Reprofile Template (สํานักบริการวิชาการ)
คําชี้แจง

แบบฟอร์มฉบับนี้ มี 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ Reprofile
และข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายการ Reprofile สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

ส่วนที่ 1

ข้อ มูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.ชื่อ ส่วนงาน :
ภาษาไทย : สํานักบริการวิชาการ
ภาษาอังกฤษ : Academic Service Centre
2.ปรัชญา :
ใช้ค วามรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ค วามรุ่งเรืองของชุมชน
3.ปณิธาน :
เราจะพัฒนาการบริการวิชาการ เพื่อก้าวสู่ค วามเป็นเลิศ ทางวิชาการและมุ่งสู่ค วามเป็นสากล โดยมุ่งเน้นด้านการบริการที่ดี
และเต็มไปด้วยไมตรี
4.โครงสร้างองค์ก ร :
- แผนผังโครงสร้างองค์กร -

หมายเหตุ :

1. ตั้งแต่ร ะดับคณะหรือเทียบเท่า ถึงระดับกองหรือเทียบเท่า
2. ให้ทําเครื่องหมาย * ท้ายชื่อหน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายใน หากเป็นส่วนราชการไม่ต้องทําเครื่องหมาย

7.โครงสร้างการบริห ารงาน :
- แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน –

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เก ี่ยวข้องก ับ ก าร Reprofile
1.เหตุผ ล/ความจําเป็น ในก าร Reprofile
1) เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0
3) เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และย่านนวัตกรรม
4) เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจ จุบัน และอนาคต
5) เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการสํานักบริการวิชาการ
2.ลัก ษณ ะก ารตอบสนองเพ ื่อผลัก ดัน นโยบายก าร Reprofile ในภาพ รวมของส่วนงาน (โปรดเลือกโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
3 ลําดับแรก โดยลําดับ 1 สําคัญมากที่สุด)
2

Problem Based

1

Project Based

3

Area Based
Global/International Based
Asean Based
Local Based
อื่นๆ (โปรดระบุ)

3.ก ารให้บ ริก ารทางวิชาก ารต่อพ ื้น ที่ชุมชน/จังหวัด /ก ลุ่มจังหวัด ที่ส่วนงานต้องก ารลงไปช่วยพ ัฒ นา และเรื่องที่ต ้องก ารพ ัฒ นา
3.1 เรื่องที่ส่วนงานต้องก ารลงไปช่วยพ ัฒ นาให้ก ับ พ ื้น ที่ชุมชน/จังหวัด /ก ลุ่มจังหวัด (โปรดระบุอย่างน้อย 3 เรื่อง)
1) โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับให้กลุ่มชายฝั่งทะเลตะวันออก
2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ Start up และพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME / OTOP แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP)
3) โครงการพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
4) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
5) โครงการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
3.2 ความต้องก ารของพ ื้น ที่ชุมชน/จังหวัด /ก ลุ่มจังหวัด ที่ต ้องก ารให้ส่วนงานลงไปช่วยพ ัฒ นา (โปรดระบุอย่างน้อย 3 เรื่อง)
1) ความต้องการในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แหล่งจําหน่ายสินค้า ภาษี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระบบโลจิสติกส์
และทรัพย์สินทางปัญญา
2) พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3) การจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
4) การให้คําปรึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สําหรับพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
4.ก ําหนดจุด เด่น หรือความเชี่ยวชาญ ของส่วนงาน
4.1 ด้านก ารเรียนก ารสอน (เรียงลําดับตามจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยลําดับ 1 สําคัญที่สุด)
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
4.2 ด้านก ารวิจัย (เรียงลําดับตามจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยลําดับ 1 สําคัญที่สุด)
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
1) ที่ปรึกษาวิจ ัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1) ที่ปรึกษาวิจ ัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ
2) การวิจ ัยด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2) การวิจ ัยพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3) เครือข่ายนักวิจ ัยสาขาเชี่ยวชาญอื่น ๆ ภายนอกส่วนงาน

