
 

รายละเอยีดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เรื่อง การรับขอเสนอการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนบริการวิชาการ  

(งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย) 
 

๑.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
 ๑.๑  เปนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีมีอายุงานไมนอยกวา ๙ เดอืน 
 ๑.๒  มีความรูความสามารถเปนอยางดีในประเด็นท่ีทําบริการวิชาการตามที่เสนอในโครงการขอรับทุน

สนับสนุน 
 ๑.๓  ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยและรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ สําหรับโครงการที่

สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการแลว  ไมวาจะไดรับทุนอุดหนุนจากแหลงใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑.๔  จะตองไมอยูในระหวางลาศึกษาตอภาคเต็มเวลา 
 ๑.๕  เปนผูสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดําเนินงานไดตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการบริการ

วิชาการ และตองมีสัดสวนการดําเนินงานในภาพรวมไมนอยกวาผูรวมบริการวิชาการแตละคน 
 
๒.  ลักษณะขอเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอทุน  

 ๒.๑  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา   
 ๒.๒  เปนโครงการบริการวิชาการที่เสนอผานหนวยตนสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 

๒.๓  โครงการท่ีมีความสอดคลองกับหัวขอตอไปนี้จะไดรบัการจัดอัดดับความสําคัญเปนลําดับตนๆ  
    ๒.๓.๑  เปนโครงการที่มีผลิตภัณฑ/สูตร/นวัตกรรม และอ่ืน ๆ ท่ีมาจากงานวิจัย ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๕๗ - ๒๕๖๔  ไดรับการจดหรืออยูระหวางการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่สามารถถายทอดองคความรูได
จริงในชุมชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน 

๒.๓.๒  โครงการสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ  เพ่ือใหเกิด
ความเขมแข็งยั่งยืน สรางอาชีพและเกิดรายไดใหแกชุมชน  

๒.๓.๓  สงเสริมความรวมมือดานการบริการวิชาการระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย ๕ ภาคสวน 
ไดแก  ๑) ภาครัฐ  ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาควิชาการ  ๔) ภาคประชาสังคม และ ๕) ภาคประชาชน และ/หรือเกิดการ
สรางเครือขายดานการบริการวิชาการ  และ/หรือเกิดการมีสวนรวมของชุมชนและมีเปาหมายโครงการบริการวิชาการ
ที่ชัดเจนในการนําผลการบริการวิชาการไปใชประโยชน  และมีการแสดงหลักฐานความรวมมือของผูรับทุนกับ
หนวยงานในพื้นที่หรือหนวยงานใชประโยชนอยางชัดเจน 

๒.๓.๔ เปนโครงการท่ีปรับใชและขยายผลใหสอดคลองกับภูมิสังคมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือการ
พัฒนาและ/หรือแกไขปญหาของครอบครัว สังคม/องคกร/ชุมชนตางๆ ได 

๒.๓.๕ โครงการตองที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
๒.๓.๖ โครงการเนนเสริมสราง สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน เชน สรางองคความรูแกประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อันเปนผลมาจากงานบริการวิชาการ 

 
 
 
 



๓.  จุดเนนของการใหทุนอดุหนุนโครงการบริการวิชาการ ๕ พื้นที่  ๗ ศูนย/แหลงการเรียนรู 
๓.๑. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการแกสังคม บานสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดความตองการเนนการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑.๑ การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยตองยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่นใหมีคุณภาพ และ

เปนผลิตภัณฑท่ีตองพัฒนาสูสากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีเอกลักษณและยกระดับมาตรฐาน อย.  
๓.๑.๒ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยูในชุมชน (โดยรอยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ มีการปลูก 

สมโอและมะพราว และรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ ปลูกลิ้นจ่ี) เชน การแปรรูปสมโอ, การแปรรูปมะพราวที่ หลากหลาย
กวาเดิม 

๓.๑.๓ การพัฒนากลุมอาชีพในเชิงการทําใหสิ่งที่เหลือใชมีประโยชน โดยการนําเปลือกของผลสม
โอ ไปทดลอง ทาํการวิจัย เพ่ือนําผลที่ไดมาประยุกตใชตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๓.๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการพื้นที่
สวนมะพราว สวนตาล ตลอดจนในพ้ืนที่ทําการเกษตรใหคุมคามากที่สุด 

