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จ านวนโครงการบริการวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผลประโยขน์ ประเภทโครงการ
1. โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบโรงเรียน ด าเนิน

โครงการ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านบาโรย อ าเภอสะเดา จ.สงขลา
50,000.00 บาท ชุมชนบ้านบาโรย อ าเภอสะเดา จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า

2. การรายงานและพยากรณ์สถานการณ์ พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ระยะ 9 1,400,000.00   ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บริการวิชาการแบบให้เปล่า
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้แก่แรงงานท่ีด้อยโอกาสพ้ืนท่ีชายฝ่ัง (กสศ.) 961,870.00      ชุมชนชายฝ่ังจ.ตรัง บริการวิชาการแบบให้เปล่า

4. โครงการศูนย์บริหารวิชาการพลังงานทดแทนไบโดดีเซล 840,000.00      ส านักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม บริการวิชาการแบบให้เปล่า

5. โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนหลักสูตรท้องถ่ินอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลพ้ืนท่ีจ.ตรัง 350,000.00      8 โรงเรียนชายฝ่ัง บริการวิชาการแบบให้เปล่า
6. โครงการยุวชนอาสา การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวหลาดป่าเรียนชุมชนพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 305,000.00      ชุมชนต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า

7. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ เร่ือง การส ารวจและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองทุ่งสง 300,000.00      ชุมชนเมืองทุ่งสง บริการวิชาการแบบให้เปล่า

8. โครงการการศึกษาสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณพ้ืนท่ีเกาะลิบง คร้ังท่ี 2 120,000.00      บริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จ ากัด บริการวิชาการแบบให้เปล่า

9. โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ีดูแลสัตว์เล้ียงเพ่ือชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00      ชุมชน/อบต./เทศบาล อบต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า

10. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)สู่จิตรกรรมStreet Art 60,400.00        ชุมมชนแหลมสนอ่อน ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหสครจ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
11. โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 45,000.00        โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

12. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 45,000.00        โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) บริการวิชาการแบบให้เปล่า
13. โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 43,500.00        โรเรียนอีสมาอีลียห์มูลนิธิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

14. โครงการกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 35,000.00        โรงเรียนห้วยยอด บริการวิชาการแบบให้เปล่า

15. โครงการการประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและการประยุกต์ใช้ Smart phone แสดงพ้ืนท่ีหญ้าทะเล 26,500.00        โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

16. โครงการการประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและการประยุกต์ใช้ Smart phone แสดงพ้ืนท่ีหญ้าทะเล 24,000.00        โรงเรียนวังวิเศษ บริการวิชาการแบบให้เปล่า
17. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 18,000.00        โรงเรียนห้วยยอด บริการวิชาการแบบให้เปล่า

18. กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต ประเด็นปัญหา และความต้องการ 17,400.00        เกษตรกรและกลุ่มนวดแผนไทยต าบลนาโพธ์ิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

19. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 17,400.00        เกษตรกรและกลุ่มนวดแผนไทยต าบลนาโพธ์ิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า
20. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “แนวทางการผลิตข้าวไร่สู่ข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการวิจัย “ศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวพันธ์ุเม็ดฝ้ายของพ้ืนท่ีต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สู่การเป็นเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์”
15,000.00        ผู้ปลูกข้าวไร่ของพ้ืนท่ีต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า

21. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 15,000.00        โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

22. โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมมูลค่าเมนูอาหารไก่ด าเขาหลักเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 10,000.00        กลุ่มแม่บ้านเขาหลัก, บริการวิชาการแบบให้เปล่า

23. โครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาพลศึกษา 10,000.00        โรงเรียนตรังวิทยา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
24. กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มเพ่ือคัดเลือกเกษตร 8,700.00         เกษตรกรและกลุ่มนวดแผนไทยต าบลนาโพธ์ิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

25. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นท่ีได้จากเวทีคิดวิเคราะห์ศักยภาพ 8,700.00         เกษตรกรและกลุ่มนวดแผนไทยต าบลนาโพธ์ิ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

26. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 7,500.00         โรงเรียนป่าพะยอม บริการวิชาการแบบให้เปล่า
27. โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมทางทะเล 7,500.00         โรงเรียนวังวิเศษ บริการวิชาการแบบให้เปล่า
28. กิจกรรมจิตอาสา"ปณิธานควาามดี ท าดีเร่ิมได้ท่ีใจเรา"กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษ 7,200.00         วัดธาตุน้อย ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
29. ลงพ้ืนท่ีออกหน่วยเพ่ือท าการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์เล้ียงและสัตว์ปศุสัตว์หลังจากเกิดอุทกภัย รวมท้ังแจกอาหารสุนัขและแมว -                 ต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
30. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือมอบอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทและอาหารแมวมีโอ -                 หมู่บ้านช่องลม หมู่ 4 ต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
31. มอบอาหารสุนัขและแมวแก่วัดท่ีประสบปัญหาอุทกภัย -                 วัดปากน้ า วัดสามัคคีนุกุล และวัดจันดี อ าเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
32. หน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี -                 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผลประโยขน์ ประเภทโครงการ
33. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า) -                 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
34. โครงการการใช้ส่ือภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหาร -                 ชุมชนต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
35. ลงพ้ืนท่ีออกหน่วยบริการวิชาการ เพ่ือช่วยเหลือสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีทะเลน้อย -                 ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จ.พัทลุง บริการวิชาการแบบให้เปล่า
36. โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพสู่งานบัญชีท่ีล าเลิศ เร่ือง การจัดท าและการบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม -                 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บริการวิชาการแบบให้เปล่า
37. การบริหารจัดการขยะเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน -                 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด บริการวิชาการแบบให้เปล่า
38. การใช้งานเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนชายฝ่ังทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 

จ.นครศรีธรรมราช
-                 กลุ่มเขาออกการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ บริการวิชาการแบบให้เปล่า

39. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสู่การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา -                 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล บริการวิชาการแบบให้เปล่า
40. โครงการพัฒนาคุณภาพผ้าทอนาหม่ืนศรีในพ้ืนท่ี อ.นาโยง จ.ตรัง -                 กลุ่มผ้าทอนาหม่ืนศรีในพ้ืนท่ี อ.นาโยง จ.ตรัง บริการวิชาการแบบให้เปล่า
41. โครงการสร้างจิตอาสามอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม -                 วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
42. โครงการสร้างจิตอาสาสร้างทางเดิน -                 วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
43. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตรีไซเคิล และเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์ในงานวัสดุช้ันพ้ืนทาง -                 วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
44 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยมะพร้าวผสมเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์ -                 วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา บริการวิชาการแบบให้เปล่า
45. โครงการยุวชนอาสาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เพ่ือยกระดับด้วยการใช้สมุนไพรไทยเคร่ืองล้างขัดผิวขม้ินส าหรับแปรรูปขม้ินผง -                 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
46. นวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูกขม้ินท่ีควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ -                 วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า

47. ระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์ส าหรับควบคุมการให้แสงเพ่ือการเล้ียงสาหร่ายก้ามกุ้ง -                 สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริการวิชาการแบบให้เปล่า

48. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะน าแนวทางป้องกันตัวเอง -                 เทศบาลอ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
49. ระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม ในโพรงผ้ึงโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า -                 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
50. โรงอบผลิตภัณฑ์จากภาชนะกาบหมากและกระจูด -                 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
51. เคร่ืองเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกระชังปลา -                 พ้ืนท่ีเล้ียงปลาในกระชัง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแบบให้เปล่า
52. ตู้ฟักไข่อัจฉริยะ -                 กลุ่มเล้ียงไก่บ้านเขาหลัก พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปะเหลียน  อ.เมือง จ.ตรัง บริการวิชาการแบบให้เปล่า
53. โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (RUN Skill) 806,040.00 บาท หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / ประชาชนท่ัวไป บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
54. โครงการการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานบริษัทสยามมิชลิน 300,000.00 บาท บริษัทสยามมิชลิน อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
55. โครงการฝึกอบรมและพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งขนมจีน เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ 285,340.00 บาท ชุมชนต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จ.พัทลุง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
56. การรายงานและพยากรณ์สถานการณ์ พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ระยะท่ี 9 1,400,000.00   สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
57. การศึกษาวิจัยส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะและพัฒนานวัตกรรมส าหรับการจัดการขยะทะเลและชายฝ่ังแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝ่ัง จ.

สงขลา
700,000.00      ชุมมชนแหลมสนอ่อน ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหสครจ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

58. โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า คร้ังท่ี 3 460,000.00      สถานศึกษาในภาคใต้ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
59. โครงการประเมินระดับความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ประจ าปี 2564 400,000.00      องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
60. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี 371,964.00      โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

61. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 356,664.39      โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

62. ประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพ่ือนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park องค์การบริหารส่วนจ.สงขลา 300,000.00      อ าเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
63. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 272,304.00      โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
64. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.

