แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนาองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลา
ดาเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthaiv2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการ
ท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม)

ค่าละติจูด 14°30'53.8"N ค่าลองติจูด 100°54'46.0"E

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )
ในโครงการ1
รับผิดชอบในโครงการ
1.ชื่อ- สกุล ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ
หัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีการปลูกผัก
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 087-0617442
ปลอดปลอดภัย
อีเมล์ Suvinaisodajaroen@gmail.com
เทคโนโลยีระบบสมาร์ท
ฟาร์มสาหรับการปลูกผัก
ปลอดภัย
2.ชื่อ- สกุล อาจารย์สรุ ิยา น้าแก้ว
ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีระบบสมาร์ท
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 084-128-1628
ฟาร์มสาหรับการปลูกผัก
อีเมล์ Suriya.nam@windowslive.com
ปลอดภัย
3.ชื่อ- สกุล ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีระบบสมาร์ท
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 081-916-2081
ฟาร์มสาหรับการปลูกผัก
อีเมล์ nuttiq@gmail.com
ปลอดภัย
4.ชื่อ- สกุล อาจารย์วิชัย นระมาตย์
ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีระบบสมาร์ท
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 086-441-3754
ฟาร์มสาหรับการปลูกผัก
อีเมล์ Tingkmitl@hotmail.com
ปลอดภัย

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2
4 ปี

2 ปี

4 ปี

2 ปี

5.ชื่อ- สกุล อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 086-5159155
อีเมล์ wasakorn3@hotmail.com

ผู้ร่วมโครงการ

6.ชื่อ- สกุล อาจารย์วิษณุ แฟงเมือง
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 087-2055991
อีเมล์ Wisanu205@hotmail.com
ชื่อ- สกุล อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 085-9006169
อีเมล์ janpen138@gmail.com
ชื่อ- สกุล ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 081-2676066
อีเมล์ boonraung_04@hotmail.com
ชื่อ- สกุล ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 089-8012079
อีเมล์ nsangworn@hotmail.com

ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อ- สกุล อาจารย์วุฒิศาสตร์ คาคม
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 081-5505536
อีเมล์ wuttisart@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อ- สกุล อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่
ตาแหน่ง อาจารย์ เบอร์มือถือ 089-2904004
อีเมล์ natkrittar@hotmail.com

ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อ- สกุลนายพัลลภ ทองแท้
ตาแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2
/ประธานชุมชนเชิงเขา 2

ประธานกลุม่

1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ
2 แนบประวัติการศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

เทคโนโลยีระบบสมาร์ท
ฟาร์มสาหรับการปลูกผัก
ปลอดภัย เทคโนโลยี
ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ
เทคโนโลยีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ

2 ปี

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มาตรฐาน
เทคโนโลยีการปลูกผัก
ปลอดปลอดภัย
มาตรฐาน GAP
ออกแบบ และสร้างแบ
รนด์สินค้า การเขียนแผน
ธุรกิจ แผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออกแบบ และสร้าง
แบรนด์สินค้า
การเขียนแผนธุรกิจ
แผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออกแบบ และสร้างแบ
รนด์สินค้า
เชื่อมโยงการการ
ท่องเที่ยววัดเชิงเขา
-