๓.๑.๕ การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑทองถิ่นใหมี เอกลักษณ  เชน กลวยเบรคแตก  
เผือกอบเคลือบน้ําตาล เปนตน 

๓.๒ ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชนเมือง  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดความตองการเนนการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือนที่อยูในชุมชนแบบ บวรม. (บาน วัด โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย) 

๓.๒.๒ การสนับสนุนและขับเคล่ือนการสรางกลุมอาชีพในการสร างรายได เสริมและ 
พัฒนาเปนรายไดหลัก 

๓.๒.๓ การพัฒนาองคความรู เ ก่ียวกับศาสตรแพทยแผนไทยประยุกตที่ เ ก่ียวของ กับ 
กลุมอาชีพนวดกดจุดเฝาเทา วัดประชาระบือธรรม 

๓.๒.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมอาชีพใหไดรับมาตรฐาน 
๓.๒.๕ การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนของครัวเรือนท่ีมีศักยภาพใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถสราง

รายไดเพิ่มขึ้นได 
 

๓.๓ แหลงเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ  ตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี มี
รายละเอียดความตองการเนนการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๓.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑจากตนคลาใหเกิดเปนสินคาที่สามารถสรางรายได 
๓.๔ แหลงเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาชมภู จังหวัด

อุดรธานี มีความตองการเนนการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
คณุภาพเยาวชน ครู บุคลากรของโรงเรียน ใหมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งควรที่จะพัฒนาตอยอด
ใหเปนกลุมอาชีพระดับเยาวชนของโรงเรียนที่แยกออกจากการดําเนินงานของกลุมอาชีพระดับผูปกครอง 

๓.๕ หองเรียนชุมชน เพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดความตองการเนนการพัฒนา ดงันี้ 

๓.๕.๑ การพัฒนากลุมอาชีพภัฏพัฒนระนองนวดไทยใหมีการพัฒนาเทคนิคการนวดอยางตอเน่ือง  
๓.๕.๒ การศึกษาและพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว โดยการสนับสนุนการทองเที่ยวแบบระยะสั้น

ของภายในจังหวัดระนอง 



๓.๕.๓ การสรางอัตลักษณการทองเท่ียวของชุมชนทองถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัด เชน 
การสรางตลาดชุมชน การสรางพ้ืนที่ปากลางเมือง การสรางกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

๓.๕.๔ การปรับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ศูนยการศึกษาระนอง ใหเปนศูนยการเรียนรู เพ่ือการ
บําบัดรักษาโรคดวยธรรมชาติ โดยใชน้ําแรและสมุนไพร และสามารถออกกําลังกายไดในสถานที่เดียว 

๓.๕.๕ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ/บริการของชุมชนตางๆ ใหเปนที่ตองการของ
ตลาด สามารถจัดจําหนายสรางรายได และดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเท่ียวในพื้นที่จังหวัดระนอง 

๓.๕.๖ สงเสรมิการสรางกลยุทธทางการตลาดใหกับผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของ
ชุมชนทองถ่ินใหมีมาตรฐาน 

๓.๖ แหลงเรียนรูการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑจากหญาแฝก ตําบลกอหลวง อําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา มีรายละเอียดความตองการเนนการพัฒนา ดังน้ี 

๓.๖.๑ ดานสุขภาพ โดยถายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเชิงสุขภาพ เชน อาหารประเภท
ตางๆ ธัญพืชแปรรูป ยาสมุนไพรรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคเบื้องตน 

๓.๖.๒ การพัฒนาดานกระบวนการผลิตที่ใชเวลามากไมเหมาะสมกับการแขงขันเชิงธุรกิจ 

๓.๖.๓ การสงเสริมความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในรูปแบบที่ทันสมัย  
มีประโยชนการใชสอยตรงกับความตองการของผูบริโภค และตรงตามความตองการของตลาด 

