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สารจากอธิการบด ี
 

รายงานประจําปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นรายงาน 
ท่ีมหาวิทยาลัยรวบรวมผลงานและความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โดยการประมวลสรุปผล 
ตามนโยบายเป้าหมายแผนงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 แผน คือ 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน   

สํ าห รับช่ ว งปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562  มหา วิทยา ลัย มุ่ ง เน้ นการ พัฒนางาน 
เพ่ือการบริหารงานเชิงรุก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย และมีศักยภาพ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไป 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนรวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ท่ีได้จัดทํารายงานฉบับนี้ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา 
ดังปรากฏอยู่ในรายงานและหวังว่ารายงานประจําปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการขยายผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
แต่เดิมพ้ืนที่จัดการศึกษา จํานวน 3 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการ
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- ปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แห่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวด้วย พร้อมกันน้ีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนช่ือสถานศึกษาและต้ังเป็น วิทยาเขต
ทั้ง 28 แห่งในปีเดียวกัน ดังน้ัน วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา 
และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา 

- ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือใหม่ 
ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

- ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนช่ือวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เฉพาะวิทยาเขตในส่วนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต  ส่งผลให้ ทั้ง 3 วิทยาเขตเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น  วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ  

- ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศจัดต้ังวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 แห่ง  
คือวิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตศรีวิชัย  
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกําเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดการศึกษา แห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ขยายการศึกษาออกไป 
ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้ งมีศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ซึ่งต้ังอยู่ที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและมีการจัดการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต 
 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพหารบริการจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. เสริมสร้างและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ 
3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและบริหารจัดการตนเองได้ 
 

อัตลักษณ์นักศึกษา 
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9  
อยู่ภายในวงกลม มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ  
ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรช่ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที ่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้เชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเคร่ืองหมายราชการ 
รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดช่ืนเบิกบานที่ ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจร 
ไปทั่วสารทิศ 
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สีประจํามหาวิทยาลัย      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดสีทอง  

เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ  
ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง 
เจริญรุ่งเรือง มีค่าประดุจทองคํา  

ที่มาของช่ือ "สุวรรณภูมิ" จากผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยนักปราชญ์ราชบัณฑิต 
ติดต่อกันนานเกือบศตวรรษ ควรค่าแก่การสรุปได้ว่า เมื่อราวต้นพุทธกาล มีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีศูนย์กลาง
อยู่ที่ลุ่มแม่นํ้าในภาคกลางของประเทศไทย เป็นประตูแรกที่เปิดรับอารยธรรมโลกภายนอกสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ
จากผู้คนที่มีจิตใจมุ่งหวังและเปิดกว้างด้วยสันถวไมตรี วิถีสันติและสติปัญญา ดังน้ันการนําช่ือ "สุวรรณภูมิ"  
มาเป็นช่ือเฉพาะของมหาวิทยาลัย จึงมีความเหมาะสมอย่างย่ิง เพราะมหาวิทยาลัย มีเขตพ้ืนที่จัดการศึกษาอยู่
ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งยังต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย 
ขณะเดียวกัน ช่ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเป็นสื่อให้ประชาคมท้ังหลายทราบว่า 
มหาวิทยาลัย คือ แหล่งรวมสรรพวิทยาการ ผู้ทรงคุณความรู้ ผู้เข้ามาแสวงหาความรู้ และเปิดรับองค์ความรู้ 
จากโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง ด้วยไมตรีจิต สันติสุขและสติปัญญาอย่างแท้จริง 
 
 

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ  

เป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาล ย่ิงมีอายุยืนยาว 
ย่ิงมีคุณค่า ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความว่า  
ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณค่า ประดุจต้นลีลาวดี

สุวรรณภูมิ น่ันเอง 
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โครงสร้างองค์กร 

 
หมายเหตุ :: *  ส่วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนเป็นการภายในโดยสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
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คณบดี 
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ผู้อํานวยการสถาบัน สาํนัก กอง 
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ผู้อํานวยการสถาบัน สาํนัก กอง(ต่อ) 
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แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสําคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
โครงการที่  1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดําเนินงาน 
ร้อยละ 9 เน่ืองจากมีการปรับลดงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  
ผลการดําเนินงานร้อยละ 66.67 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,794,900 บาท ผลการเบิกจ่ายจ่าย 2,794,900 บาท 
 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศ 

ตามพันธกิจด้านวิจัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ว่า พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัยชุมชน สังคม และประเทศ และกําหนดเป้าประสงค์ในการ “ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งผลงานด้านวิจัย
เป็นผลมาจากการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจารย์และนักวิจัยของคณะ 
ในรอบปีงบประมาณ  2562 ไ ด้รับการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ให้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งทุนจากภายนอกและภายใน  

เ พ่ือรองรับนโยบายในการผลักดันกลยุทธ์ด้านวิจัยให้ประสบผลสําเร็จย่ิงขึ้น  
รายละเอียดดังน้ี 

1. แหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกทั้งสิ้น  21,483,060.57 บาท จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรมม่อนไหม งบมหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
งบกลาง เป็นต้น ซึ่งในขณะน้ีการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบและแนวทางการจัดสรรรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบันเพ่ือนํามาถ่ายทอดสู่นักวิจัยให้ดําเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานให้ทุนกําหนด 
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2. ทุนวิจัยและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีหน้าที่บริหารจัดการและดําเนินงานที่เก่ียวข้องในการผลักดัน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากเงินกองทุนอุดหนุนงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการดําเนินงานดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้มีโครงการ/กิจกรรมริเริ่มใหม่หลายประการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงาน
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ จํานวน 279 ผลงาน และมีผลงาน
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด จํานวน 56 งาน มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปงีบประมาณ 2562 
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา

นักวิจัยสายวิชาการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางงานวิจัย การเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก 
และมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น 2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานวิจัยเบ้ืองต้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10” 

 

   

   
 
 
 
 
 

 
โครงการระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลบริหาร
งานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2562” 
 

   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลศิทางวิชาการ 

 
 
กิจกรรมที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ 
ในครัวเรือนที่ทําด้วยโลหะเพ่ือการส่งออก  

อุตสาหกรรมต้นนํ้า ผลิต สร้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ส่งออก) 
แต่ 3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนโลหะ ประสบปัญหามาก ยังไม่สามารถผลิตและส่งออก 
ในรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผู้ทําโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

การดําเนินโครงการ
1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในครัวเรือน
ท่ีทําด้วยโลหะเพ่ือการส่งออก

 ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ 140,900      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

2 การศึกษาฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เพ่ือการประยุกต์ใช้ในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

 ดร.รุจิรา  คงนุ้ย 170,000      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

3 การผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้าผสม
ด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา

 ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป 370,400      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

4 การศึกษาและพัฒนาการผลิตแท่งแผงก้ันจราจร
จากการผสมยางธรรมชาติด้วยอนุภาคจากการบดยาง
รถยนต์ท่ีใช้แล้วและเส้นใย

 ดร.สมพงษ์  พิริยายนต์ 372,700      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบซางข้าวโพด
และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดนํ้ารีไซเคิล

 อ.อนุชา  ขวัญสุข 363,400      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อน
จากพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลผสมเซรามิกเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน

 ผศ.รําพึง   เจริญยศ 354,700      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

7 หมวกกันน๊อคจักรยานจากวัสดุผสมชีวภาพรีไซเคิล
เพ่ือส่ิงแวดล้อม

ผศ.รําพึง   เจริญยศ 354,700      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

8 การใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร พัฒนาความเป็นฉนวน
กันความร้อนของกระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีผลิตโดยเทคโนโลยี
บล็อกประสาน

ผศ.ณฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร์ 260,900      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

9 ปัจจัยเหตุและผลของการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของธุรกิจโรงแรมสีเขียว
ในประเทศไทย