4 ปี

2 ปี

5 ปี

1 ปี

1ปี

2 ปี

-

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นาชุมชน/ แกนนาชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ
ประสบการณ์ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง) ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จาเป็น ดังนี้
1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บา้ น และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ
เกษตรปลอดสารภัย เป็นรูปแบบการผลิตที่กาลังเป็นที่นิยมแพร
หลาย หลายประเทศให้ ค วามสนใจใน สิ น คาเกษตรปลอดภั ย
โด ย เฉ พ า ะ สิ น ค้ าอ า ห า ร ส าห รั บ ป ร ะ เท ศ ไท ย ก็ เช่ น กั น
หลายหน่ ว ยงานไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครัฐ หรือ องค์ ก รเอกชนได้ ช่ว ยกั น
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เกษตรกร ทั้ งในรู ป รายเดี่ ย วและกลุ่ ม
เกษตรกร ผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิ ษมาเป็นเวลาหลายปีแลว
ทั้งนี้ แนวคิ ด ด้านเกษตรปลอดสารพิ ษ ที่ น าไปปฏิ บั ติ โดยเกษตรกร
ค่อนข้างแพรหลายคือระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
เนื่อ งจากเป็น พืชอาหารประจาวั นและมี การส่งเสริมค่ อนข้าง
กว้างขวาง ชุมชนเชิงเขา 2 มีจานวนครัวเรือน 1,700 ครัวเรือน มียอดผู้
อาศัยกว่า 4,000 คน ซึ่ งมีพื้ นที่สาธารณซึ่งได้ใช้เป็นพื้ นที่ รองรับ ขยะ
ชุมชน จานวน 6 ไร่ ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองสระบุรีได้พัฒนาพื้นที่
บางส่ วนเป็น เป็ น แหล่งผลิ ต อาหารของชุม ชน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่
ชุมชนเชิงเขา 2 และพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้สร้างโรงเรือนปลูกผักจานวน 2
โรงเรือน โดยปลูกผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดแก้ว และผักสลัด โรง
ผสมดินปลูก 1 โรงเรือน บ่อปลา 1 บ่อ โรงเห็ด 1 โรงเรือน และชุมชน

เชิงเขา 2 ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 และพัฒนาพื้นที่เป็นศู นย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเชิงเขา 2 และในพื้นที่ใกล้เคียงมี วัดเชิงเขา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสระบุรี ระยะทางห่างจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 เพียง 600 เมตร สามารถมองวิวเมื องสระบุรีได้ 360 องศา ซึ่งปี พ.ศ.2562 สานักงานเทศบาลเมือง
สระบุรีได้แจ้งความประสงค์ ขอคาปรึกษาเทคโนโลยีมายัง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
ลงพื้ น ที่ส ารวจพื้ น ที่แ ละให้ คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อ 1.การจัดการดิ นและการจัดการพื ช 2.การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาน้าจืด และ 3. การทาพิมเสนน้าและการทายาหม่องจากหอมแดง ซึ่งเกิดรายได้จากการจาหน่ายผัก
วันละ 500 - 750 บาท/วัน รายได้จากการจาหน่ายพิมเสนน้า และยาหม่อง วันละ 300 -500 บาท/วัน และมีการรวมกลุ่ม
แปรรูปขนมไทย วันละ 500-1,000 บาท/วัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานพบว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง และมี
การดาเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์การปกครองยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสระบุรี ในการวิจัย บริก ารทางวิชาการ และบารุง
ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สอดรับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570 ในแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดการเหลื่อมล้า
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเชิงเขา 2 ให้เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับ
เป็นชุมชนตัวอย่างในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ซึ่ งจากการลงพื้ น ที่ ส ารวจข้ อ มู ล ชุ ม ชนเชิ งเขา 2 พบว่ า ผั ก ที่ ป ลู ก
ภายในโรงเรือนไม่ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ และต้นทุนสูง ปลามี
ขนาดเล็ กไม่โตตามขนาดที่กาหนด อีกทั้งกลุ่มยังขาดผลิตภั ณ ฑ์ ที่เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน กลุ่ ม และ
คณะทางานได้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น และระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
ภายในกลุ่ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ า วได้ มี
ข้ อ สรุ ป ว่ า กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารควรมี ค วามรู้ ก ารปลู ก ผั ก ที่ ถู ก ต้ อ ง และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงามและเหมาะสม ทาตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมโยงการเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้งสองแห่ง ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการกระจายรายได้และสร้างงานภายในชุมชนเชิงเขา 2