3) การพัฒนานักวิจ ัยภายในส่วนงาน

4.3 ด้านก ารบริก ารวิชาก าร (เรียงลําดับตามจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยลําดับ 1 สําคัญที่สุด)
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของอาเซียน
2) การบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้าสู่ Start up
2) การบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
3.1) ภูมิสารสนเทศ (การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการพัฒนา)
3.1) ภูมิสารสนเทศ (การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา)
3.2) สิ่งแวดล้อม (ประเมินและติดตามผล)
3.2) สิ่งแวดล้อม (ประเมินและติดตามผล และการพัฒนา)
3.3) วิศวกรรม (ออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
3.3) วิศวกรรม (ออกแบบ)
4) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
4) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเปิดบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะทาง

5) ให้คําปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี

5) ให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยเปิดเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เฉพาะทาง
6) ให้คําปรึกษาคลินิคเทคโนโลยีโดยเปิดเป็นคลินิกเฉพาะทาง
7) การนําภูมิสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน

4.4 ด้านก ารทํานุบ ํารุงศิลปวัฒ นธรรม (เรียงลําดับตามจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยลําดับ 1 สําคัญที่สุด)
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
1) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน"
1) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน" โดยขยายหน่วยร่วมกับประเทศกลุ่มอาเซียน
2) โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย "การแต่งกายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย"
2) โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย "การแต่งกายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย" โดยสร้างให้เป็นภาพลักษณ์ประจําสํานักงาน
3) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ
3) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ
4.5 ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
หมายเหตุ : จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญตาม Profile ก่อนและหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามทิศทางการพัฒนาของส่วนงาน
5. ข้อมูลที่เก ี่ยวข้องของส่วนงาน Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559) และ หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
5.1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ
Profile (ปัจจุบ ัน พ .ศ.2559)
หลัง Reprofile (พ .ศ.2574)
1) วิสัยทัศน์
ผู้นําบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยแห่งขุมปัญญา
ผู้นําบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยแห่งชุมปัญญาของประเทศ
ตะวันออก
2) พันธกิจ
1. ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ และบริหารจัดการให้เกิด คุณค่าต่อ 1. ส่งเสริม สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ผนวกองค์ความรู้ ประสบการณ์ มาบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
การพัฒนาสังคม
2. บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อพัฒนาสังคมให้พึ่งตนเองได้
2. บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อพัฒนาสังคมให้พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็น 3. ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ไทย
4. พัฒนาสํานักบริการวิชาการให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ 4. พัฒนาสํานักบริการวิชาการให้เข้มแข็ง มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลักดัน
มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้
ในการเป็นสร้างการตระหนักรู้เครือข่ายพันธมิตรด้านการบริการวิชาการและงานวิจ ัย
3) เป้าประสงค์ 1. สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง 1. สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมเครือข่าย (Network Community) ที่มีความเข้มแข็ง
และเกื้อกูลซี่งกันและกัน
และพึ่งพาตนเองได้
2. เป็นศูนย์กลางด้านการบริการชองมหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนา 2. เป็นศูนย์กลางด้านการบริการชองมหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการทั่วประเทศ
เครือข่ายบริการวิชาการทั่วประเทศ
3. ขยายการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยในระดับประเทศ 3. ขยายการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยในระดับประเทศ และพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย
และพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. สร้างรายได้จ ากการบริการวิชาการและการบริการงานวิจ ัยที่มี 4. สร้างรายได้จ ากการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจ ัยที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สํานักบริการวิชาการสามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชน สังคม และประเทศ
5. ผู้ใช้บริการของสํานักบริการวิชาการมีความพึงพอใจในบริการ
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรตลอดจนใช้
ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน
6. ผู้ใช้บริการและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการและการบริการ
งานวิจ ัย

5. ผู้ใช้บริการของสํานักบริการวิชาการมีความพึงพอใจในบริการและสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
จากการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรตลอดจน
ใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน

7. มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยกับ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

7. มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

8. มีระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการและบริการ
งานวิจ ัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
แข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้

8. มีระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้

9. มีระบบการคลังที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้บน
พื้นฐานความพอเพียง และโปร่งใส่
10. มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการ

9. มีระบบการคลังที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานความพอเพียง และโปร่งใส่

6. ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการ
และการบริการงานวิจ ัย

10. มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการ

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนองตอบต่อการ
บริหารจัดการ และการบริการวิชาการ
12. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
13. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของงานประกันคุณภาพ
14. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ การบริการ
วิชาการและการบริการงานวิจ ัยเพื่อมุ่งสู่ระบบสากล
4) ยุทธศาสตร์ 1. การเพิ่มศักยภาพผู้รับบริการ

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนองตอบต่อการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ
12. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
13. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของงานประกันคุณภาพ
14. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ การบริการวิชาการและการบริการงานวิจ ัย
เพื่อมุ่งสู่ระบบสากล
1. การเพิ่มศักยภาพและสร้างนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ

2. การพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัย

2. การพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการและบริการงานวิจ ัย

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
5) อัตลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีจ ิตบริการมีความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีม
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6) จุดเน้น/
ความเชี่ยวชาญ ของประเทศไทย
2) การบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ให้เข้าสู่ Start up
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
4) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5) ให้คําปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี

7) พื้นที่ให้บริการ ภายในประเทศ

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและควบคุมภายใน
บริการเยี่ยม บริหารจัดการเหนือความคาดหมาย
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของอาเซียน
2) การบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
4) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเปิดบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะทาง
5) ให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยเปิดเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เฉพาะทาง
6) ให้คําปรึกษาคลินิคเทคโนโลยีโดยเปิดเป็นคลินิกเฉพาะทาง
7) การนําภูมิสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน
8) การวิจ ัยด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
อาเซียน

5.2 หลัก สูต รที่เปิด ดําเนิน ก าร
1. หลัก สูต รปัจจุบ ัน ที่สอดคล้องก ับ เก ณ ฑ์มาตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญ าตรี และบัณ ฑิต ศึก ษา พ .ศ.2558
ประเภทหลัก สูต ร
ระดับ ก ารศึก ษา
ชื่อหลัก สูต ร/สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ Non Degree
หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา ฯลฯ
หลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภาคเอกชน มีความต้องการ ฯลฯ
2. รายละเอียดจํานวนหลัก สูต รในช่วง พ .ศ. 2559-2574 ประก อบด้วย
2.1 หลัก สูต รใหม่ท ี่ค าดว่าจะเปิด ดําเนิน ก าร จํานวน … หลัก สูต ร ได้แก ่
ระดับ ก ารศึก ษา

ชื่อหลัก สูต ร/สาขาวิชาที่ค าดว่าจะเปิด สอน

-

-

ประเภทหลัก สูต ร
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ Non Degree
-

หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา ฯลฯ
หลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภาคเอกชน มีความต้องการ ฯลฯ
2.2 หลัก สูต รที่ค าดว่าจะยุบ เลิก จํานวน … หลัก สูต ร ได้แก ่
ระดับ ก ารศึก ษา

ชื่อหลัก สูต ร/สาขาวิชาที่ค าดว่าจะยุบ เลิก

-

-

ประเภทหลัก สูต ร
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ Non Degree
-

หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา ฯลฯ
หลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภาคเอกชน มีความต้องการ ฯลฯ

รับ เฉลี่ย
ต่อปี
-

5.3 จํานวนอาจารย์ป ระจํา
หมายเหตุ : อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําตามเกณ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรีแ ละบัณ ฑิตศึก ษา

ชื่อหลักสูต ร/สาขาวิชา

ชื่อส่ว นงาน .....
ชื่อหลัก สูตร/สาขาวิช า

รายชื่ออาจารย์ป ระจํา

ชื่อ - นามสกุล อาจารย์

ประเภทอาจารย์
ประเภทบุคลากร
ตําแหน่งทาง
ระดับ
(โปรดทําเครื่องหมาย  )
(โปรดทําเครื่องหมาย  )
วิชาการ
การศึกษา
อาจารย์ อาจารย์
อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง
(อาจารย์,
สูงสุด
อื่น ๆ
มหาวิท ยาลัย ชาวไทย ต่างประเทศ
ผศ.,
(ป.ตรี, ป.โท, ประจํา ประจํา ผู้รับ ผิด ชอบ
โปรดระบุ
หลั
ก
สู
ต
ร
หลั
ก
สู
ต
ร
รศ., ศ.)
ป.เอก)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
บัณ ฑิต
(คน)