 อ.จันทร์เพ็ญ วรรณลักษณ์ 407,200      ต.ค. 61 - ก.ย. 62

2,794,900   รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษาฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
ทั้งในด้านชีวิตประจําวันและด้านอ่ืน ๆ การใช้เหตุผลซึ่งต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น ปัญหาส่วนใหญ่
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักของเหตุและผล อาศัยแบบจําลอง (Model)  
และนําความคิดทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจําเป็นต้องมีข้อมูลในระดับหน่ึงมาช่วยในการตัดสินใจ 
หลักการของการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม คือ การนํากฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) เป็นความรู้  
เป็นทฤษฏีต่าง ๆ ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้ประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือใช้ในการศึกษาระบบ
และพิสูจน์ผลที่ได้เป็นกฎหรือทฤษฎี เพ่ือนําไปสู่การใช้จริงแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  (Mathematical 
Modeling) เ ป็นการจําลองสิ่ งที่มีอ ยู่ ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ เ ป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ที่อยู่ในรูปนามธรรมและใช้ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์หาคําตอบของแบบจําลอง  เพ่ือนําผลที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง สําหรับการสร้างและวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์น้ัน 
มีมากมาย หลายสาขา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในส่วนของฟังก์ชันไลปูนอฟ (Lyapunov 
Function) น้ันเป็นอีกส่วนหน่ึงที่นํามาศึกษาและวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ โดยการพิสูจน์ 
หาความเสถียรของจุดสมดุลในระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่ได้ โดยการพิสูจน์โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟน้ัน 
ถึงแม้จะมีความยุ่งยากมากแต่ให้ผลที่ละเอียดและในเชิงลึกมากขึ้น เพ่ือให้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ที่ถูกสร้างขึ้นมีความแม่นยําที่สุด 
         แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับโรคติดเช้ือเป็นเคร่ืองมือที่นักระบาดวิทยานํามาใช้ในการทํานาย
ระบาดวิทยาของโรค เพ่ือการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยมีนักคณิตศาสตร์สร้างและวิเคราะห์
แบบจําลองดังกล่าว แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในทฤษฎีระบาดวิทยาจะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการทําความเข้าใจ
และการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือ ยุทธวิธีที่สําคัญในการวางแผนการจัดการจําเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลที่สําคัญ
และเกณฑ์ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการคํานวณค่าตัวแปรต่าง ๆ ตลอดจนอัตราส่วน 
การถอดแบบพื้นฐานที่ถูกต้องแม่นยํา สําหรับการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาระบาดวิทยานั้น  
เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1911 โดย Ross ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 ได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมในหนังสือ 
ของ Macdonald โดยที่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์แบบแรกน้ันเป็นตัวแบบ ชนิด 2 ทิศทาง โดยการพิจารณา
ประชากรคนและพาหะนําโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับโรคระบาด ศึกษาเพ่ิมเติม
โดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญคือ Dietz, Molineaux และ Thomas โดยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือศึกษาแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรีย และศึกษาถึงระดับภูมิคุ้มกันของประชากรโดยแสดงในรูปแบบ 
ของฟังก์ชัน โดยการใช้ข้อมูลของโรคมาลาเรียในแอฟริกาที่ได้มาจากองค์การอนามัยโลก มาทดสอบ 
กับแบบจําลอง หลังจากน้ัน ในปี ค.ศ. 1988,  Aron ได้ศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลอง 2 แบบ โดยการศึกษา
ผลของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมาลาเรีย แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพื่อหาแนวทางการควบคุมและลด 
การระบาดของโรค โดยแสดงให้เห็นว่าการระบาดของโรคจะลดลงถ้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มอัตราการฟ้ืนไข้ 
ในปี 2001 Yang ได้ศึกษาและวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยการพิจารณากลุ่มประชากรที่ไวต่อ
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การติดเช้ือโดยการพิจารณาช่วงอายุของการได้รับวัคซีน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงต่อการติดเช้ือ โดยการอธิบาย
การแพร่ระบาดด้วยสมการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น หลังจากน้ันในปีต่อมา Koella และ Boete ได้อธิบาย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยการพิจารณาประชากรของพาหะของโรคเป็นหลัก 
 ผู้วิจัยเองในฐานะนักคณิตศาสตร์และเคยทําการศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์กรณีต่าง ๆ  
จึงเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของประเทศ
ไทยให้มากที่สุด เพ่ือความถูกต้องแม่นยําจึงได้จัดทํางานวิจัยช้ินน้ีขึ้น โดยงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาฟังก์ชันไล
ปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์ในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในระยะของโครงการปีที่  2  
โดยการใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ (Lyapunov Function) ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ (System of Differential 
Equations) และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) ซึ่งเป็นการนําคณิตศาสตร์ในรูป
นามธรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการศึกษาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง และนําไปสู่การนําไปใช้ 
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหามาตรการเพ่ือทํานายตลอดจนควบคุมระบาดวิทยาในประเทศไทย  
เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศให้มีมากขึ้นต่อไป    
           ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลัก 
อย่างหน่ึงคือการใช้ความรู้เชิงวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ และการดําเนินการงานวิจัยตามแผนบูรณาการการ
วิจัยครั้งน้ี เป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะการวิจัยในช่วงปีที่ 2 โดยการศึกษา
ฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์ในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  เพ่ือศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
กับเง่ือนไขที่จําเป็นในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาระบาดวิทยาในประเทศไทย วิเคราะห์และ
พิสูจน์หาความเสถียรของจุดสมดุลในระบบสมการเชิงอนุพันธ์โดยศึกษาด้วยฟังก์ชันไลปูนอฟ 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้าผสมด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา 

ปัจจุบันกระแสความสนใจในการแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนกําลังเป็นที่ ต่ืนตัวทั่วทุกมุมโลก  
ซึ่งหลาย ๆ ประเทศต่างพยายามคิดหาวิธีการด้วยการให้ประชากรในประเทศของตนมีความระหนัก 
ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหันมาเน้นเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันไม่ก่อให้เกิดขยะและมลพิษควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาขยะที่นับวัน 
จะย่ิงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยมีปริมาณขยะทั่วประเทศ 
14 ล้านตันหรือวันละ 40,000 ตัน โดยเป็นขยะพลาสติกมากถึงร้อยละ 17 คิดเป็นประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี 
หรือ 6,000 ตันต่อวัน (ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ, 2551)  
            พลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มาจากการผลิตนํ้ามันดิบ  
ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ พลาสติกบางชนิดแข็งตัวเมื่อได้รับความเย็น อ่อนตัวเมื่อโดนความร้อน บางชนิดแข็งตัว
ถาวร พลาสติกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ถ้วยใส่อาหาร  
แก้วใส่ของร้อน กล่องใส่ซีดีหรือดีวีดี ร่มกันแดดกล่องโฟมใส่อาหาร เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าพลาสติกน้ันเข้ามา 
มีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนเราต้ังแต่ต่ืนจนเข้านอนเลยทีเดียว พลาสติกมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการ
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นําไปใช้งาน เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน เป็นต้น พลาสติกเหล่าน้ีใช้เวลาในการย่อยสลายนานนับร้อยปี 
ดังน้ันในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงมีความต่ืนตัวในการคิดหาวัสดุที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ 
พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแป้งนับเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
มีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 พลาสติกชีวภาพที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดได้แก่ พลาสติกจากแป้ง (0.15 ล้าน
ตัน) และ พอลิแลคติดแอซิด (0.15 ล้านตัน) นอกจากน้ีข้อมูลจากการประมาณการณ์ยังแสดงให้เห็นว่าในปี 
พ.ศ 2563 พลาสติกจากแป้งและพอลิแลคติดแอซิคจะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญที่สุด และมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าแป้งจะยังคงมีบทบาทสําคัญต่ออนาคต
ของอุตสากรรมพลาสติกชีวภาพอย่างแน่นอน    

ดังนั้นพลาสติกชีวภาพจึงถือว่าเป็นวัสดุที่กําลังเร่งพัฒนาและมีแนวโน้มว่ากําลังเติบโตขึ้นอีกเรื่อย ๆ 
เพ่ือนํามาใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปที่ได้จากวัตถุดิบจากปิโตรเคมีที่ย่อยสลายยากใช้เวลานาน โดยที่พลาสติก
ชีวภาพเหล่าน้ีสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น โฟมบรรจุอาหาร ทดแทนพอลิสไตรีนซึ่งเป็น
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทหน่ึงที่ถูกนํามาใช้งานในปริมาณมากและยากต่อการย่อยสลายหรือทําลาย  
เน่ืองจากโฟมนี้ผลิตจากขึ้นจากวัตถุดิบที่มาจากการผลิตนํ้ามันดิบทั้งยังมีอันตรายหากใส่อาหารที่มีอุณหภูมิสูง  