๓.๖.๔ การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางสรรคผลิตภัณฑหัตถกรรมจาก 
ใบหญาแฝก 

๓.๖ .๕  กา รพัฒนาต อยอดกลุ ม อาชีพ ให ส ามารถ จํ าหน ายผลิ ต ภัณฑ ให ไ ด ม ากขึ้ น 
ผานชองทางออนไลน ซึ่งสมาชิกของกลุมมีความพรอมในการเรียนรูการขายสินคาออนไลนผานเพจเฟสบุก  

๓.๗ แหล งการ เ รี ยนรู ผ ลิ ตภัณฑแปรรู ปบ านบาง วัว  ตํ าบลไม ดั ด  อํ า เภอบาง ระจั น  
จังหวัดสิงหบุรี มีความตองการเนนการสรางกลุมอาชีพท่ีมีอัตลักษณของพ้ืนที่ตําบลไมดัด อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีหลากหลาย โดยการนําผลการวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของมารับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑตางๆ ของชุมชน 

 
๔.  แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการบริการวิชาการที่ไดตองมีเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธที่เปนรูปธรรม  
ภายใตกรอบงบประมาณ  โครงการละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
โครงการ  โดยมีแนวทางและขอบเขตการสนับสนนุดังน้ี 

๔.๑  มีความรวมมือกับภาคีเครือขาย ๕ ภาคสวน ไดแก  ๑) ภาครัฐ  ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาควิชาการ  
๔) ภาคประชาสังคม และ ๕) ภาคประชาชน 

๔.๒  นําองคความรูถายทอดใหชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ/บริการ และสรางรายได 
๔.๓ อนุญาตการใหบุคคล กลุมคน กลุมอาชีพ ที่เกี่ยวของกับผลงาน สามารถใชสิทธิในผลงานจาก

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเปนลายลักษณอักษร (หนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) ใหสามารถ
ดําเนินการพัฒนาตอยอดสรางอาชีพ และรายได โดยมิเปนการกระทําผิดตอกฎหมายการคุมครองสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

๔.๔  สรางรานคาออนไลนผานเว็บเพจ  เฟสบุก  โดยใหสิทธ์ิสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดูแลรวมกับ
ชุมชน 

๔.๕  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการบริการวิชาการเพื่อใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น   



๔.๖  รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผลประกอบการจากการจําหนายผลิตภัณฑ/บริการ  
ใหมหาวิทยาลัยทราบตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
  

๕.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการบริการวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการบริการวิชาการไมเกิน ๑๐ เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุน

บริการวิชาการ  โดยหัวหนาโครงการบริการวิชาการและผูรวมโครงการ  จะตองมีความพรอมสําหรับการรายงาน
ความกาวหนาโครงการบริการวิชาการตอคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กําหนด และผูรับทุนตองใหรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพรโครงการ 
สูสาธารณะตามคําขอในระหวางดําเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 

 
๖.  วิธีการเสนอโครงการบริการวิชาการ 

๖.๑  จัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอรมขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสถาบันวิ จัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
http://ris.ssru.ac.th 

๖.๒  สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรบัทุนในฐานะหัวหนาโครงการบริการวิชาการไดไมเกิน ๑ โครงการ  
๖.๓  กรอกขอมูลการเสนอโครงการบรกิารวิชาการผานระบบบริการวิชาการออนไลน (AIS) ผานทาง

เว็บไซต http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login พรอมทั้งแนบเอกสารการจดหรือย่ืนจดคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ/อนุสิทธิบัตร 

๖.๔  รับทราบผลการพิจารณาผานระบบบริการวิชาการออนไลน (AIS)  
 
๗. กําหนดเวลารับสมัคร 

      ระบบบริการวิชาการออนไลน (AIS) จะเปดใหสงงานบริการวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  เปนตนไป 
ทั้งนี้กําหนดการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
โทรศัพท ๐๒-๑๖๐๑๓๔๓ ตอ ๑๖ (ธนัญญา) / ตอ ๑๗ (เจนจิรา) 
 

 
  
 

 
 
 

 