-

5.4 จําน วน น ิสิต ป ัจจุบ ัน (ป ีก ารศึก ษา 2558) เท ียบ กับ เป ้าห มายการรับ น ัก ศึก ษาใน อีก 15 ป ีข ้างห น ้า (ป ีก ารศึก ษา 2574)
ระดับ การศึก ษา

ชื่อห ลัก สูต ร/สาขาวิช า

-

-

หน่วย: คน
Profile (ป ัจจุบ ัน พ.ศ.2558) ห ลัง Reprofile (พ.ศ.2574)
ไทย
ต่างชาติ
ไทย
ต่างชาติ
-

5.5 สัด ส่วน เงิน งบ แผ่น ดิน : เงิน รายได้
พัน ธกิจ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. อื่น ๆ ระบุ...
รวม

Profile (ป ัจจุบ ัน พ.ศ.2559)
ป ระเภท งบ ป ระมาณ
รวม (3)
งบ
เงิน รายได้
(1)+(2)
แผ่น ดิน
(2)
476,200
476,200
63,400
20,953,700
21,017,100
63,400

21,429,900

ร้อยละ (4)
(1)x100/(3)

0.00
0.00
0.30

21,493,300

หน่วย : บาท
ห ลัง Reprofile (พ.ศ.2574)
ป ระเภท งบ ป ระมาณ
รวม (7) ร้อยละ (8)
งบ แผ่น ดิน
เงิน รายได้
(5)x100/(7)
(5)+(6)
(5)
(6)
0.00
732,500
732,500
0.00
63,400 35,888,500 35,951,900
0.18

0.00
0.00
0.29

63,400 36,621,000 36,684,400

5.6 สัด ส่วน ผลงาน วิจัยเชิง พาณิช ย์ : งาน วิจัยเชิง สาธารณะห รือสายรับ ใช้สัง คม : อื่น ๆ
หมายเหตุ :
1. งบประมาณที่ใ ช้ รวมงบแผ่น ดิน และเงิน รายได้จากแหล่งต่างๆ
2. คําจํากัดความกลุ่ม SSH หมายถึง สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities
กลุ่ม ST หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology
กลุ่ม HS หมายถึง สาขาวิชาด้าน Health Science
5.6.1 สัด ส่วน ผลงาน วิจัยเชิง พาณิช ย์ : งาน วิจัยเชิง สาธารณะห รือสายรับ ใช้สัง คม : อื่น ๆ (Profile ป ัจจุบ ัน พ.ศ. 2559)
งบ ป ระมาณท ี่
กลุ่ม SSH
กลุม่ ST
กลุ่ม HS
ป ระเภท งาน วิจัย/ชื่องาน วิจัย
ใช้(บ าท )
1.ผลงาน วิจัยเชิง พาณิช ย์
200,000
1.1 ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หวานและทดสอบการยอมรับของผู้บริโ ภคต่อน้ําตาลและ
น้ําเชื่อม บริษัท มิตรผล จํากัด
2.ผลงาน วิจัยเชิง สาธารณะห รือสายรับ ใช้สัง คม (ผลงาน วิจัยส่ง ป ระโยชน ์ถึง ผู้ร ับ บ ริก ารแล้ว)
2,550,000
2.1 ชื่อผลงานวิจัย : โครงการการจัดทํารายงานการ

ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็น ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลการปฏิบัติ (Code of Practice:
CoP) สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะอุตสาหกรรม
ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์
2.2 ชื่อผลงานวิจัย : โครงการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอิน ทรีย์

1,600,000

-







-

รวม

0.00
0.00
0.17

3.งาน วิจัยพื้น ฐาน (เน ้น การตีพ ิม พ์เผยแพร่ ยัง ไม่เกิด ผลใน เชิง พาณิช ย์แ ละเชิง สาธารณะ)
1.1 ชื่องานวิจัย :
การสํารวจเส้น ทางเดิน ศึกษาธรรรมชาติร ะยะไกล
450,000