นครศรีธรรมราช
219,300.00      โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

65. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
จ.อุบลราชธานี

214,090.40      โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

66. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (พ้ืนท่ี จ. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) 200,000.00      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการท้ังหมด 4 กลุ่ม 
จากพ้ืนท่ี 3 จ. ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้



ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผลประโยขน์ ประเภทโครงการ
67. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 168,441.20      โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
68. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 154,965.60      โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
69. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลพิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 135,527.60      โรงพยาบาลพิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

70. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง 119,289.00      โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
71. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง 114,520.80      โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
72. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา 101,481.53      โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
73. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลนาตาล จ.นาตาล 100,470.00      โรงพยาบาลนาตาล จ.นาตาล บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
74. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสิรินธร จ.อุบลราชธานี 95,004.00        โรงพยาบาลสิรินธร จ.อุบลราชธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
75. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี 93,248.00        โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
76. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 91,413.07        โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

77. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร 88,848.96         โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
78. โครงการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา 86,690.00        หน่วยงานภายนอก บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
79. โครงการนวัตกรรมเพ่ือสืบสานอาชีพพระราชทาน "การเล้ียงโคนม" (โครงการปลายน้ า ระยะ 1) 83,400.00        สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
80. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลช านิ จ.บุรีรัมย์ 82,157.99        โรงพยาบาลช านิ จ.บุรีรัมย์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
81. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร จ.ชุมพร 72,916.32        โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร จ.ชุมพร บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
82. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลขนอม จ.นครศรีธรรมราช 60,000.00         โรงพยาบาลขนอม จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

83. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร 59,232.64        โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
84. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลสมเด็จร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช 56,319.60        โรงพยาบาลสมเด็จร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
85. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลบ่อไร่ จ.บุรีรัมย์ 46,668.00        โรงพยาบาลบ่อไร่ จ.บุรีรัมย์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
86. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี 46,371.60        โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
87. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด 45,544.00        โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
88. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 45,412.32        โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

89. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 43,266.67        โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
90. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 41,244.80         โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

91. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 37,859.04        รงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
92. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 33,100.80        โรงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
93. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลโป่งน้ าร้อน จ.จันบุรี 31,423.20        โรงพยาบาลโป่งน้ าร้อน จ.จันบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
94. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลลานสาก จ.นครศรีธรรมราช 30,274.88        โรงพยาบาลลานสาก จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
95. โครงการอบรมช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30,000.00        ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทุลง จ.พัทลุง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
96. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 24,597.06        โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
97. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี 22,586.40        โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
98. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมทักษะเพ่ือการวัดและการประเมินผลความถนัดท่ัวไปและความถนัดทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่มหาวิทยาลัย (GAT/PAT)" 19,800.00        โรงเรียนมหาวชินาวุธ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
99. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี 13,821.24        โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

100. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
จ.ตรัง

12,110.49        โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ตรัง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้



ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผลประโยขน์ ประเภทโครงการ
101. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบ่ี" 10,800.00        โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
102. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมทักษะเพ่ือการวัดและการประเมินผลความถนัดท่ัวไปและความถนัดทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่มหาวิทยาลัย (GAT/PAT)" 10,800.00        โรงเรียนมหาวชินาวุธ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
103 โครงการพัฒนาชุมชนและเครือขายชุมชนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (โครงการภูมิชุมชน) (โครงการส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมประชุม

ออนไลน์ให้ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา)
10,000.00        โครงการพัฒนาชุมชนและเครือขายชุมชนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (โครงการภูมิชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

104. การฝึกอบรมส าหรับพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน โรงแรม Sun inn (หลักสูตรออนไลน์) 10,000.00        โรงแรม Sun inn  ต.เข้ารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
105. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 9,252.40         โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
106. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ Coding 8,000.00         โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
107. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,500.00         โรงเรียนสามัคคีอิสลาม บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
108. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ทางวิชาการเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนมหาวชิราวุธ 5,400.00         โรงเรียนมหาวชินาวุธ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
109. โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณ์โรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 5,389.20         โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
110. โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ป.4) (โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) 5,000.00         นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตณื คณิศาสตร์และเทโนโลยี ช้ัน ป.4 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

111. โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5,000.00         นักเรียน ช้ัน ป.1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
112. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ Coding ส าหรับครูผู้สอน 3,000.00         โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
113. โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองต้นส าหรับนักเรียนทุนประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ออนไลน์) 2,400.00         โรงเรียนสามัคคีอิสลาม บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
114. โครงการบริการวิชาการการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา -                 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
115. โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติเพ่ือใช้งานอุตสาหกรรม -                 ศิษย์เก่า และผู้สนใจท่ัวไป บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
116. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช้ "กลุ่มเร่ืองปาล์มน้ ามัน" -                 ผู้สนใจท่ัวไป บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
117. โครงการบริการวิชาการ การวางแผนงานและวิวเคราะห์กระแสเงินสด โครงการด้วย Excel ส าหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง รุ่นท่ี 1 -                 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
118. โครงการส ารวจปริมาณจารจรทางหลวง 4 ช่องจารจร ทางเล่ียงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) -                 เทศบาลเมืองหาดใหญ่ บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้