โฟมชีวภาพ (Bio-foam) จัดว่าเป็นพลาสติกชีวภาพประเภทหน่ึงที่ผลิตขึ้นจากชีวมวลที่ได้จากกาก
ของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพแล้วเปลี่ยนไปเป็นธาตุ
คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ซึ่งระยะเวลาในการย่อยสลายน้ันจะข้ึนอยู่กับชนิด ปริมาณของสารชีวมวล 
และสารเติมแต่งต่างๆ ที่เติมเข้าไปในโฟม เช่น ถ้าผลิตจากแป้งเพียงอย่างเดียว เมื่อได้รับความช้ืนแป้งเกิดการ
พองตัวช้ินงานจะเกิดการเสียรูปและย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย กลายเป็นวัตถุดิบกลับคืนสู่ธรรมชาติ 
ซึ่งวัสดุธรรมชาติที่สามารถนํามาผลิตได้น้ันมีหลายชนิด เช่น โปรตีนจากถั่ว แป้งต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด  
มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ ข้าวสาลี และข้าวเจ้า เป็นต้น ดังน้ันในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
จึงมีความต่ืนตัวในการพยายามหาวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและวัสดุเหล่าน้ันต้องสามารถขึ้น
รูปได้ง่ายด้วยกระบวนการพ้ืนฐานทางพลาสติก เช่น กระบวนการอัด (Compression Process) เพ่ือจะนํามา
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นโฟมชีวภาพต่อไป 

แป้งจัดเป็นพอลิเมอร์ทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจมากในการนํามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้งมันสําปะหลัง และแป้งข้าวเจ้า เป็นต้น 
โดยเฉพาะแป้งข้าวเจ้า (Rice starch) เป็นแป้งที่ทํามาจากการบดเมล็ดข้าวเจ้า ซึ่งข้าวเจ้าน้ันถือเป็นผลผลิต
ทางการเกษตรหลักที่สําคัญของประเทศ หาได้ง่ายและมีความปลอยภัย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแป้งข้าวเจ้า คือ 
ข้าวหักหรือปลายข้าว ต้นทุนจึงตํ่า หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งยังสามารถย่อยสลายเองได้
ตามธรรมชาติ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีลักษณะที่เปลี่ยนรูปได้ นํามาขึ้นรูป 
ในแม่พิมพ์ได้ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะนํามาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาเป็นวัสดุย่อยสลายได้ 
ทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามการผลิตโฟมชีวภาพน้ันนอกจากจะต้องสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้แล้ว
ยังต้องคํานึงวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งาน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการเติมสารเติมแต่ง (Additives) ลงไป 
เพ่ือช่วยปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเติมพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer) ที่นิยมใช้ทั่วไป 
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ได้แก่ กลีเซอรอล ซึ่งกลีเซอรอลมีความสามารถในการทําให้แป้งเกิดเจลาติไนซ์ เพ่ือเพ่ิมสมบัติการไหล 
หรือเพ่ิมลักษณะความเป็นพลาสติกให้กับแป้ง 

ผักตบชวา (Water hyacinth) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
Pontederiaceae มีลักษณะลํา ต้นสั้นแตกใบเป็นกอ  ลอยไปตามนํ้า  ถ้า นํ้า ต้ืนก็จะหย่ังรากลงดิน  
ใบเป็นใบเด่ียวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบนํ้าตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ํา 
ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3 - 25 ดอก สีม่วงอ่อน องค์ประกอบในผักตบชวามีเซลลูโลสร้อยละ 
43 - 44 ลิกนินร้อยละ 12 - 15 แพนโตแซนร้อยละ 14 - 15 และสารอ่ืน ๆ ซึ่งเซลลูโลสได้ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสําอางค์ พอลิเมอร์ กาว สี เป็นต้น 
ประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาการนําเข้าเซลลูโลสและอนุพันธ์จากต่างประเทศเนื่องจากไม่มีแหล่งผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งพบว่ามูลค่าการนําเข้าในปี พ.ศ.2544 จากต่างประเทศ เป็นมูลค่าสูงถึง 861,000,000 บาท 
และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต อันเป็นผลมาจากการเติบโตและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทําให้ประเทศสูญเสียเงินตราในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่าน้ันเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าสูงขึ้นด้วย และนอกจากน้ีผักตบชวาจัดเป็น
วัชพืชร้ายแรงที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในแม่นํ้าลําคลอง ส่งผลให้เกิดการกีดขวางทางเดินของนํ้า และอาจจะ
ก่อให้เกิดนํ้าเน่าเสียได้ และหน่วยงานภาครัฐยังต้องสูญเสียงบประมาณในการกําจัดผักตบชวาอีกด้วย  
เช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเร่งกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าลําคลองถึง 300,000 ตัน และใช้กําลังคนมากถงึ 
200 คน 

 
งานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการนําวัชพืชคือผักตบชวา ซึ่งสามารถ

หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก นํามาสกัดเป็นเซลลูโลส 
เพ่ือนํามาผลิตเป็นโฟมที่ย่อยสลายได้ร่วมกับแป้งข้าวเจ้า ซึ่งคาดว่าโฟม
ชีวภาพที่ได้ นอกจากจะย่อยสลายได้เองช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว 
ยังเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าทางเกษตรอย่างแป้งข้าวเจ้าและวัชพืช 

อย่างผักตบชวาได้อีกด้วย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึง
มุ่งเน้นการผลิตโฟมชีวภาพ (Bio-foam) จากแป้ง
ข้าวเจ้าเพ่ือทดแทนโฟมจากพอลิสไตรีนโดยการ
เ ติม เส้ น ใย เซลลู โ ลสจากผั กตบชวา เ พ่ื อ ใ ช้ 
ในการเสริมแรงและช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ทนความร้อนให้กับโฟม โดยใช้กลีเซอรอลเป็นสาร
พลาสติกไซเซอร์และทําการขึ้นรูปโดยกระบวนการ
อัดขึ้นรูป (Compression molding)  
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กิจกรรมที่ 4 การศึกษาและพัฒนาการผลิตแท่งแผงก้ันจราจรจากการผสมยางธรรมชาติด้วยอนุภาค 
จากการบดยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใย 
 เ พ่ือนําผลการวิจัยที่ ไ ด้จากการผลิตแผงกั้นจราจรเพ่ือใช้เป็นวัสดุทดแทนประเภทอ่ืน ๆ  
และเป็นการศึกษาด้านเทคโนโลยีของวัสดุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และวิชาอาชีพของการเรียนการสอน
ทางด้านสายอาชีพของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบซังข้าวโพดและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
จากขวดน้ํารีไซเคิล 
 ได้วัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดนํ้ารีไซเคิลผสมซังข้าวโพดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับขวดนํ้าและซังข้าวโพดที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ทราบดีว่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการทําเฟอร์นิเจอร์ 
ดังน้ันการนําขวดนํ้าด่ืมที่ใช้แล้วกับซังข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการเกษตรกลับมาทําเป็นแผ่นไม้  
เป็นการใช้วัสดุซ้ําจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ไม้จริง ซึ่งเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ  
 ช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณขยะที่ทิ้งบนพ้ืนโลกและนําขยะน้ันกลับมา 
ใช้ประโยชน์ได้ สําหรับกรณีขวดน้ําด่ืมชนิดขุ่นและขวดใส่ของเหลวประเภทต่าง ๆ รวมทั้งซังข้าวโพดที่เหลือ
จากการเกษตรทําให้ช่วยลดหมอกควันในบรรยากาศ เน่ืองจากการเผาทําลาย 
 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น วิธีการขึ้นรูป วิธีการทดสอบ และกระบวนการเวียนทําใหม่ของวัสดุรีไซเคิลแต่ละชนิด   
 สามารถนํามาทําเป็น อุตสาหกรรม SMEs 
 สามารถบูรณาการจากงานวิจัยสู่การบริการชุมชน และการเรียนการสอน  
 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อนจากพลาสติกชีวภาพ รีไซเคิลผสมเซรามิก 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ทราบดีว่าปูนซีเมนต์หรือไม้ เป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการทําเป็น 
แผ่นผนังดังน้ันการนําพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลผสมสารเสริมแต่งและเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่มีสมบัติความแข็งแรง 
ความเป็นฉนวนและทนความ มาทําเป็นวัสดุแผ่นผนังตกแต่ง เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์และไม้ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ และลดปริมาณขยะจากสิ่งที่เหลือใช้เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ช่วยอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยการลดปริมาณกระแสไฟฟ้าในการใช้งานลง เน่ืองจากแผ่นผนัง
ตกแต่งเป็นฉนวนกันความร้อน ความร้อนจึงซึมผ่านเข้าสู่ภายในห้องได้น้อยลงทําให้ใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในการทําความเย็นของระบบปรับอากาศลดลง 
 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น วิธีการขึ้นรูป  วิธีการทดสอบ   และกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์   
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 สามารถนํามาทําเป็น อุตสาหกรรม SMEs 
 สามารถบูรณาการจากงานวิจัยสู่การบริการชุมชน และ การเรียนการสอน  
 