ในพื้น ที่โ ครงการอนุร ักษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุร ี
1.2 ชื่องานวิจัย :
วิถีชาติพัน ธุ์ชอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจัน ทบุร ี :

594,000
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน กับการแพทย์พื้น บ้าน



-



-

5.6.2 สัด ส่วน ผลงาน วิจัยเชิง พาณิช ย์ : งาน วิจัยเชิง สาธารณะห รือสายรับ ใช้สัง คม : อื่น ๆ (ห ลัง Reprofile (พ.ศ. 2574))
ห ลัง Reprofile (พ.ศ. 2574)
ป ระเภท งาน วิจัย
กลุ่ม SSH
กลุ่ม ST
กลุ่ม HS
รวม
1.ผลงาน วิจัยเชิง พาณิช ย์
5
3
5
13
- จํานวน (เรื่อง)
10,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00
- งปม.ที่ใ ช้ (บาท)
2.ผลงาน วิจัยเชิง สาธารณะห รือสายรับ ใช้สัง คม (ผลงาน วิจัยส่ง ป ระโยชน ์ถึง ผู้ร ับ บ ริก ารแล้ว)
10
1
5
16
- จํานวน (เรื่อง)
20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00
- งปม.ที่ใ ช้ (บาท)
3.งาน วิจัยพื้น ฐาน (เน ้น การตีพ ิม พ์เผยแพร่ ยัง ไม่เกิด ผลใน เชิง พาณิช ย์แ ละเชิง สาธารณะ)
5
1
5
11
- จํานวน (เรื่อง)
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00
- งปม.ที่ใ ช้ (บาท)
รวม
20
5
15
40
- จํานวน (เรื่อง)
40,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00
- งปม.ที่ใ ช้ (บาท)

ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพัน ธกิจเพื่อขับ เคลื่อนการดําเนิน งานตามนโยบาย
การ Reprofiling ส่ว นงาน (ช่ว งปี พ.ศ. 2559 – 2574 )
1. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การพัฒ นาบุคลากรของส่ว นงาน
1 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
1) พัฒนาทัก ษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นในการปฏิบัติง านให้เกิดความเชี่ยวชาญ
2) พัฒนาทัก ษะในสายงานการบริก ารรับจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปัญญา
3) พัฒนาบุคลากรให้ส ามารถนําระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม
4) พัฒนาบุคลิก ภาพของบุคลากรให้มีความเหมาะสมในการให้บริก ารวิช าการ
1 .2 ระยะ 5 ปีแรก
1) การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
2) พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
3) ส่ง เสริมให้บุคลากรมีส มรรถภาพทางร่างกายที่ส มบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน
1 .3 ระยะ 10 ปี
1) พัฒนาบุคลากรให้ส ามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการในการปฏิบัติง านให้เกิดประโยชน์ต่อ การทํางาน
1 .4 ระยะ 15 ปี
1) การพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิตอล
ตลอดจนการพัฒนาระบบในการสร้างคนให้เป็นนัก คิดที่ส ามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ข ้นึ มาได้

ส่วนที่ 3

2. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การผลิต บัณ ฑิต
2 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
2 .2 ระยะ 5 ปีแรก
1) พัฒนานิส ิตให้ตระหนัก ถึง ความสําคัญด้านทรัพย์ส ินทางปัญญา และพัฒนาธุรกิจส่วนตัว
2 .3 ระยะ 10 ปี
-

