ียว
เชิงสรางสรรค
และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

90,000.00 322,500.00 3,750.00 - - - - 416,250.00

3.11
(4233017)
การยืดอายุการ
เก็บรักษา
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ผลิตภัณฑจาก
มะพราวนํ้าหอม
กรณีศึกษากลุม
วิสาหกิจชุมชน
มะพราวนํ้าหอม
บานตาคลองตา
ปล่ัง อ.
บานแพว
จ.สมุทรสาคร

80,640.00 69,000.00 173,010.00 - - - - 322,650.00

3.12
(4192420)
การพัฒนา
ศักยภาพแหลง
ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพสําหรับผู
สูงอายุโดยการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี

90,000.00 301,000.00 28,400.00 - - - - 419,400.00

3.13
(4161960)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและยก
ระดับการทอง
เท่ียวเชิง
วัฒนธรรมริมนํ้า
สูการพัฒนา
เมืองนาอยู
ชุมชนตลาดน้ํา
อัมพวา ตําบล
อัมพวา อําเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

- 390,000.00 29,400.00 - - - - 419,400.00

3.14
(4222762)
การพัฒนา
ศักยภาพ
กรรมวิธีการ
ผลิตสีธรรมชาติ
แบบครบวงจร
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เพื่องานอาหาร
และขนมไทยใน
ระดับชุมชน
กลุมแมบาน
เกษตรกรลาด
บัวขาว บานโปง
ราชบุรีเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
ทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน

90,000.00 77,675.00 251,725.00 - - - - 419,400.00

3.15
(4243288)
การพัฒนาองค
ความรูในงาน
กอสราง

60,000.00 219,340.00 560.00 - - - - 279,900.00

4. การพัฒนาวิจัย
และสรางนวัตกรรม
ท่ีมีคุณคาตอสังคม
เพื่อการจดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา

432,600.00 1,974,800.00 1,144,050.00 - - - - 3,551,450.00

4.1 (4161817)
การวิจัยและ
พัฒนาภูมิทัศน
ถนนรอบเกาะ
รัตนโกสินทร
เพื่อรองรับการ
ทองเท่ียว
วัฒนธรรมตาม
แนวนวัตวิถี
ชุมชนย่ังยืน

138,000.00 318,300.00 323,700.00 - - - - 780,000.00

4.2 (4222628)
การบูรณาการ
องคความรูและ
สรางสรรคอัต
ลักษณ
ผลิตภัณฑ
จักสานผักตบ
ชวาเพื่อยก
ระดับผลิตภัณฑ

- 630,000.00 30,000.00 - - - - 660,000.00
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ชุมชนและสง
เสริมแหลงเรียน
รูทางภูมิปญญา
กลุมจักสานผัก
ตบชวา บาน
คลองนกกระทุง
จ.นครปฐม

4.3 (4192466)
การใชประโยชน
อัตลักษณวัสดุ
พื้นถิ่นเพื่อการ
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ
สรางสรรคสูการ
เพิ่มทักษะและ
รายไดในชุมชน
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
ฐานราก

120,000.00 390,000.00 49,350.00 - - - - 559,350.00

4.4 (4233209)
การออกแบบรถ
ขายอาหาร
เคล่ือนท่ี
ประเภทลากจูง
เพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพ
การใชงานเชิง
พื้นที่และ
สนับสนุน
สุขลักษณะท่ีดี
ของสถานท่ี
จําหนายอาหาร

- 78,000.00 397,200.00 - - - - 475,200.00

4.5 (4243316)
ผลิตภัณฑของใช
และของท่ีระลึก
จากขยะเหลือ
ทิ้งทางการ
เกษตรและขยะ
พลาสติกสําหรับ
สงเสริม

90,000.00 285,000.00 156,850.00 - - - - 531,850.00

เอกสารแนบ 3
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อุตสาหกรรม
การทองเท่ียว
และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

4.6 (4140971)
การสังเคราะห
คารบอนดอท
แบบตอเน่ือง
ดวยไมโครเวฟ
จากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการ
เกษตรเพื่อเปน
วัสดุต้ังตนใน
การผลิตโซลา
เซลล และสาร
เรงโตของพืช

84,600.00 273,500.00 186,950.00 - - - - 545,050.00

5. การจัดการ
ปญหาและสราง
ความเขมแข็งใหแก
สังคม

1,534,400.00 5,757,945.00 1,524,960.00 - - - - 8,817,305.00

5.1 (4243307)
การจัดการ
ปญหาเศรษฐกิจ
ชุมชนดวย
ตนทุนภูมิปญญา
และทรัพยากร
ทองถ่ินเพ่ือ
ความเขมแข็ง
และยั่งยืน
สําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัด
ชัยนาท