กิจกรรมที่ 7 หมวกกันน๊อคจักรยานจากวัสดุผสมชีวภาพรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการนําเข้าวัสดุ เป็นที่ทราบดีว่า พลาสติกสังเคราะห์ และวัสดุ
ประเภทเส้นใยสังเคราะห์หลาย ๆ ชนิด เป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการทําเป็นหมวกกันน๊อค ดังน้ันการนํา 
พลาสติกชีวภาพรีไซเคิลผสมเส้นใยก้านทางมะพร้าวเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติความแข็งแรง   
มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ หมวกกันน๊อคจักรยาน เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์  
ซึ่งเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ และลดปริมาณขยะจากสิ่งที่เหลือใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ช่วยอนุรักษ์การใช้พลังงานทางอ้อม  โดยการลดพลังงานการผลิตวัสดุใหม่สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น วิธีการขึ้นรูป  วิธีการทดสอบ และกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์   
 สามารถบูรณาการจากงานวิจัยสู่การบริการชุมชน และการเรียนการสอน  
 

กิจกรรมที่ 8 การใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พัฒนาความเป็นฉนวนกันความร้อนของกระเบื้อง 
มุงหลังคาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีบล็อกประสาน 

เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตกระเบ้ืองหลังคาผสมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เพ่ือทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน 

ของกระเบ้ืองหลังคาผสมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เพ่ือศึกษาผลการใช้งานจริงของกระเบื้องหลังคาผสมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปรียบเทียบกับ

กระเบ้ืองหลังคาทั่วไป 
เพ่ือส่งเสริมการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีกระเบ้ืองหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้แก่ผู้สนใจสําหรับนําไปใช้

เชิงพาณิชย์ 
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กิจกรรมที่ 9 ปัจจัยเหตุและผลของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของธุรกิจโรงแรม 
สีเขียวในประเทศไทย 
 นวัตกรรมการบริการ  (Service Innovation) เ ป็น  “วิ ธีการใหม่ ในระบบบริการ”(Ibrahim 
Danjuma and Amran Rasli (2012) ที่ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่นและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การธุรกิจ (Schumpeter,(1934)) เน่ืองจาก นวัตกรรม เป็นกลยุทธ์ 
ที่สําคัญ ที่หลาย ๆ ธุรกิจใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน ดังจะเห็นได้จากในการ
ศึกษาวิจัยของ S.Salunke et,.al (2013) เรื่องการแข่งขันผ่านทางนวัตกรรมบริการ : บทบาทของ Bricolage 
และผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นโครงการภายในของบริษัท ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการบริการมีผลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืนเช่นเดียวกับ J. Weerawardenaand A. O’Cass (2004) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องการสํารวจลักษณะของบริษัทการตลาดที่ขับเคลื่อนและบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันอย่างย่ังยืน
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า นวัตกรรมการบริการมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน  
ในขณะที่ M. Jaakkola et al. (2010)เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดและผลการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า  
การมุ่งเน้นนวัตกรรมการบริการมีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ทางการตลาด  และส่ ง ผล ต่อผลการ ดํ า เ นิน ง านทางการ เ งิ น   และ  S. Salunke et al.,(2 011 ) 
เรื่องรูปแบบของความสามารถแบบไดนามิกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีใช้กลยุทธ์การแข่งขัน : ข้อมูลเชิงลึก
จากบริษัทที่มุ่งเน้นโครงการให้บริการผลการวิจัย พบว่า นวัตกรรมการบริการมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่าง ย่ังยืน  เ น่ืองจากผลการดําเนินการทางธุรกิจเป็นผลสะท้อนของประสิทธิผล 
ของความสามารถในการใช้ทรัพยากรขององค์กร (S. Cruz-Ros and T.F. Gonzalez-Cruz,2015;D.A. 
Griffith et al. ,2010; Muhammed S. Alnsour Bandar Abu Tayeh Mohammed Awwad Alzyadat , 
2014) มีการศึกษาวิจัยก่อนหน้าน้ีที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมีผล
ต่อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (S.P. Saeidi et al., 2015) 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการพัฒนาอย่างย่ังยืนร่วมกับทฤษฎีฐานทรัพยากร  
มาบูรณาการร่วมกันเพ่ือมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยเหตุ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการตลาด ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า 
การมุ่งเน้นคู่แข่งขันและการมุ่งเน้นการประสานงานภายในองค์กร กับการมุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ 
การมุ่งเน้นนวัตกรรมกระบวนการ ที่มีผลต่อความสามารถในความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน  
อันจะนําไปสู่ผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผลของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีนอกจากจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ให้กับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยแล้วยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มโฮมสเตย์ในประเทศไทย 
เพ่ือให้สามารถสร้างความได้เปรียบด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานระดับโรงแรมได้อีกด้วย 
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แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ตัวช้ีวัด : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดําเนินงานร้อยละ 83.80 
โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  บุคลากรและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ค่าเป้าหมาย 1,000 คน ผลการดําเนินงาน 1,262 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 เพ่ิมขึ้น (Labor Skill  Improvement) ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 97.35 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :  การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดําเนินงานร้อยละ 100 
โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือโครงการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 38,800,000.00 38,800,000.00 
2 โครงการพัฒนาทักษะด้านการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 3,000,000.00   2,999,999.91   
3 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทางการเช่ือมโลหะเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 2,559,000.00   2,558,999.21   
4 โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล 9,308,000.00   9,307,999.84   

53,667,000.00 53,666,998.96  รวมท้ังส้ิน 
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โครงการพัฒนาและผลิตกําลังคนประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

นโยบาย Thailand 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups)  
ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี 
การแพทย์ สปา เป็นต้น  

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เ ช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ ์
และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง” และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องและเช่ือมโยง 
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งมั่นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

และเทคโนโลยี ช้ันสู ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีการจัดอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะมาตรฐาน
ด้วยใบรับรองคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลของ CompTIA  
จาก USA มีการจัดอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโตรงการ ได้แก่ 
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นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ประกอบการ 
พนักงานบริษัท จํานวน 982 คน และสอบผ่าน
ได้รับใบรับรอง จํานวน 795 คน ความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 80.80  
ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80.00 และความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 83.00  
 

 

 

ทั้งน้ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบใบรับรองด้าน
ดิจิทัลมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ประจําปี
งบประมาณ 2562  โดยดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้แทนอธิการบดี ประธาน 
ในพิ ธี  และไ ด้รับ เ กียร ติจาก  Mr. Dennis Kwok Vice President Asia PacificและMr. Charles Singh  
จากCompTIAร่วมมอบใบรับรองพร้อมด้วย ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม   จํานวนผู้ผ่านการอบรมท้ังสิ้น 982คน และสอบผ่านใบรับรอง
ด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล จํานวน 811 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 380 
แห่งทั่วประเทศ (ใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
CompTIA IT Fundamental, CompTIA A+,CompTIA Project+) 
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมช้ัน 3อาคาร
ปฎิบัติการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ จัดอบรมการผลิต
ช้ินส่วนและยานยนต์แม่พิมพ์ ให้มีสมรรถนะมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร 
และผู้สนใจ จํานวน 205 คน ความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ 
และวิชาชีพ ร้อยละ 95.25 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95.90 และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 92.44  
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การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทางการเชื่อมโลหะ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด
นนทบุรี การจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 75 คน และสอบผ่านได้รับใบรับรองจากสํานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  38 คน  ความพึงพอใจเฉล่ียของผู้ รับบริการต่อประโยชน์ 
จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 94.13 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
95.90 และความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.54  

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พร้อมกันนี้ยังมีการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
เพ่ือรองรับการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ 5 แกน และชุดแขนกล ระบบคอมพิวเตอร์
ประมวลผลสูง หรือโปรแกรมในการวิเคราะห์แบบจําลองการทํางานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ สิ่งเหล่าน้ี 
เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี   
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จัดฝึกอบรมโครงการ TRAINING THE TRAINER  
 จัดอบรมการใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 5 แกน การใช้โปรแกรม Simulator รองรับเคร่ืองจักร 5 แกน 