2 .4 ระยะ 15 ปี
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การพัฒ นางานวิจัย
3 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
1) ศึก ษาทิศทางความต้อ งการในด้านการวิจัย ตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสัง คมแห่ง ชาติ
3 .2 ระยะ 5 ปีแรก
1) ทบทวนความต้อ งการในด้านการวิจัย ตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสัง คมแห่ง ชาติ รวมถึง แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2) การพัฒนาทัก ษะความสามารถของนัก วิจัยให้ส อดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
3 .3 ระยะ 10 ปี
1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดทําบันทึก ข้อ ตกลงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะด้านระหว่างกัน
3 .4 ระยะ 15 ปี
1) พัฒนองค์ก รให้อยู่ในระดับสถาบันเพื่อ การพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการวิจัยให้ส อดคล้องกับสาขา
และความต้องการของโลก
4. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การพัฒ นางานบริการวิชาการ
4 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
1) สร้างฐานข้อมูล (Data Base) ผู้ใช้บริก ารวิช าการ
2) ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และแสดงตัวอย่างชิ้นงานให้เป็นที่ส าธารณะ
3) สร้างเครือข่ายการให้บริก าร เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริก ารในอนาคต
4) พัฒนาและให้คําปรึก ษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
4 .2 ระยะ 5 ปีแรก
1) สร้างฐานข้อมูล (Data Base) ผู้ใช้บริก ารวิช าการ
2) ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และแสดงตัวอย่างชิ้นงานให้เป็นที่ส าธารณะ ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น
3) สร้างเครือข่ายการให้บริก าร เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริก ารในอนาคต
4) ฝึก อบรมให้ก ับผู้ประกอบการ ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม

4 .3 ระยะ 10 ปี
1) พัฒนารูปแบบการบริก ารวิช าการห้ส อดคล้องกับนโยบายของประเทศ
2) ขยายรูปแบบการให้บริก าร ให้ครอบคลุมตามนโยบายของประเทศ
3) พัฒนาบุคคลากรเข้ารับการอบรมให้เรื่องระเบียบ ข้อบัง คับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิ่ง แวดล้อม- EIA)
4 .4 ระยะ 15 ปี
1) ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการบริก ารวิช าการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิ่ง แวดล้อม - EIA)
2) บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารวิช าการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิ่ง แวดล้อม - EIA เช่น
ระบบจัดการขยะมูล ฝอย,เทคโนโลยีไฟฟ้า)
3) สร้างความร่วมมือระดับชุมชนและจัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการบริก ารวิช าการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสิ่ง แวดล้อม - EIA)
โดยเชื่อมโยงกับโรงเรียน ครอบคลุมทั้ง ประเทศ
5. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การพัฒ นางานด้านการทํานุบ ํารุงศิลปวัฒ นธรรม
5 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
1) โครงการเพื่อหาสินค้าสิ่ง บ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
2) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน"
3) โครงการอนุรัก ษ์ความเป็นไทย "การแต่ง กายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย"
4) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานัก บริก ารวิช าการ
5 .2 ระยะ 5 ปีแรก
1) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน" โดยขยายหน่วยร่วมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
2) โครงการอนุรัก ษ์ความเป็นไทย "การแต่ง กายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย" มุ่ง เน้นการสร้างความตระหนัก อนุรัก ษ์ความเป็นไทย
3) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานัก บริก ารวิช าการ สร้างความร่วมมือภายในสํานัก บริก ารวิช าการ
5 .3 ระยะ 10 ปี
1) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน" โดยขยายหน่วยร่วมภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นและจัง หวัดต่างๆ
2) โครงการอนุรัก ษ์ความเป็นไทย "การแต่ง กายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย" มุ่ง เน้นการสร้างความตระหนัก อนุรัก ษ์ความเป็นไทย
3) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานัก บริก ารวิช าการ สร้างความร่วมมือภายในสํานัก บริก ารวิช าการและหน่วยร่วมภายในมหาวิทยาลัย
5.4 ระยะ 15 ปี
1) โครงการร่วมสืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน" โดยขยายหน่วยร่วมกับประเทศกลุ่มอาเซียน
2) โครงการอนุรัก ษ์ความเป็นไทย "การแต่ง กายชุดผ้าไทยและมารยาทไทย" โดยสร้างให้เป็นภาพลัก ษณ์ประจําสํานัก งาน
3) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานัก บริก ารวิช าการ สร้างความร่วมมือภายในสํานัก บริก ารวิช าการ หน่วยร่วมภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น
และอาเซียน
6. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เ กี่ย วข้องกับ การจัด หาทรัพยากรจากภายนอก
6 .1 ระยะเร่งด่ว น (1-2 ปี)
-