165,000.00 335,000.00 280,000.00 - - - - 780,000.00

5.2 (4243470)
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร บรรจุ
ภัณฑ การตลาด
ดวยนวัตกรรม
การจัดการภาพ
ลักษณอาหาร

150,000.00 485,800.00 144,200.00 - - - - 780,000.00

เอกสารแนบ 3
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ทองถ่ินเพ่ือการ
ทองเท่ียวชุมชน
อยางย่ังยืน
อําเภอ
หนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

5.3 (4232871)
การพัฒนาอัต
ลักษณ สราง
มูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ และ
การสรางสรรค
สื่อเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียว
อัจฉริยะ
(Smart
Tourism) ของ
เมืองรอง กรณี
ศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

13,000.00 767,000.00 - - - - - 780,000.00

5.4 (4222760)
การยกระดับ
มูลคาและสง
เสริมศักยภาพ
สินคาและ
บริการดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
สําหรับ
ผลิตภัณฑกาแฟ
และชาดอก
กาแฟทองถ่ิน
วิสาหกิจชุมชน
นํ้าหนาวอาราบิ
กา จังหวัด
เพชรบูรณ

165,000.00 477,300.00 17,700.00 - - - - 660,000.00

5.5 (4233229)
การพัฒนา
ชุมชนตนแบบ
เพื่อสงเสริม

เอกสารแนบ 3
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ศักยภาพ
ทางการทอง
เท่ียวอยางย่ังยืน
ของชุมชนบาน
เกาะมอญ เกาะ
ไผ อําเภอสาม
รอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
โดยยึดหลัก
BCG

150,000.00 486,200.00 23,800.00 - - - - 660,000.00

5.6 (4232895)
การออกแบบ
และพัฒนา
นวัตกรรมสง
เสริมอาชีพผูสูง
อายุโดยใชทุน
ชุมชนเปนฐาน
การสรางมูลคา
เพิ่มใหกับ
เศรษฐกิจ
ฐานราก

135,000.00 297,100.00 148,975.00 - - - - 581,075.00

5.7 (4233249)
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิตและสง
เสริมการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ของกลุมเกษตร
อินทรียภาค
ตะวันตก

110,000.00 279,300.00 58,400.00 - - - - 447,700.00

5.8 (4222732)
การพัฒนา
ศักยภาพไร
หมุนเวียนและ
ผลิตภัณฑทอง
ถิ่นสูชุมชนการ
ทองเท่ียวไร
คารบอนเชิง
วัฒนธรรมเพื่อ

- 581,075.00 - - - - - 581,075.00

เอกสารแนบ 3
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ยกระดับราย
ไดการทองเท่ียว
เมืองรอง ชุมชน
บานทามะขาม
ตลาดโอะปอย
อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

5.9 (4243669)
การยกระดับ
คุณภาพธุรกิจ
อาหารทองถ่ิน
ริมบาทวิถีดวย
นวัตกรรมและ
ความคิด
สรางสรรคเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสูการ
พึ่งพาตนเอง
กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง

118,400.00 263,800.00 93,225.00 - - - - 475,425.00

5.10
(4243343)
การสรางมูลคา
ผลิตภัณฑ
จักสานไมไผสู
เชิงพาณิชยชุม
ชนพรลภัส
จักสาน ตําบล
ทาเคย อําเภอ
สวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี

- 369,150.00 30,000.00 - - - - 399,150.00

5.11
(4243294) กา
รบูรณาการการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ
แปรรูป สงเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานรากและ 108,000.00 294,000.00 30,000.00 - - - - 432,000.00

เอกสารแนบ 3

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 22/09/2565 15:39 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หนา 12 / 19



มูลคาเพ่ิมเชิง
พาณิชยระดับ
สากลผูประกอบ
การวิสาหกิจ
ชุมชนหวายนอย
ตําบลสวนผ้ึง
อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

5.12
(4233175)
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑลด
อุบัติเหตุการเสีย
ชีวิตสําหรับผูสูง
อายุ สรรสราง
สังคมย่ังยืน
เสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน

60,000.00 312,000.00 60,000.00 - - - - 432,000.00

5.13
(4162179)
แนวทางการ
อนุรักษและการ
พัฒนาการทอง
เที่ยวชุมชนชาว
ประมง เพื่อสง
เสริมความ
สมดุลและย่ังยืน
ของทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
วิถีชีวิตและ
คุณคาด้ังเดิม
ของทองถ่ิน