2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
นางจรูญ หุ่นดี
นางนกแก้ว กุลน้อย
นายกุหลาบ บารุงนา
นางมาลี โกศลสิทธิ์
นางสมจิตต์ บุญเสริม
นางสมจิตต์ บุญเสริม
นางเพ็ญพร อัมพะลพ
น.ส.พนิตา นิลพัฒน์
นางรัมพัน ศรีใส
นางปราณี งามโสภา

บ้านเลขที่
37/5
121/3
229/4
44
32/3
133/10
67/44
98/1
128/5
132/2

ซอย
ซอย 3
ซอย 1
ซอย 7
ซอย 9
ซอย 7
ซอย 9
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7

ถนน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน

ตาบล
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

เบอร์โทร
087-4161086
080-2261690
036-212087
094-2100655
090-4315994
036-221227
081-9583737
089-5380574

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นางปรัศนี คล้ายสุวรรณ์
นางวิไล สุขเกษม
นางรวีวรรณ ศิริสมบูรณ์
นางจรินทร์ ระวังกิ่ง
นายสุพล แสนกล้า
นางสุนิสา สุขเกษม
นายถาวร อินทชาตรี
นายเสนีย์ ภู่ดี
นางสุดใจ สถิรวัฒนากร
นายธารากร วิริยะประสาท
นายวันเฉลิม ภาคณี
นางชลารัตน์ นิลพัฒน์

128
45
67/132
46/1
67/42
57
233/4
8
65/27
127
166/1
98

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นางวราภรณ์ มาสนันท์
นางผ่องศรี คาปัญญา
นางสมบุญ ปานดาษ
นายสุรพล แต้มเติม
นางสุภาณี เผ่านานนท์
นายสมบุญ นะภาโส
นางบุญส่ง เปรมปรี
นายอานวย บุญยัง
นางลายวง ทรงคุณ
นางสมบัติ แซ่เสี่ย
นางสุนิตตรา ดีสมบูรณ์
นางณัฏฐา มีขอบ
นายพัลลภ ทองแท้
นางกานดา อยู่นรินทร์
นางมะลิ วะรุณมาร์
นางระเบียบ มูลกลาง
นางดารารัตน์ มูลกลาง
นายไพฑูรย์ บุญแจ่ม
นางนารีรัตน์ อาภูแก้ว
นางสุมลมาลย์ อิทธิเหตุ
นางจิติรัตน์ ศรีสมโภชน์
นางศิริ นิยะพัฒน์
นายทองดี ตู้ทอง
นายวัฒนา สีสดเขียว
นางกชพรรณ บุญลือสุข
นางสาวภัทรพร พวงโพธิ์
นางสุจินต์ ดอกพุฒ
นางจิราพร ดอกพุฒ
นางอติกันต์ ไทยลาปาง
นายสมหวัง อึ่งฮวบ

39/2
633
789/599
2/17
36
178
10/22
178/1
56/2
156/2
57/5
103
121/24
29/1
2/29
56
56
56
2/27
111/2
47/3
3/3
129/3
27/1
105/17
511
65/12
65/12
67/43
12/2

ซอย 9
ซอย 7
ซอย 9

ซอย 9
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
แยก 4

ซอย 5
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7

ซอย 9
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 9
ซอย 7
ซอย 9
ซอย 9
ซอย 9

พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน

ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

081-8534525

พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน

ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

098-5425664
090-5192450
095-8589029
092-8315124
094-9279994
086-7162412

085-1707771
081-7945511
084-7723976
065-0463752
063-6307582
063-9395246
095-9630401
088-1917895

062-0585599

094-7288168
081-5721996
085-9031221
085-1957315
091-7367823
097-9466235
061-6468170
089-6149022
036-223328
096-7621474
061-4257116
089-7160299
099-1023172
099-1023172
099-1023187
098-8678966