และการใช้โปรแกรมช่วยออกแบบ และการผลิตสําหรับงาน 5 แกน ให้กับบุคลากรประจําศูนย์เทคโนโลยี
แม่พิมพ์ หรือผู้ที่สนใจ จํานวน 11 คน เพ่ือพัฒนาและผลิตกําลังคนประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

 

 

 

 

 

 

ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับบริษัท โอสถสภา 
จํากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลการดําเนินงานและการพัฒนาและผลิตกําลังคนประเทศ 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ดังนี้  

ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officerบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์เพ่ือร่วมมือกันทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาช้ินส่วนอะไหล่ 
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือวัดแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ งานระบบอัตโนมัติสนับสนุนการฝึกอบรม  
โครงการสหกิจศึกษาและการรับนักศึกษาเข้าทํางานหลังจบการศึกษา ภายหลังพิธีลงนามได้เย่ียมชม 
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ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)  

ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง
คว ามร่ ว มมื อทา ง วิ ช าก า รส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนากา รประ เมิ น สมร รถนะตามมาตรฐ านอ า ชี พ  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อํานวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจําศูนย์เทคโนโลยี ในการน้ีจะได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมลีลาวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
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แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ 
รายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
รายการค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้รับรางวัล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนําเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและ จัดแสดงในเวทีนานาชาติ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ช้ัน 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เพ่ือรับประกาศนียบัตร
จาก  พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะที่สร้าง ช่ือเสียงให้ กับประเทศ  
จากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “The International Trade 
Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี 
โดยมีนักวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมงาน 2 ท่าน ดังน้ี  

- ร อ ง ศ า สต ร า จ า ร ย์ น ภั ท ร  วั จ น เ ท พิ นท ร์  ผล ง าน เ รื่ อ ง  “The Artificial LED light with 
Programmable Spectrum for Plants Cultivation” ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” และยังได้รับเกียรติยศ 
“The Best Invention” จาก The 1st Inventor and Researcher in Iran  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่ืนสุมน ย้ิมถิน ผลงานเรื่อง “Formula and Process of Balsam Production 
from Shallot extracts” ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเย่ียม "Excellent Paper" ผลงาน The Problem and 
Solition Guidelines for Export Business Operations of Suitacase Manufacturing Industry in 

ท่ี งบรายจ่าย งบประมาณ หลังโอนเปล่ียนแปลง ผลการเบิกจ่าย
1 งบบุคลากร 174,975,100.00   184,894,838.00     184,894,836.73   
2 งบดําเนินงาน 10,171,200.00     10,171,200.00       3,887,409.39       
3 งบเงินอุดหนุน 255,826,600.00   310,371,800.00     310,371,800.00   

440,972,900.00   505,437,838.00    499,154,046.12   รวมท้ังส้ิน
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Thailand จ า ก International Conference on Science, Innovation and Management (ICSIM) 
 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

และรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเย่ียม "Excellent Presentration" ผลงาน The Operation 
Conditions and Survival Needs of Auto Parts Manufacturing Industries in Bangkok and Nearby 
Areas จาก  International Conference on Social Science,Arts , Business and Education (ICSSABE -19)  
ณ กรุงแฟรงค์เฟิร์ด ประเทศเยอรมัน 
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รองศาสตราจารย์รวีวรรณ เด่ือมขันมณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้าน 
เห็ดตับเต่าสามเรือน และอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ.2562 ในงาน Technomart 2019 
“ก้าวสําคัญเพ่ือการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ณ อาคารชาร์แลนเจอร์ 1 
ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิทแพค เมืองทองธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ กลิ่นพานิช สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Pager Award Ceremong in Concurrent Session II ผลงาน The InFluence 
of Independence of Board Director and Their Remuneration on Corporate Grovernance and 
Tax Planning: The Empirical Evidence of  Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 
จาก Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland 
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นายพิทยุตม์ คงพ่วง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล
โปสเตอร์การนําเสนอยอดเย่ียม (Excellence Post Quality Award) ผลงาน Performance Measurement 
of Palm Oil Industrial Company in the Stock Exchange of Thailand จ าก ง าน  7 th International 
Symposium on the Fusion of Science & Technologies 
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แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
สังคมศาสตร์ทีเ่ป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

ตัวช้ี วัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทําตรงสาขา ค่าเป้าหมายร้อยละ 74  
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 62.42* 

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ค่าเป้าหมายร้อยละ 84 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 82.80* 

ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 48.88*  
*หมายเหตุ : ผลของปีการศึกษา 2560 
ผลผลิต : ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย 1,500 คน ผลการดําเนินงาน 1,829 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ค่าเป้าหมาย 1,900 คน ผลการดําเนินงาน 1,390 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ค่าเป้าหมาย 4,577 คน ผลการดําเนินงาน 4,642 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด       

ค่าเป้าหมายร้อยละ 75 ผลการดําเนินงานร้อยยะ 82.26 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมาย 10.7406 ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน 11.0984 ล้านบาท 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทําตรงสาขา ค่าเป้าหมายร้อยละ 
74 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 61.87* 

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ค่าเป้าหมายร้อยละ 84 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 80.20* 

ตัวช้ีวัด : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 57.10* 
*หมายเหตุ : ผลของปีการศึกษา 2560 
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ผลผลิต : ผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย 1,830 คน ผลการดําเนินงาน 1,604 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ค่าเป้าหมาย 2,830 คน ผลการดําเนินงาน 1,414 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ค่าเป้าหมาย 7,790 คน ผลการดําเนินงาน 5,350 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 

 ผลการดําเนินงานร้อยละ 100  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด       

ค่าเป้าหมายร้อยละ 75 ผลการดําเนินงานร้อยละ 56.99 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมาย 83.6976 ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน 92.9683 ล้านบาท 
 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการจัดการศึกษา มีเป้าหมายผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี  
มีความรู้ รักสู้งาน มุ่งมั่นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงที่มีคุณภาพ เน้นการปฏิบัติ และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ   

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ตรงตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CompTIA ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดย Dr. charles Singh, Country Manager - CompTIA เป็นผู้แทนลงนาม ในการสนับสนุน
ให้ใช้หลักสูตรการสอบใบรับรองด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากลของ CompTIA ในการจัดการเรียน 
การสอนของคณะ และบริษัท Practice Labs ประเทศอังกฤษ โดย Mr. Ricky Doyle, CREW Captain - 
Practice Labs เป็นผู้ลงนาม ที่จะสนับสนุนการพัฒนาเน้ือหาเน้นการสอนภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์  
ซึ่ ง ในการลงนาม ดังกล่ าวมี เ ป้ าหมายพัฒนารูปแบบการ เรี ยนการสอนของคณะที่ เ น้นป ฏิ บั ติ 
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บนระบบ Online  ผ่านระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะของ Practice Labs ซึ่งจะให้อาจารย์
ของคณะเป็นผู้พัฒนาเน้ือหาและใบงาน และ Practice Labs เป็นผู้พัฒนาระบบโดยจะเปิดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1/2563 สําหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ และปฏิบัติการเคมี 
ซึ่งคณะจะนํา Platform edu-sport (education sport) เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น 
การปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

โครงการพัฒนาอาจารย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนากําลังด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

ช้ันสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาวิชาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมคณาจารย์รองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับการผลิตกําลังคนตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระยะที่ 1 ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย “วิหารแดง” ระหว่างวันที่  
2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์อนุวัฒน์ บํารุงกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาเรียนรู้
เก่ียวกับระบบราง การติดต้ังรางใหม่ การเช่ือมราง การติดต้ังระบบท่อลมสําหรับเบรค การติดสัญลักษณ์  
การซ่อมบํารุงถังนํ้ามัน การผลิตประแจสลับราง และการประกอบ Bogie เข้ากับตัวรถ เพื่อนําประสบการณ์
และองค์ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิชาเอกระบบรางให้มีคุณภาพ
ย่ิงขึ้น 
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และอาจารย์บดินเดช จูมมณี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับการผลิต
กําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ บริษัท ไทยรับเทค จํากัด ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 
ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และนําองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้สําหรับการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปยางพร้อมทั้งการทําวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาชีพและปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบินสําหรับอาจารย์ หลักสูตร An Overview of the 
Aviation Industry and Educational Trips Program เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ บริษัทไทยไฟลท ์
เทรนน่ิง จํากัด สํานักงานใหญ่ มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จํานวน 15 คน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงในด้านอุตสาหกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมคณาจารย์
รองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร 