6.2 ระยะ 5 ปีแรก
6 .3 ระยะ 10 ปี
6.4 ระยะ 15 ปี
7. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่สร้างความร่ว มมือหรือบูรณาการการทํางานร่ว มกัน
7 .1 ภายในประเทศ (ระดับ พื้น ที่/ชุมชน/ท้องถิ่น )
1 ) ส่ว นงานอื่น
ชื่อแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ชื่อส่วนงาน
ลําดับที่
1
โครงการฝึก อบรมหลัก สูตร "ผู้นําท้องถิ่นยุคใหม่"
มูล นิธิพัฒนาข้าราชการ
2
โครงการบริก ารวิช าการและควบคุมคุณ ภาพบริก าร
สมาคมเพื่อช่วยเหลือชีวิตทางน้ํา
วิช าการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3
โครงการจัดการขยะมูล ฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
สํานัก งานเทศบาลเมืองนราธิวาส
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
2 ) สถาบัน การศึกษาระดับ อื่น หรือสังกัด อื่น
ลําดับที่
ชื่อส่วนงาน
ชื่อแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1
จัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศูนย์ทรัพย์ส ินทางปัญญาและ
สุรนารีเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก สํานัก งาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานัก บริก าร
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแ ละ
วิช าการ มหาวิทยาลัยบูรพา
นวัตกรรมแห่ง ชาติ (สวทน.) และสํานัก งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ (สวทช.)
2

พัฒนาเครือข่ายจัดตั้ง หน่วยบ่มเพาะวิส าหกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จํานวนผลงาน
1

หมายเหตุ

1
1
หมายเหตุ

จํานวนผลงาน

ศูนย์ทรัพย์ส นิ ทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานัก บริก าร
วิช าการ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 ) ภาครัฐ อื่น ๆ (โปรดระบุ.................)
ลําดับที่
ชื่อแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ชื่อส่วนงาน

จํานวนผลงาน

หมายเหตุ

4 ) ภาคเอกชน (โปรดระบุ.................)
ลําดับที่
ชื่อแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ชื่อส่วนงาน

จํานวนผลงาน

หมายเหตุ

7.2 ระหว่างประเทศ (โปรดระบุ.................)
ลําดับที่
ชื่อ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ชื่อ ส่วนงาน

จํานวนผลงาน

หมายเหตุ

8. สิ่งที่ต ้องการได้รับ การสนับ สนุน จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา(สกอ.)/กระทรวงศึกษาธิการ/ รัฐ บาล
8.1 ตัว เงิน เช่น งบประมาณ ทุน เงินกู้ส ําหรับสถาบัน เงินกู้ยืมเพื่อ การศึก ษา ฯลฯ
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยใช้ฐานของการบ่มเพาะวิส าหกิจในสถาบันอุดมศึก ษา
พัฒนาการสร้างความตระหนัก ของการทําธุรกิจ นวัตกรรม ให้ก ับนิส ิต
การสร้างกิจกรรม สร้างความตระหนัก ให้ก ับผู้ประกอบการด้านทรัพย์ส ินทางปัญญา เพื่อ ประโยชน์ในการทําธุรกิจ
8.2 ไม่ใช่ต ัว เงิน เช่น การปรับปรุง หรือ แก้ไขกฎหมาย/กฎ/ระเบียบต่างๆ ฯลฯ
นโยบาย และพันธกิจชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาหลัก สูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบาย และพันธกิจชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาหลัก สูตรให้นิส ิตมีคุณ ธรรม และจริยธรรม
พัฒนาหลัก สูตรให้มีความยืดหยุ่น เพื่อ ให้เกิดหลัก สูตรใหม่ซ ึ่ง สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณ ฑิต
จัดทําโดย
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์)
ตําแหน่ง นัก วิช าการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 2294
เบอร์มือ ถือ 081 429 4366
รับรองความถูก ต้อ งโดย

(ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศัก ดิ์ พราหมณพันธุ์)
ผู้อ ํานวยการสํานัก บริก ารวิช าการ