53
54
55
56
57
58
59
60
61

นายอานวย มิ่งสมร
นางอาภร สุขเกษม
นางจารัส นิตติวัฒน์
นางวราพร วันแว่น
นางประเพรียว หลุ่มเหลา
นางปรียาวัลย์ สุขล่วมรัม
นางอารีย์ ชาหาญ
นางแดง กันยาทอง
นางเพลินจิตร รอบคอบ

124/5
162
108
129/8
41/102
1
4
2
41/122

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นางบุญมี ฟ้าแจ่ม
นางสาเริง ฉายสุวรรณ
นางมณฑิชา นัยพิมพ์
น.ส.นันท์นภัส นารีมีทรัพย์
นางชนิตา ทะเลิงรัมย์
น.ส.กัลยากร วงษ์ตระกูล
นางธัศลักษณ์ อ้อยแดง
นางสาวทัศนีย์ เกรียงไกรนาต
นายพงศภัทร์ สุภประเสริฐ
นางพรนภัทร บุญยกลิ่น
นางขวัญใจ พุลเวช
นางเจริญ ทองกล่า
นายวิรัตน์ อิ่มเอม
นายณภัทร์ สินธพรัตนะ
นางนกแก้ว กุลน้อย
นางไกรทอง สรณะ
นางภารดี เครือสิงห์
นางสาวกัลยกร วงษ์ตระกูล

55/8
12
69
41/23
41/23
22/15
64
2/10
28/5
53/2
133/4
53/43
219
80
121/3
125/8
116/14
22/5

80
81

นางสาวชนิตา ทะเลิงรัมย์
นางสาวมณฑิชา นิยพัฒน์

41/23
69

ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 3

ซอย 7
แยก 5
ซอย 7
ซอย 7
ซอย 1
ซอย 3

ซอย 7
ซอย 7
ซอย 9
ซอย 7

ซอย 7
ซอย 7
แยก 5
ซอย 7

พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน

ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

พหลโยธิน
เทศบาล 1
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
เทศบาล 1
พหลโยธิน
เทศบาล 1
เทศบาล 1
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน
พหลโยธิน

ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

พหลโยธิน
พหลโยธิน

ปากเพรียว
ปากเพรียว

สระบุรี
สระบุรี

081-5635058
083-5595861
092-9792598
089-6149076
086-7590840
091-7539889
091-1071257
080-5763929
098-9917828

089-8030923
061-5925374
082-2377089
061-3515166
092-2813362
062-1202642
086-5437491
098-8974226
090-3175101
081-7575490
098-3762826
097-2325246
080-2206169

092-2813362
061-3515166
061-5925374

3) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดปลอดภัยเทคโนโลยี
ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมภายในและภายนอกโรงเรือน โดยปลูกผักตระกูลสลัด และผักคะน้า
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานภูมิปัญญาชุมชนเชิงเขา 2 และยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ออกแบบ และสร้างแบรนด์สินค้าตามอัตลักษณ์ของชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เชื่อมโยงการการท่องเที่ยววัดเชิงเขา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2
การทาตลาดออนไลน์ และออฟไลน์

ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas,
Financial analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ที่ทาให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
จุดแข็ง (Strength)
ประธานกลุ่ม มีป ระสบการณ์ และมีค วามเข้ มแข็ง และ
กลุ่มมีความสามัคคี
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาล
สระบุรี สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสระบุรี
โอกาส (Opportunity)
พื้ น ที่ แ หล่ งผลิ ต อยู่ ใกล้ แ หล่งชุ ม ชน ตลาด ร้านอาหาร
จานวนมาก
อยู่ ใกล้ วั ด เชิ งเขาซึ่ งเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด
สระบุรีซึ่งสามารถเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวได้

จุดอ่อน (Weakness)
ยังขาดผลิตภัณฑ์จุดเด่นของชุมชนของชุมชน
สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ด้าน วทน. ในการพัฒนาพื้นที่