1) An Overview of the Aviation Industry  
2) Safety & Emergency Programs and Field Trips  
3) Catering Programs and Field Trips  
4) Airport & Air Traffic Control Programs and Field 
Trips  
5) Air Cargo Programs and Field Trips  
6) Aircraft Maintenance and Field Tips 
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โครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านต่าง ๆ มีแนวทางในการดําเนินชีวิต
ให้ประสบความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาแนวความคิด และบูรณาการ 
ในวิชาชีพเพ่ือปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน) เพ่ือให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อม 
ที่จะเข้าสู่ ชี วิตการทํางานหรือประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ ได้ศึกษาเล่าเรียนมา โดยได้รับเกียรติ 
จากสถานประกอบการต่างๆ จํานวน 11 บริษัท มาร่วมบรรยายให้ความรู้ 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการจรรยาบรรณวิชาชีพครูครุศาสตร์อุตสาหกรรมและพัฒนา
แนวคิดศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีเขต 2 เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่สถานประกอบการ  

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      
      
      
      
      
      
       



42 
 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ 
สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
เขตเหนือ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพและการทํางานของนักศึกษา 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตไทย จบไปไม่โกง สู่การเป็นวิศวกร 
และสถาปนิกมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์นนทบุรีเขตใต้ และศูนย์สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสามารถ วัฒนวิจิตร กรรมการบริหาร  
บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน และเชิญคุณสุทัศน์  
วงจันทร์ พร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้ บัณฑิตไทย จบไปไม่โกง สู่การเป็นวิศวกร  
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ผลงานนักศึกษา 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลการนําเสนอผลงาน 

ของนักศึกษาในงาน AUC2 2019 ระดับดี ในงาน"ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อา เ ซี ยน  ครั้ ง ที่  7  ( The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 )  2 019 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 ผลงาน ดังน้ี 

1.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น  
1.2 แอพพลิเคช่ันแผนที่ค้นหาโรงพยาบาลและความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ 
1.3 การพัฒนาเว็บไซต์อาหารสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ The Develop Thai Herbal Food for 

Healthy through by Website 
1.4 แอพพลิเคช่ันแสดงแผนที่และแนะนําร้านอาหารในภาคกลาง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน 
การตอนสุกร (ประเภททีม 2 คน) ได้แก่ นางสาวนิชารีย์  ยอดศิริ นางสาวณัฐกานต์  อินทรกําแหง การเช่ือมโลหะ
ตามแบบที่กําหนด (ประเภทเด่ียว) นายอนุพล สุดโชค และการตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ (ประเภทเด่ียว) 
นางสาวนันทิญา  พันธ์เทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบ 

เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร 
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นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 5 รางวัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซใีนงานกลึงและงานกัด 
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การแข่งขันงานเช่ือมโลหะ ทกัษะการเช่ือม SMAW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขัน Self Compact Concrete รักษ์โลกตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม “นํ้าเสียสู่นํ้าใส” 
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาพยนต์สั้นประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
เรื่องอาถรรพ์โปรเจ็ค 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ 
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ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
ตัวช้ี วัดเชิงปริมาณ :จํานวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย12 โครงการ  

ผลการดําเนินงาน12 โครงการ  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90  

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 96.43         
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 96.43     
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมาย 1.0000    

ล้านบาท ผลการดําเนินงาน 0.9401 ล้านบาท 
     

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินตามพันธกิจด้านส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ืองและเป็นประจําทุกปี โดยปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษา 
บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร เกิดความตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจน
ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสําคัญในการจรรโลงสังคมไทยให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคง เช่นเดียวกับ
สถาบันชาติและสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ของไทยแต่ละพระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชาติต่าง ๆ ให้ประชาชนอยู่รวมกันอย่างสงบสุขสืบต่อกันมา ดังน้ัน  
ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการแสดงออกถึงความรักและ 
ความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ให้ความสําคัญและเคารพเทิดทูนในฐานะทรงเป็นประมุขของชาติ  ปฏิบั ติตามคําสอนที่ปรากฏ 
ในพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ รวมท้ังเผยแพร่และนําโครงการตามแนวพระราชดําริต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้
บังเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีโครงการที่สําคัญ ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 



49 
 

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี 
และถวายบังคม เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่ งชา ติ  เ พ่ือแสดงออกถึ งความจงรัก ภัก ดีและน้อมรํ าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เป็นประธานในพิธี เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 
เน่ืองในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” และพระองค์ทรง 
ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เน้นวิชาการและเช่ียวชาญ 
การปฏิบัติของราชมงคลมาอย่างต่อเน่ือง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมรําลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 
 
 
 

 
 
 

 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง ศนูย์วาสกุรี   
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
เป็นประธานในพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่  
7 สิงหาคม 2562ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ศูนย์สุพรรณบุรี  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา  
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ 
ถวายพระพรชัยมงคล และทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เ พ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันพุธที่  
7  สิ งหาคม  2562 ณ  หอประชุม 
พ ร ะ พิ รุ ณ  ร ะ ลึ ก โ ป ร ด เ ก ล้ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล สุ ว ร รณ ภู มิ  ศู น ย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 ศูนย์สุพรรณบุรี  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจําศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือถวาย 
เป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันพุธที่  
24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันศุกร์ที่  26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
พระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร .สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมกันน้ีอธิการบดี  
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจกัน
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ  ภายใต้โครงการ จิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ  เ พ่ือสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
ว โ ร ดม  บรมน าถบ พิ ต ร  พระ ว ชิ ร เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อันเป็นผลผลิต 

ออกสู่สังคมเป็นสําคัญ กระบวนการเรียนการสอนจึงมุ่งอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ 
ทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีมารยาทที่ดี มีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ ดีงาม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย 

วันเข้าพรรษา(ถวายเทียนจํานําพรรษา) ประจําปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย 

วันเข้าพรรษาประจําปีการศึกษา2562 โดยอาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจําศูนย์พ้ืนที่
นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการถวายเทียนจํานําพรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมทํากิจกรรม 
ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและคุณประโยชน์ให้กับชุมชน เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ วัดท้ายเมือง  ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

 

 

 

โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเขา้พรรษา 2562 ศนูย์สพุรรณบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจําศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วม
โครงการถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2562 เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
และเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพ่ี  
รุ่นน้องได้ทําร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสถาบันต่อไปอีกด้วย เมื่อวันพุธที่  
10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
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โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเขา้พรรษา 2562 ศนูย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา   

            อาจารย์เรืองสิน ปลื้มป่ัน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน
ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2562 เน่ืองในวันเข้าพรรษา เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
ไม่ให้สูญหายไปโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนไปยังวัดหันตรา  
ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  
ณ วัดหันตรา 

 

 

 

 

 

 
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2562 ศูนย์วาสุกรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมในพิ ธี  เมื่ อ วันพุธที่  10 กรกฎาคม  2562 ณ  วัดสุวรรณเจดี ย์  มทร .สุวรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
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โครงการงานประเพณี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้ังอยู่ในภาคกลาง ของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่มี 

ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรม
เหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเช่ือ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่น
น้ัน ๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึง 
อาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติและมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชน
ในประเทศใกล้เคียงจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็มีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นและแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ  
ของไทยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งวัฒนธรรมทางด้านการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถ
สังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนของภาคกลางผ่านทางประเพณีต่าง ๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมภาคกลางได้เป็นอย่างด ี โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2562 จากน้ันได้ร่วมกันสรงน้ํา
พระพุทธรูป พระสงฆ์และร่วมรดนํ้าขอพรผู้เกษียณอายุราชการและคณาจารย์อาวุโส เพ่ือสืบทอดประเพณี 
อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
11 เมษายน 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทําบุญสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพร 
ผู้อาวุโส และการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะอาจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการ  อาจารย์  เจ้ าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เข้ าร่ วมกิจกรรม  เมื่ อ วันศุกร์ที่   

5 เมษายน 2562 ณ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
 

 
  