90,000.00 312,000.00 30,000.00 - - - - 432,000.00

5.14
(4162116)
การประยุกตใช
พลังงาน
หมุนเวียนแบบ
ระบบผสมผสาน
พื่อการ
เกษตรกรรม

45,000.00 46,500.00 252,720.00 - - - - 344,220.00

เอกสารแนบ 3
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5.15
(4162123)
การประยุกต
การใชพลังงาน
แบบผสมผสาน
เพื่อบูรณาใน
ชุมชนแบบ
ย่ังยืน

75,000.00 30,000.00 239,220.00 - - - - 344,220.00

5.16
(4162120)
มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ
การบริหาร
จัดการพลังงาน
ภาค
เกษตรกรรม

66,000.00 250,000.00 28,220.00 - - - - 344,220.00

5.17
(4243555)
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
การออกแบบ
ติดต้ัง และ
ประยุกตใชงาน
เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟา
จากเซลลแสง
อาทิตย แบบ
ย่ังยืน สําหรับ
ภาคครัวเรือน

84,000.00 171,720.00 88,500.00 - - - - 344,220.00

6. แผนงานเสริม
สรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการ
แผนงานและ
โครงการดาน
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
(ววน.)

100,000.00 300,000.00 50,000.00 - - - - 450,000.00

รวม 4,238,140.00 12,893,285.00 6,621,575.00 - - - - 23,753,000.00

1.2 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ แยกตามงวดการจายเงิน

เอกสารแนบ 3
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โครงการวิจัย

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวม

(บาท)
งวดท่ี 1 (Q1 +

Q2)
งวดท่ี 2 (Q3) งวดท่ี 3 (Q4)

1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มี
คุณภาพสูง

977,697.00 488,848.50 162,949.50 1,629,495.00

1.1 (4243448) การพัฒนาสมรรถนะและความ
เช่ียวชาญของนวัตกรสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ความเท่ียงตรงสูงดวยโปรแกรมการเรียนรูแบบบูรณา
การกับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 4.0

393,591.00 196,795.50 65,598.50 655,985.00

1.2 (4233192) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม กลุมทอผามัดหม่ีและเส่ือ
กกแปรรูป จังหวัดพิจิตร

334,950.00 167,475.00 55,825.00 558,250.00

1.3 (4162189) การพัฒนากําลังคนและสถาบันความ
รู เพ่ือสรางผูเช่ียวชาญ และผูประกอบการ BCG ใน
อุตสาหกรรมยางลอผานเครือขายวิทยาศาสตร การ
วิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศ

249,156.00 124,578.00 41,526.00 415,260.00

2. การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม
เพื่อเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและความรวมมือจากหนวย
งานภายนอก

717,750.00 358,875.00 119,625.00 1,196,250.00

2.1 (4162070) การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑใหกลุมเกษตรกรผูปลูกและกลุมแปรรูป
มะพราวนํ้าหอม จังหวัดราชบุรี สูการแขงขันเชิงพานิ
ชยอยางย่ังยืน

396,000.00 198,000.00 66,000.00 660,000.00

2.2 (4222621) การสรางนวัตกรรมและเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑใหกลุมเกษตรกรผูปลูกและแปรรูปกลวยของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานบางตาโฉม จังหวัดสิงหบุรี
สูการแขงขันเชิงพานิชยอยางย่ังยืน

321,750.00 160,875.00 53,625.00 536,250.00

3. การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม
เพื่อสรางและพัฒนาบทความวิจัย

4,865,100.00 2,432,550.00 810,850.00 8,108,500.00

3.1 (4162169) การพัฒนาวัสดุเปลงแสงของแข็งจาก
แกวอัลคาไลนบอเรต

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

3.2 (4182341) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรพืชในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางย่ังยืน

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

3.3 (4232827) การประยุกตใชวัสดุฐานชีวภาพเพื่อ
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีย่ังยืน

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

เอกสารแนบ 3
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3.4 (4222777) การวิจัยวัสดุฐานชีวภาพเพื่อการยก
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

3.5 (4233232) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสงเสริมอาชีพบนฐานการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจ
ตนแบบอยางย่ังยืน

396,000.00 198,000.00 66,000.00 660,000.00

3.6 (4243393) การยกระดับการใชประโยชนเพื่อ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัตถุดิบทองถ่ินจากหนอกะลา
แบบบูรณาการของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สู
การแขงขันเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน

348,150.00 174,075.00 58,025.00 580,250.00

3.7 (4232983) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มจากผักโมโรเฮยะเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ทองเท่ียวเชิงเกษตร อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี

348,150.00 174,075.00 58,025.00 580,250.00

3.8 (4232990) การพัฒนาภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อสง
เสริมอัตลักษณและการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ชุมชน
บานเขายี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

284,850.00 142,425.00 47,475.00 474,750.00

3.9 (4232799) การพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชน OTOP นวัตวิถีแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีอยาง
ย่ังยืน : ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี

249,750.00 124,875.00 41,625.00 416,250.00

3.10 (4222749) การจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือยกระดับกิจกรรมการทอง
เที่ยวเชิงสรางสรรค และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

249,750.00 124,875.00 41,625.00 416,250.00

3.11 (4233017) การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
จากมะพราวนํ้าหอม กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน
มะพราวนํ้าหอมบานตาคลองตาปลั่ง อ. บานแพว
จ.สมุทรสาคร

193,590.00 96,795.00 32,265.00 322,650.00

3.12 (4192420) การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว
เชิงสุขภาพสําหรับผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

251,640.00 125,820.00 41,940.00 419,400.00

3.13 (4161960) โครงการพัฒนาศักยภาพและยก
ระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมนํ้าสูการพัฒนา
เมืองนาอยู ชุมชนตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

251,640.00 125,820.00 41,940.00 419,400.00

3.14 (4222762) การพัฒนาศักยภาพกรรมวิธีการ
ผลิตสีธรรมชาติแบบครบวงจรเพื่องานอาหารและขนม
ไทยในระดับชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว

251,640.00 125,820.00 41,940.00 419,400.00
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บานโปง ราชบุรีเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทองถ่ินอยางย่ังยืน

3.15 (4243288) การพัฒนาองคความรูในงาน
กอสราง

167,940.00 83,970.00 27,990.00 279,900.00

4. การพัฒนาวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม
เพ่ือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

2,130,870.00 1,065,435.00 355,145.00 3,551,450.00

4.1 (4161817) การวิจัยและพัฒนาภูมิทัศนถนนรอบ
เกาะรัตนโกสินทร เพื่อรองรับการทองเที่ยววัฒนธรรม
ตามแนวนวัตวิถีชุมชนย่ังยืน

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

4.2 (4222628) การบูรณาการองคความรูและ
สรางสรรคอัตลักษณผลิตภัณฑจักสานผักตบชวาเพ่ือยก
ระดับผลิตภัณฑชุมชนและสงเสริมแหลงเรียนรูทาง
ภูมิปญญา กลุมจักสานผักตบชวา บานคลองนกกระทุง
จ.นครปฐม

396,000.00 198,000.00 66,000.00 660,000.00

4.3 (4192466) การใชประโยชนอัตลักษณวัสดุพื้นถิ่น
เพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคสูการเพิ่ม
ทักษะและรายไดในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
ฐานราก

335,610.00 167,805.00 55,935.00 559,350.00

4.4 (4233209) การออกแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่
ประเภทลากจูงเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการใชงานเชิง
พ้ืนท่ีและสนับสนุนสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีจําหนาย
อาหาร

285,120.00 142,560.00 47,520.00 475,200.00

4.5 (4243316) ผลิตภัณฑของใชและของที่ระลึกจาก
ขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะพลาสติกสําหรับ
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม

319,110.00 159,555.00 53,185.00 531,850.00

4.6 (4140971) การสังเคราะหคารบอนดอทแบบตอ
เน่ืองดวยไมโครเวฟจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
เพ่ือเปนวัสดุต้ังตนในการผลิตโซลาเซลล และสารเรงโต
ของพืช

327,030.00 163,515.00 54,505.00 545,050.00

5. การจัดการปญหาและสรางความเขมแข็งใหแกสังคม 5,290,383.00 2,645,191.50 881,730.50 8,817,305.00

5.1 (4243307) การจัดการปญหาเศรษฐกิจชุมชนดวย
ตนทุนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือความเขม
แข็งและย่ังยืนสําหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

5.2 (4243470) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุ
ภัณฑ การตลาด ดวยนวัตกรรมการจัดการภาพลักษณ
อาหารทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00
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5.3 (4232871) การพัฒนาอัตลักษณ สรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ และการสรางสรรคส่ือเพ่ือสงเสริมการทอง
เที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ของเมืองรอง กรณี
ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

