
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มรภ.ราชนครินทร์) 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

  

ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราช
นครินทร์ 

1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ยกระดับรายได้
ให้กับชุมชนฐานราก
ด้วยอาชีพเสริมและ
กลยุทธทาง
การตลาด 

  363,900 363,900 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนาอาชพีให้กับชุมชน 
3. เพื่อเป็นองค์กรความรู้พัฒนาอาชีพ
เสริมเพื่อเป็นรายได้ภาคครัวเรือนและ
ชุมชน 
4. เพื่อสร้างกลยุทธการตลาดจาก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้เสริม 

1. พัฒนากลุ่มอาชพีภายใน
ชุมชน 
2. รายได้ของประชากรในพื้นที่
เพิ่มสูงขึ้น 
3. ประชากรในชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาอาชีพและยกระดับ
รายได้ภาคครัวเรือน 
4. มีจ านวนครัวเรือนที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดอาชีพหลกั
และเสริมในการเพิ่มรายได้ 
5. ชุมชนมีอาชีพทั้งหลักและ
เสริมในการเพิ่มรายได้ 
6. มีการถ่ายทอดความรู ้
ทักษะวธิี แนวทางการพัฒนา 
เพื่อก่อเกิดแนวทางการพัฒนา
ชีพให้กับชุมชน 
7. จ านวนครัวเรือน หรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการ
พัฒนา และยกระดับรายได ้
8. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มี
การพึ่งพาอาศัยกันและกัน มี

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อาชีพที่สามารถก่อให้เกิด
รายได้และมีกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการตลาดเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

  2.พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรท้องถิ่น
ด้วยการแปรรูป 
ขบวนการผลิต สู่
มาตรฐานอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

  371,500 371,500 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การ
แปรรูป สูตรอาหารเพื่อสุขภาพและแปร
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของ
ลูกค้า 
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่
เหมาะสมกับสินค้าในท้องถิ่น 
4. เพื่อสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ใน
ขบวนการแปรรูปต่างโดยใชว้ัสดุอุปกรณ์
ในท้องถิ่น 

1. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์ 
2. บรรจุภัณฑ์ของฝากจาก
ผลผลิตที่ได้รับการพัฒนา 5 ชิ้น 
3. จ านวนครัวเรือนที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพ 5 ครัวเรือน 
4. ตลาดจ าหน่ายสินค้าหรือ
ตลาดออนไลน์ 1 พื้นที ่
5. ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
มาตรฐาน 
6. มีจ านวนครัวเรือนที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของ
ชุมชน 
7. จ านวนผลผลิตทาง
การเกษตรได้น าความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรไปประยกุต์ใช้
ให้เกิดขึ้นประโยชนภ์ายใน
ชุมชน 
8. การน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดตามภาวะการณ์ของ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ผลผลิตทางการเกษตร 
9. ชาวบ้านมกีารต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก ของ
ฝาก ประจ าท้องถิ่น 
10. คุณภาพชีวิตและรายได้
หรือยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

  3. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุนชนเพื่อ
มุ่งสู่มาตรฐาน 
OTOP 

  386,900 386,900 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม กลุ่มพัฒนา
อาชีพสตรีบ้านคลองฉบัง ให้เพิ่มมูลค่า
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนายกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มอีงค์
ความรู้ด้านการตลาด กฎหมาย การเพิ่ม
ช่องทางการจ าหนา่ย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ขายได้  
 

1. ลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน OTOP 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าในในกระบวนการ
รับรองมาตรฐานสินค้าและ
กฎหมายการค้า 
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าในในกระบวนการ
รับรองมาตรฐานสินค้าและ
กฎหมายการค้า 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการข 50 คน 
มีรายได้ดีขึ้น 
6. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

  4. โครงการพัฒนา
และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  30,000 30,000 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
ชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

1. มีคนในชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
2. มีวิทยากรบรรยาย จ านวน 
2 คน 
3. มีผู้จัดท าโครงการ จ านวน 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 คน 
4. ได้รับความรู้ในเร่ืองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ผักกาดแก้ว 3 รส)  
5. ได้รับความรู้ในเร่ืองการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผักกาด
แก้ว 3 รส) 
6. คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้จากวิทยากรใน
การพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. วิทยากรได้ให้ความรู้และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ือง
การพัฒนา ตอ่ยอด และการ
อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ผู้จัดท าโครงการได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

  5. ยกระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
ให้ชุมชนต าบลคลอง
เขื่อน อ าเภอคลอง
เขื่อน    จ.
ฉะเชิงเทรา 

  200,000 200,000 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอยา่งน้อย 
3 ผลิตภัณฑ์ 
3. เพื่อท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
4. เพื่อท าให้ชุมชนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ร้อยละ 80 (จากจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 55 คน) 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในระดับด ี
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ  80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลัง
เข้าร่วมโครงการระดับด ี
5. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

6. ชุมชนมีความศักยภาพใน
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของตนเอง 

  6. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาและ
ผลิตภัณฑ์สปาจาก
มะม่วงสายพันธุ์
ท้องถิ่นของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  531,300 531,300 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากมะมว่ง
สายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากมะมว่ง
สายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ชาจากมะม่วงสาย
พันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
2. ผลิตภัณฑ์สปาในรูปแบบ
ต่างๆ จากมะม่วงสายพันธุ์
ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะมว่ง
สายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นที่รู้จัก สามารถ
น าไปจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มรายได้
ให้คนในชุมชน 
4. คนในชุมชน อาจารย์ และ
นักศึกษา เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันจากการด าเนิน
โครงการ 
5. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิด
ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเอง และคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

  7. การพัฒนาการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมโครงการ
ยุวชนสร้างชาต ิ

  74,723 74,723 งบยุทธศาสตร์ราชภฏั 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณโครงการยุวชนสร้างชาติ/
แหล่งทุนภายนอก 
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการ

นักศึกษาสามารถวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ด าเนินการส ารวจในพื้นที่ได้ 
ได้แก่ แผนที่ชุมชน แผนภูมิ
ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน 
และหลังจากที่ผา่น

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
คณะ 5 คณะ 

 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ด าเนินงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์วิชาการใน
การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุกมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

กระบวนการในขั้นตอนที่ 1 
นักศึกษาแต่ละสาขาสามารถ
สรุปโจทย์ปัญหาที่ต้องการท า 
ดังนี้ 
1) การจัดการ-แปรรูปปลาร้า 
2) เคมี -การบ าบัดน้ าเสียด้วย
ต้นธูปฤาษีในการเลี้ยงกุ้ง 
3) นิติศาสตร-์การยกระดับการ
นวดสมุนไพรให้ได้รับมาตรฐาน
การสร้างรายได้ 
4) การท่องเท่ียว-พัฒนา
รูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
5) ฟิสิกส์ประยุกต์ -การเลี้ยง
กุ้งด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม 
6 )  ทั ศ น ศิ ล ป์ -ก า ร จั ด ท า
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
7) สาธารณสุขศาสตร์ -พัฒนา
จากสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสร้าง
รายได้จากชุมชน 
8) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม -
ตู้อบและแพคเกจจิ้งปลาแดด
เดียว  รวมทั้ งการขายผ่ าน
ออนไลน์ 
9) วิศวกรรมเครื่องกล-    
สร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อท าสินค้าโอท็อป 



ที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

10) วิศวกรรมออกแบบ-พัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ในชุมชน เช่น โลโก้ เป็นต้น 

  รวม 7  โครงการ   1,958,323 1,958,323      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