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เป็นประธานเปิดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561 เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรนํ้าและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งภายในงานมีการประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(สวยงาม) และกระทง
ประเภทประยุกต์ (สร้างสรรค์) ชิงถ้วยรางวัล จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงิน
รางวัล รวม 20,000 บาท และการประกวดหนูน้อยนพมาศสุวรรณภูมิ รุ่นอายุ 5-8 ปี ชิงมงกุฎสายสะพาย 
และทุนการศึกษารวม 10,000 บาท จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
22 พฤศจิกายน  2561 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ไม่ให้สูญหายไปกับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนไทยผู้สืบทอดองค์
ความรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพ้ืนบ้านในด้านต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่าง
แท้จริง หัวใจสําคัญของการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ ชาวไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และตระหนักถึงความสําคัญของการธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย  
เช่นโครงการทําบุญตักบาตร โครงการร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่ควร
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปโดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  

 
ราชมงคลสุวรรณภูมิทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์ วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  
ณ ถนนด้านข้างองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุร ี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” ประจําปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกล่าวต้อนรับ  ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี รองนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา และการออกร้านจําหน่ายสินค้า 
ของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) 
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โครงการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบาย มุ่งส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร นักศึกษา  

ให้คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเป็นไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทาง 
การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยตระหนักถึงคุณค่า 
ความสําคัญและความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ียังช่วยผลักดันให้เกิดพลังร่วม 
ของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบทอดในรุ่นต่อไป เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน ผลักดันให้เกิด
พลังร่วมของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
และชุมชน เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่สําคัญ ดังน้ี  

 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชนํ้าอภิเษก 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชนํ้าอภิเษก โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม  
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “เทศน์มหาชาติ” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “เทศน์มหาชาติ”เพ่ืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และรายได้จากการทําบุญจะนําไปจัดต้ังกองทุนการศึกษา “เรียนดีมีทุน”  
โดยได้รับเมตตาจาก พระมหากิตติศักด์ิ โคตรมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ  
พระปลัดวิทยา วิสุทฺธนาจาโร วัดเทพากร ในการเทศน์มหาชาติ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

 

 

 

 

 

 

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
           นางฤทัยชนก โพธ์ิงาม ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ RUS singing contest 2018 สืบสานตํานานเพลงลูกทุ่งประจําปีการศึกษา 2561  
ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านร้องเพลงได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์
อีกด้วย เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 
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พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เป็นประธานพิธีฉลองกฐินสามัคคีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี 
ฉลองกฐินสามัคคี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสุวรรณเจดีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพ่ือนําไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดญาณเสน ตําบลท่าวาสุกรี  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล 
อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้ ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางฤทัยชนก โพธ์ิงาม ผู้ อํานวยการ 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นํานักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการวัฒนธรรม  
9 ราชมงคล ในโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดนพรัตน์ธารา 
จังหวัดกระบ่ี 
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ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.สุจินต์  
ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 

 

 

 

 
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประเภททีม 2 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู 
ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกันใน
ระดับประเทศ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและหวงแหน

มรดกทางวัฒนธรรมมารยาทไทยที่งดงามของไทยให้คง
อยู่ ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม จากทั่วประเทศ  
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ อาคารบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ช้ัน 3 (Theater) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเงินรางวัลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลการชนะเลิศประเภททีม 2 คน ระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ อาคารบริหารจัดการ  เชิงบูรณาการ 
ช้ั น  3  ( Theater) มห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชน      
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเป้าหมายร้อยละ 89 ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 90.64 

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 88  
ผลการดําเนินงานร้อยละ 91.09 

ตัวช้ีวัด : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี        
ค่าเป้าหมายร้อยละ 83 ผลการดําเนินงานร้อยละ 83.33 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ค่าเป้าหมาย 17 โครงการ  

ผลการดําเนินงาน 17 โครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 87  

ผลการดําเนินงานร้อยละ 87.39 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

ผลการดําเนินงานร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมาย 

8.0000 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน 5.738592 ล้านบาท 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินงานด้านบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างช่ือเสียง 
ให้มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพโดยการขับเคลื่อน
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (University 
Business Incubator/UBI) ตลอดจนการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจําวัน 
ของคนในท้องถิ่น สร้างจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่น  
อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิงแก่ท้องถิ่นต่อไป   
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นประธานประชุมหารือการดําเนินโครงการภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เพ่ือร่วมกันระดมความคิดและวางแผน
พัฒนาการให้บริการวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมอย่างย่ังยืนโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 
คณะเข้าร่วม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ช้ัน 2 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับผูป้ระกอบการ ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรืองและอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์ประจําคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมให้คําปรึกษา คุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life” เรื่องการนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด เมื่อวันพุธที่  
6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะ
วิ ส า ห กิ จ อ า ค า ร ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน 
        อาจารย์วิชัย  มาแสง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนศาลาลอยและชุมชนเต่าเล่า ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
เพ่ือสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกันส่งเสริมรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
และสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ  
และชุมชนเต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

  

มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน 

          ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และอาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ด เพ่ือถ่ายทอดทักษะการแปรรูปเห็ด ได้แก่ เห็ดยอ และลูกช้ินเห็ด  และสร้างความเข็มแข็ง 
ให้กับชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นําชุมชนและสมาชิกชุมชนศาลาลอยเข้าร่วม 
ซึ่ งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่   
7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลดอนพุด 
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมคุณภาพการแปรรูป
กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเกิดการดําเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยอบรมให้ความรู้ เรื่องขั้นตอนการแต่งกายที่ถูกต้องในการแปรรูปอาหาร  
การคัดเลือกกล้วย การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการเลือกบรรจุภัณฑ์  
โดยมี อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร 

 

 

 

 

 

ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ย่ังยืนต่อชุมชน 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้อํานวยการโครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์  อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรมและอาจารย์ยุพิน พูนดี อาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ 
นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ และนายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ 
พร้อมทีมงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพ้ืนที่ ติดตามผล 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเคร่ืองด่ืม  
ของใช้ และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทเพ่ือยกระดับสินค้า 
โอทอปสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ ย่ังยืนต่อชุมชน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชน 
ตําบลโพนางดําตก ชุมชนตําบลธรรมามูล และชุมชนตําบลชัยนาท จังหวัดชัยนาท 



68 
 

 

 

 

 

 

ยกระดับผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพ  
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการด้านแม่พิมพ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการด้านแม่พิมพ์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีกิจกรรม 
ที่สําคัญในระบบการผลิต คือ การออกแบบ (Design) และการผลิต (production)  มีการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การสอบวัดทักษะผู้เข้าอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรม เก่ียวกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์และ
กระบวนการป๊ัมขึ้นรูป โดยมีบริษัทภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือสนับสนุนสถานท่ีจัดอบรมและเคร่ืองมือ 
ซอฟท์แวร์สําหรับช่วงการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจํานวน 15 คน  ผู้เข้ารับบริการ
วิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 88.58 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากคลินิค
เทคโนโลยีร้อยละ 89.34 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิคเทคโนโลยีร้อยละ 87.56 และมีการใช้ความรู้
การแก้ไขปัญหาและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างกับอาจารย์ บุคลากรในบริษัทภาคอุตสาหกรรม  

1) บริษัท ไทย รับ เทค จํากัด 
2) บริษัท เอช.เอ็ม.โมลด์ อินดัสตรีส์ จํากัด  
3) บริษัท เมนเทล จํากัด  

โดยนําผลลัพธ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานที่
เ ป็ น ปั ญ ห า ใ น ปั จ จุ บั น ม า ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ค ว า ม รู้ 
ที่ได้รับไปใช้ในในชีวิตประจําวันในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
แม่พิมพ์และกระบวนการป๊ัมขึ้นรูป โดยลดความผิดพลาด 
ในการทํางาน ทําให้พัฒนาขั้นตอนและกระบวนการตลอดจน
ผลผลิตในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการป๊ัมขึ้นรูปพลาสติกได้ดีขึ้น  

และได้ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการ 
ด้านแม่พิมพ์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นแหล่งให้ความรู้และดูงานให้กับสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562  
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หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดย อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้างาน
บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการ “การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ Design 
ThinkingProcess” ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI โดยมี อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา อาจารย์ประจําหลักสูตร  