อุปสรรค (Threats)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน
ขาดพื้นที่ผลิตได้มาตรฐาน
การเข้าถึงแหล่งทุนในการสนับสนุนด้านวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้นาเสนอข้อมูล ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียด
กิจกรรมทีด่ าเนินการ เทคโนโลยีทถี่ ่ายทอด ผลสาเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาไปใช้ประโยชน์ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน3
การนาไปใช้
(ปัจจัยนาเข้า) เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ประโยชน์
ที่ 1
ที่ 2
ที่ i

วิทยากร
ตัวคูณ

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

1
2
3 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

ยกตัวอย่างเช่น โครงการหมูบ่ ้านข้าวพื้นเมือง ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย พืน้ ที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ พันธุ์
ข้าว รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น สามารถออกแบบตารางเพิ่มเติมได้

สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
2) แผนงานที่จะดาเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ

6. วัตถุประสงค์
- หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

6.1 เพื่อลดต้นทุน/เพิ่มรายได้จากปลูกผักปลอดภัย และยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP พัฒนาแปลงปลูกเป็นระบบ
สมาร์ทฟาร์ม
6.2 เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน สร้างแบรนด์สินค้า และยกระดับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2
6.3 เพือ่ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงเขา 2 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมวัดเชิงเขา
6.4 เพื่อสร้างระบบตลาดชุมชนสู่ออนไลน์ และขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน
6.5 เพื่อสร้างชุมชนเชิงเขา 2 ให้เป็นชุมชนนวัตกรรมนักวิทย์ชุมชน
6.6 เพื่ อจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ ของชุมชน (Community Big Data) พื้ นที่ ชุมชนเชิงเขา 2 ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือ ง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
6.7 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พื้นที่ชุมชนเชิงเขา 2 ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี

7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคาปรึกษา
ระบุหมายเลขคาปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็ น ความต้ อ งการที่ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ านของชุ ม ชุ น ที่ เสนอโครงการ (แนบแผนพั ฒ นา
หมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ดาเนินการ ปี พ.ศ.2562
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
(จัดทา Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ของการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน)

9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออื่นๆ)

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง)
2. สานักงานเทศบาลเมืองสระบุรี

รูปแบบการสนับสนุน4
สนับสนุนอาคาร สถานที่ในการฝึกอบรม
โรงเรือนปลูกผักปลูกผัก

3. วัดเชิงเขา

ให้ความร่วมมือเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
องค์ความรู้ เทคโนโลยีการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน
อุปกรณ์การผสมดิน อุปกรณ์เครื่องย่อย

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสระบุรี
4

รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ
หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2563
2564
รวมเงิน
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ
30,000
พื้ น ที่ ชุ ม ชนและจั ด เวที ส ร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจด้าน วทน. ใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเชิงเขา 2
2.เทคโนโลยี ก ารปลู ก ผั ก ปลอด
47,000
ปลอดภัยและการยกระดับแปลง
ปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP
3.เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์ม
61,900
ส าหรั บ การปลู ก ผั ก ปลอดภั ย
โดยปลู ก ผั ก ตระกู ล สลั ด และ
ผักคะน้า
4.เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
50,000
ชุม ชนจากฐานภู มิปั ญ ญาชุม ชน
เชิงเขา 2
5 .ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
25,000
ดาเนินงาน จัดเวทีถอดบทเรียน
การท างาน เทคโนโลยีการปลู ก
ผัก ปลอดภั ย และระบบสมาร์ ท
ฟ า ร์ ม ปี ที่ 1 แ ล ะ ข้ อ มู ล
ประกอบการพั ฒ นาแผนพั ฒ นา
พื้นที่ปีที่ 1
แผนเงิน : ตามไตรมาส
30,000
79,450
79,450
25,000
213,900