468,000.00 234,000.00 78,000.00 780,000.00

5.4 (4222760) การยกระดับมูลคาและสงเสริม
ศักยภาพสินคาและบริการดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑกาแฟและชาดอกกาแฟ
ทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชนน้ําหนาวอาราบิกา จังหวัด
เพชรบูรณ

396,000.00 198,000.00 66,000.00 660,000.00

5.5 (4233229) การพัฒนาชุมชนตนแบบเพื่อสงเสริม
ศักยภาพทางการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของชุมชนบาน
เกาะมอญ เกาะไผ อําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยยึดหลัก BCG

396,000.00 198,000.00 66,000.00 660,000.00

5.6 (4232895) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุโดยใชทุนชุมชนเปนฐานการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจฐานราก

348,645.00 174,322.50 58,107.50 581,075.00

5.7 (4233249) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุม
เกษตรอินทรียภาคตะวันตก

268,620.00 134,310.00 44,770.00 447,700.00

5.8 (4222732) การพัฒนาศักยภาพไรหมุนเวียนและ
ผลิตภัณฑทองถ่ินสูชุมชนการทองเท่ียวไรคารบอนเชิง
วัฒนธรรมเพื่อยกระดับรายไดการทองเที่ยวเมืองรอง
ชุมชนบานทามะขาม ตลาดโอะปอย อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

348,645.00 174,322.50 58,107.50 581,075.00

5.9 (4243669) การยกระดับคุณภาพธุรกิจอาหาร
ทองถ่ินริมบาทวิถีดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูการพึ่งพา
ตนเองกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง

285,255.00 142,627.50 47,542.50 475,425.00

5.10 (4243343) การสรางมูลคาผลิตภัณฑจักสาน
ไมไผสูเชิงพาณิชยชุมชนพรลภัสจักสาน ตําบลทาเคย
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

239,490.00 119,745.00 39,915.00 399,150.00

5.11 (4243294) การบูรณาการการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑแปรรูป สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ
มูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยระดับสากลผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนหวายนอย ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง
จังหวัดราชบุรี

259,200.00 129,600.00 43,200.00 432,000.00

5.12 (4233175) นวัตกรรมผลิตภัณฑลดอุบัติเหตุการ
เสียชีวิตสําหรับผูสูงอายุ สรรสรางสังคมยั่งยืน เสริม 259,200.00 129,600.00 43,200.00 432,000.00
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สรางเศรษฐกิจชุมชน

5.13 (4162179) แนวทางการอนุรักษและการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนชาวประมง เพื่อสงเสริม
ความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถี
ชีวิตและคุณคาด้ังเดิมของทองถ่ิน

259,200.00 129,600.00 43,200.00 432,000.00

5.14 (4162116) การประยุกตใชพลังงานหมุนเวียน
แบบระบบผสมผสานพื่อการเกษตรกรรม

206,532.00 103,266.00 34,422.00 344,220.00

5.15 (4162123) การประยุกตการใชพลังงานแบบ
ผสมผสานเพื่อบูรณาในชุมชนแบบยั่งยืน

206,532.00 103,266.00 34,422.00 344,220.00

5.16 (4162120) มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
บริหารจัดการพลังงานภาคเกษตรกรรม

206,532.00 103,266.00 34,422.00 344,220.00

5.17 (4243555) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
ออกแบบ ติดต้ัง และประยุกตใชงานเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย แบบย่ังยืน สําหรับภาคครัว
เรือน

206,532.00 103,266.00 34,422.00 344,220.00

6. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
แผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.)

270,000.00 135,000.00 45,000.00 450,000.00

รวม 14,251,800.00 7,125,900.00 2,375,300.00 23,753,000.00

หมายเหตุ 
1. งบประมาณสําหรับทุกโครงการวิจัย ไมสามารถเบิกจายคาตอบแทน/คาจางนักวิจัย ภายในหนวยรับงบประมาณซ่ึงไดรับเงิน
เดือนหรือคาตอบแทนประจํา คาบริหารจัดการของหนวยรับงบประมาณท่ีนอกเหนือจากบริหารจัดการแผนงานและโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. รวมถึงคาสาธารณูปโภค และคาบํารุงสถาบัน (Overhead) ดวย 
2. งวดท่ี 1 = ต.ค.-มี.ค. (Q1 + Q2) งวดที่ 2 = เม.ย.-มิ.ย. (Q3) งวดท่ี 3 = ก.ค.-ก.ย. (Q4)
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