 
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 60 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
เจ้าพระยา 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 ผู้ประกอบการเพาะเห็ดจาก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าพบ อาจารย์กอบชัย เมฆดี 
หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ RUSUBI 
และเตรียมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเร็ว ๆ น้ี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับOTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน .)  
ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2562 ร่วมกับสํา นักงานปลัดกระทรวง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนําแนวทาง 
การแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถดําเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในงานมีการบรรยาย โดยคุณสุวิมล อินทะแสน ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “การยกระดับ
OTOPด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” และการเสวนา จาก 6 หน่วยงาน ในหัวข้อ 
“ยกระดับOTOPด้วย วทน. อย่างไร” จากน้ันเป็นการให้คําปรึกษาเชิงลึก เพ่ือแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
ของผู้ประกอบการ OTOPและรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์ รวมไปถึงมีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และจาก
หลายหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  
มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จํานวน 200 คน โดยมีนายสมเจตน์ 
จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับ
ผู้ประกอบOTOPทั้ง 3 จังหวัด 
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และ นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด
โครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
พีลูส จังหวัดกาญจนบุร ี 
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ด้านบริการวิชาการ 

โครงการต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการกับการเรียนการสอน 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร”
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกลเกษตร 2) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 5) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะ  
และหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร อันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือเป็นการต่อยอดกิจกรรมตามที่ตกลงตามความร่วมมือ  
กับหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถนํามาพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษา 
ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้ในอนาคต 
ทั้งน้ีเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และให้อาจารย์
นําความรู้มาบูรณาการต่อการเรียนการสอนในรายวิชา โดยการนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย  
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกว่า 400 คน เมื่อวันเสาร์ที่  
2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 
85.30 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00 และความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 83.93                 
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
ในการให้บริการแก่ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตรงตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในการดําเนินโครงการครั้งน้ี  มหาวิทยาลัยได้
ให้บริการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกร และผลิตรถเข็นผู้พิการสําหรับมอบให้กับผู้พิการ 
มีกําหนดออกให้บริการวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 4 ครั้ง ร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก 
ได้แก่  

1. มูลนิธิพระดาบส นําถุงพระราชทานเพ่ือมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้และจัดกิจกรรมให้ความรู ้
ด้านพระราชกรณียกิจ รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยนักเรียนโรงเรียนพระดาบส 

2. มูลนิธิป่อเต็กต้ึง ประสานการให้ความรู้และการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน  
3. บริษัท สยามคูโบต้า จํากัด ให้บริการความรู้ด้านการใช้เครื่องยนต์ การบริการซ่อมแซม

เครื่องจักรกลการเกษตรและจําหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ราคาถูกให้กับเกษตรกร  
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะประสานงานกับประชาชนในชุมชนให้กับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ดําเนินการภายใต้โครงการพระดาบสโดยได้ให้บริการ

ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า จํากัด ในการร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้และทักษะด้านช่าง การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์และเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกร 
ให้บริการตัดผมชาย-หญิง และผลิตรถเข็นผู้พิการโดยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และเพ่ือเป็นการสร้างเสริมจิตสํานักในการสร้างเสริมจิตสํานึกในการสร้างคุณประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ดังน้ี  

1. ราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานในโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติ
จาก นายเอกสิทธ์ิ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อํานวยการโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย
เย่ียมชม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โครงการลูกพระดาบส ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี  
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จังหวัดสมุทรปราการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การเพาะหัวเช้ือเห็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด การปลูกพืชไม่
ใช้ดิน เป็นต้น  

 

 
 
 
 
 
 
2. ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร 

          พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน 
ในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี นําผู้บริหาร คณาจารย์ 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร 
และออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการนําความรู้ ความสามารถ และทักษะ
มาใช้สําหรับการให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและการบริการตัดผมชาย/หญิงให้แก่ประชาชน   
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ พร้อมกันน้ียังเป็น 
การบูรณาการในการเ รียนการสอนจากการปฏิ บั ติงานจริ ง  นําประสบการณ์  ปัญหาอุปสรรค  
มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังน้ี  

ครั้งที่ 1) วัดราชบรรทม ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 
2562 บริการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร จํานวน 12 เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย-หญิง จํานวน 82 คน  
และ มอบรถเข็นคนพิการ จํานวน 5 คัน  
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ครั้งที่ 2) โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  
พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน 

ในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี นําผู้บริหาร คณาจารย์ 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร และออกหน่วย
บริการซ่อมเคร่ืองจักรกลการเกษตร จํานวน 26 เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย/หญิง จํานวน 82 คน  
และมอบรถเข็นคนพิการ จํานวน 5 คัน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา  
ตําบลบ้านชี อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี นําผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร และออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกล
การเกษตร จํานวน 25 เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย/หญิง จํานวน 60 คน และมอบรถเข็นคนพิการ จํานวน 5 คัน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี 

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะให้กับประชาชนในชุมชนเต่าเล่า อําเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตําบลเต่าเล่า 
อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดต้ังระบบป๊ัมน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตรและผลิต
ออกซิเจนภายในบ่อน้ํา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการติดต้ังระบบป๊ัมนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการเกษตรและผลิตออกซิเจนภายในบ่อนํ้า  
โดยมี นายปิติชน เป่ียมบริบูรณ์ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน เพ่ืออบรมให้ความรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ในการเกษตร และเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามศาสตร์ของพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 มีชุมชนที่ เข้าร่วมดังน้ี 1) องค์กรบริหารส่วนตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เทศบาล
ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี จํานวน 30 คน สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป  
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หลังเสร็จสิ้นโครงการสามารถผลิตเคร่ืองป๊ัมนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมใช้งาน จํานวน 1 เครื่อง และเคร่ือง
ผลิตออกซิเจนพร้อมใช้งาน จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป  
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ราชมงคลสุวรรณภูมิสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมสนองพระราชดําร ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดําริสมเด็จพระเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ในงานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
โดยได้รับเกียรติจากนางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคูขาด 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ 
อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 

 

 

 

 

โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม ที่ดําเนินตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯหรือใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ดังน้ี  

1) โครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
2) โครงการฝึ กอบรมผลิ ต ภัณฑ์อาหารจาก พืชอาหาร ในท้ อ งถิ่ นภาคกลางตอนบน  โดย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3) โ ค ร ง ก า รอ นุ รั กษ์ พั น ธุ ก ร รม พื ชและก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ จ าก พื ชอ าหา ร ในท้ อ ง ถิ่ น โ ดย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4) โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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5) โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

6) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ โดย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

7) โครงการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ เช่น การทําหนังสือ วีดีทัศน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8) โครงการจัดทําฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย (ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและฐานข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9) โครงการจัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) โดย สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10) โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสํารวจ 

และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
11) โครงการการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืช 

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  นายสุรัช ประหยัด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์จุฬารัตน์  
ชัยพิทักษ์ อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดห้วยจระเข้ ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   



81 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพ้ืนที่เพ่ือช้ีแจง
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะค่าโมง เข้าร่วม 
สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในงานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี นายสนธยา  อ่อนโพธ์ิแก้ว 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

ฝึกอบรมปฏิบติัการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน รุ่น 1/2562 

อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ 
ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  รุ่น  1/2562 โดยมีการบรรยายแนวทางการดํา เ นินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ  
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  ฯ  การบรรยายงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  การเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
โดย คุณมรกต วัชรมุสิก และ คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง การสรุปและนําเสนอผลการปฏิบัติการ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงาน โครงการ อพ.สธ. โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรม
ใบงานเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทําการบันทึกขณะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือนําเสนอ ระหว่างวันที่  
18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
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อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย
อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  นายสุรัช ประหยัด อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ 
อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น .  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้านาง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริฯ ภาคกลางตอนบน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
ในวิถีชีวิตประจําวันของคนในท้องถิ่น สร้างจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
ในท้องถิ่น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิงแก่ท้องถิ่น
ต่อไป พร้อมกันน้ีได้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อยู่ในสํานักงานอธิการบดี  

โดยใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทํางานเชิงสหวิชาการและบูรณาการงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกรอบการดําเนินงาน 8 กิจกรรม ดังน้ี  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
1) กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
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2) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
3) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกรอบการใช้ประโยชน์ 
4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
6) กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากรกรอบการสร้างจิตสํานึก 
7) กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

คณะผู้จัดทาํ 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี 

 นางสาวอุศนา     อนงค์เวช รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

รวบรวมและจัดทํา 

 นางสาวรัชชนันท์   ดีมาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวศิระยา    กรีพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายนุสรณ ์   ตรีลาภี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวชิดชนก     นิลพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวธารารัตน์    สุขไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวพรวิไล   เย็นวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นายนพรัตน์    เนตรทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 นายนรินทร     แท่นวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

ขอขอบคณุ 

 คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ 
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