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รายงานผลการดําเนินงานความสัมพนัธ์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม 2560 

 รายงานผลการดําเนินงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างเดือน 
ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานความสัมพันธ์กับหน่วยงาน                 
ในประเทศและต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่ดําเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างย่ังยืนต่อไป โดยงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ              
มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี  
1. ผลการดําเนินงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ พบว่า 
  1.1 การสร้างเครือข่ายสถาบัน การศึกษา องค์กรในประเทศ มีการลงนามรวมท้ังสิ้น จํานวน 
13 ฉบับ แบ่งเป็นระดับคณะ จํานวน 1 ฉบับ และระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ฉบับ คือ 
  1.1.1  ระดับคณะ/หน่วยงาน จํานวน 1 ฉบับ คือ 
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษางานวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง                  
9 แห่ง 10 คณะ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  
  1.1.2 ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ฉบับ คือ 
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิช จํากัด 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลอรัญญิก มีความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลหันตรา มีความร่วมมือ             
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลสามเรือน มีความร่วมมือ 
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลย่านยาว มีความร่วมมือ             
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลภูเขาทอง มีความร่วมมือ 
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลบ้านแค มีความร่วมมือ            
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลบ้านเกาะ มีความร่วมมือ 
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลบางบาล มีความร่วมมือ             
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
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  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลทับนํ้า มีความร่วมมือ               
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลดอนปรู มีความร่วมมือ 
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตําบลกบเจา มีความร่วมมือ              
ด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ลงนาม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
  1.3 ผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือในประเทศ มีดําเนินกิจกรรม/โครงการรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฉบับ คือ 
  1.2 การสร้างเครือข่ายสถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ มีการลงนามรวมทั้งสิ้น 
จํานวน 1 ฉบับ 1 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับคณะ จํานวน 1 ฉบับ คือ 
  คณะเทคโนโลยีการและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ 
Build Bright University, Cambodia 
  1.3 ผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือในประเทศ มีดําเนินกิจกรรม/
โครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 4 ครั้ง จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฉบับ คือ 
  1.3.1 บันทึกข้อตกลง MOU กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการการสร้างความรู้                     
ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ณ ห้องอู่ทอง 1-2                     
ช้ัน 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ยกระดับโอทอปด้วย (วทน.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ผลงานการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม 
  1.3.2 บันทึกข้อตกลง MOU กับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเพ่ือเกษตร                   
และชุมชน ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  จัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย บ้านนาคู  ปี 3 เรื่อง การใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช  ให้กับเกษตรกรบ้านาคูและนักศึกษา  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สารชีวภัณฑ์                     
(ไส้เดือนฝอย) และการควบคุมแมลงศัตรูพืชและช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการผลิต โดยได้รับเกียรติ                   
จาก ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง  และ ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  เป็นวิทยากร  เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560                  
ณ ห้องประชุม 237 ช้ัน 3 อาคาร 2 มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 
  1.3.3 บันทึกข้อตกลง MOU กับ โรงเรียนอินทรนาวีราษฏร์อุปถัมภ์ โดยมหาวิทยาลัย                
ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนําความรู้  
ที่ทันสมัยมาเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยโรงเรียนและครูพัฒนาหลักสูตรและ
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จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
  1.3.4 บันทึกข้อตกลง MOU กับ โรงเรียนบางซ้าย โดยจัดทําโควตาเข้าศึกษาต่อ                     
ให้นักเรียน จัดทําความร่วมมือทางวิชาการให้สอดคล้อง จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะศิลปะศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
  1.4 ผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ มีดําเนินกิจกรรม/
โครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 1 ครั้ง จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จํานวนทั้งสิ้น 1 ฉบับ 1 หน่วยงาน 
แบ่งเป็นระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จํานวน 1 ฉบับ คือ 
  Build Bright University, Cambodia 
  คณะเทคโนโลยีการและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เดินทางไป Build Bright University, Cambodia เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA ภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 
  1.5 ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านต่างประเทศและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 2 โครงการ คือ 1.) โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC ดําเนินการจัดทํารายงานเสนออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 2.) โครงการ 
Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2018 ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 สอบคัดเลือกความรู้                 
ด้านภาษาอังกฤษ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  และสอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม                   
เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบมีนักศึกษา จํานวน 2 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกตามลําดับ ดังน้ี 
  ลําดับที่ 1 นายกีรติ   แสนอุบล คณะศิลปศาสตร์  ศูนย์ นนทบุรี 
  ลําดับที่ 2 นางสาวมาริสา   ฉายสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์  ศูนย์ นนทบุรี 
โดยจะเดินทางเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 
2018 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 
  1.6 ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน                   
และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจําปีเดือนตุลาคม – ธันวาคม จํานวน 13 ครั้ง มีผู้ไม่ประสงค์ขอรับ                 
การสนับสนุน จํานวน 10 ครั้ง แบ่งออกเป็นทุนการศึกษา ฝึกอบรม จํานวน 7 ครั้ง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมด้านต่างประเทศ จํานวน 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันในต่างประเทศ จํานวน 1 ครั้ง และมีผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุน    
จํานวน 3 ครั้ง แบ่งออกเป็นทุนการศึกษา ฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จํานวน 2 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนการประชาสัมพันธ์งานทุน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประจําปีเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 

ไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน ประสงค์ขอรับการสนับสนุน

1 ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม 8 7 1

2

เชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/หลักสูตรการศึกษา/กิจกรรม

ด้านต่างประเทศ 2 2 0

3 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 0 2

4 โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 1 1 0

รวม 13 10 3

การประชาสัมพันธง์านทุน ฝกึอบรม ประชุมสัมมนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจําเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2560

ผลการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ์รายการลําดบั

 
 
2. ผลการดําเนินงานพิธีการ/อํานวยความสะดวกชาวต่างชาติและบุคลากรในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ พบว่า 
  2.1 บุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีบุคลากรต่างชาติ
ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย จําแนก
เป็นบุคลากรต่างชาติที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ว่าจ้าง จํานวนทั้งสิ้น 7 ราย และบุคลากรต่างชาติที่มา
ปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือครูอาสาสมัคร จํานวน 1 ราย โดยมีบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงาน                
ในศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา จํานวน 3 ราย ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จํานวน 1 ราย 
ศูนย์นนทบุรี จํานวน 3 ราย ศูนย์สุพรรณบุรี จํานวน 1 ราย ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรชาวต่างชาติ ประจําปีเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 

ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล ประเทศ สังกัด ตําแหน่ง สาขา

1 Mr.Darren Matthew Wright สหราชอาณาจักร คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

2 Mr.Arnel Dave A.Jimenez สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

3 Miss Aura Mendoza Siojo สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

4 Miss Ma Dulce C. cojuangco สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

5 Mr.Jose Sebastion Dottermusch สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

6 Mr. Stephen Robinson สหราชอาณาจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาและ

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ

7 Mr.Litanga Indoko Linus สาธารณรฐัแคเมอรูน คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาอังกฤษ

ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล ประเทศ สังกัด ตําแหน่ง สาขา

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

1 Ms Long Hongning สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ภาษาจีน

อาจารย์ชาวตา่งชาต ิ

บุคลากรชาวตา่งชาต ิประจําปีเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2560

อาสาสมัครชาวตา่งชาติ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ศูนย์นนทบุรี

ศูนย์สุพรรณบุรี

   

  2.2 ผลการดําเนนิงานอํานวยความสะดวกบุคลากรในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

มีบุคลากรในสงักัดมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําพาสปอร์ตราชการ จํานวน 2 ราย 

3. สารนิเทศ 
  ผลการดําเนินการจัดทํ าเอกสารประชาสัมพัน ธ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย                     
ภาคภาษาอังกฤษ มีการจัดทํา  
  3.1 Newsletter จํานวน 2 ฉบับ คือ  
   3.1.1 Newsletter Vol. 9 No. 4 (January-June 2017)                           
   3.1.2 Newsletter Vol. 10 No.1 (July – September 2017)   
  3.2 Press Release จํานวน 20 ข่าว 
   3.2.1 Talent Mobility Fair 2017 
   3.2.2 วันพระราชทานธงชาติไทย 
   3.2.3 แจกน้ําหมักชีวภาพ 
   3.2.4 ร่วมหารือแนวทางการผลิตนํ้านมข้าวโพดและการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด 
   3.2.5 สิงห์อาสา 
   3.2.6 Thailand Research Expo 2017 
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   3.2.7 ฟังปาฐกถา งาน Talent Mobility Fair 2017 
   3.2.8 ตามรอยพ่อ 
   3.2.9 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการฯ 
   3.2.10 ประชุมระดมความเห็นความต้องการพัฒนาทักษะของกําลังคนดิจิทัล 
   3.2.11 โครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ จังหวัดนครนายก 
   3.2.12 โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ 
   3.2.13 มทร.สุวรรณภูมิ ซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 " 
   3.2.14 อบรมหลักสูตร เครื่องยนต์ดีเซลและแทรกเตอร์ 
   3.2.15 ถวายพระราชกุศล ร.9 
   3.2.16 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
   3.2.17 “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) 
   3.2.18 Asia Young Designer Award 2017 
   3.2.19 สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
   3.2.20 เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการฯ วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

7 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือภายในประเทศ 

 

 
  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป                   
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ณ ห้องอู่ทอง 1-2 ช้ัน 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเพ่ือเกษตรและชุมชน ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย บ้านนาคู ปี 3                 
เรื่อง การใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ให้กับเกษตรกรบ้านาคูและนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่                        
21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 237 ช้ัน 3 อาคาร 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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การดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

 
 
 ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Assoc. Prof. Siv Vutthy มหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ (Build 
Bright University) ประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา     
ในการเรียนการสอน การทําวิจัยร่วมกันด้านงานเกษตร รวมถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดฝึกอบรมร่วมกัน 
โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 
ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม  2560 ณ  มหาวิทยาลัยบิลล์ ไบรท์  เมืองเสียมเรียบ  ประเทศกัมพูชา



 

 

 