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2564
2565
รวมเงิน
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ทบทวนท าความเข้ า ใจด้ า น
30,000
วทน. ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุม ชน
เชิงเขา 2 และติดตามข้อมูลการ
น าเทคโนโลยี ไ ปใช้ ป ระโยชน์
ปี พ.ศ. 2564
2.ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
80,000
ได้มาตรฐาน
3.ออกแบบ และสร้ า งแบรนด์
80,000
สิ น ค้ า ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ถูก ต้ อ ง
และเหมาะสม
4.การเขียนแผนธุรกิจ แผนการ
50,000
ต ล าด ขอ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น
เชิงเขา 2
5.เชื่อมโยงการการท่องเที่ยววัด
50,000
เชิงเขา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เชิงเขา 2
6.ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
40,000
ดาเนินงาน จัดเวทีถอดบทเรียน
การท างาน ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออกแบบ และการ
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ปี ที่ 2 และ
ข้ อ มู ล ป ระ ก อ บ ก าร พั ฒ น า
แผนพัฒนาพื้นที่ปีที่ 2
แผนเงิน : ตามไตรมาส
30,000
130,000
130,000
40,000
330,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2564
2565
รวมเงิน
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ทบทวนและติดตามข้อมูลการ
30,000
นาเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2565
2.ยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยว
100,000
วัดเชิงเขาและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเชิงเขา 2 ให้ได้มาตรฐาน
การท่อง และเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวใกล้เคียง
3.พั ฒ นาเทคโนโลยีระบบตลาด
60,000
ชุมชนสู่ออนไลน์
4. สร้างระบบตรวจสอบ
30,000
ย้อนกลับผลิตภัณฑ์
5.พัฒนานักวิทย์ชุมชน
50,000
6.ประเมินผลการดาเนินงาน จัด
60,000
เวทีถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ปีที่ 3 และคืนข้อมูลชุมชนเชิงเขา
2 ประชุมจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเชิงเขา 2
แผนเงิน : ตามไตรมาส
30,000
120,000
120,000
60,000
330,000

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. จานวนผู้รับบริการ

หน่วย
คน

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เรื่อง
2.1 เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดปลอดภัย ปีที่ถ่ายทอด 2564
2.2 เทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์ม ปีที่ถ่ายทอด 2564
2.3 เทคโนโลยีพัฒนาภัณฑ์ ปีที่ถ่ายทอด 2564
2.4 การยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ปีที่ถ่ายทอด 2565
2.5 การออกแบบ และสร้างแบรนด์สินค้าตามอัตลักษณ์ ของชุมชน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ปีที่ถ่ายทอด 2565
2.6 เชื่อมโยงการการท่องเที่ยววัดเชิงเขา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิง
เขา 2 ปีที่ถ่ายทอด 2566
2.7 การทาตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ ปีที่ถ่ายทอด 2566
ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ ปีที่ถ่ายทอด 2566
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์
3.1 ผักปลอดภัย
3.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.3 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
4. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้นาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

คน
ร้อยละ
บาท

2564
50

ค่าเป้าหมาย
2565
50

2566
50

3

2

3

1

1

1

1

1

1

50
80
300,000

50
80
400,000

50
80
400,000

13.ผลกระทบ
เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
- กรณี เพิ่มรายได้

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย กลุ่มสามารถมีรายได้จากการปลูกผัก ตะกูลสลัดจาหน่ายในชุมชนลูกค้า
ประจา ตลาดภายในชุมชน ร้านอาหาร คาดการรายได้เฉลี่ย 700 บาท/วัน x 30 วัน x 12 เดือน = 252,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คาดการรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเชิงเขา
เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท
- กรณี ลดรายจ่าย

สมาชิกกลุ่มสามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคฟรีซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้วันละ 30บาท/คน x 365วัน
= 14,600 บาท

สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
การเกิดแหล่งอาหารปลอดภัยจากสารเคมี และเพียงพอกับการบริโภคในชุมชน หมายถึงความมั่นคง
ทางอาหาร ช่วยให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มชุมชนดีขึ้น
การเกิดผลิตภัณฑ์ทาให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน เกิดการจ้างงานในชุมชน
สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
การจัดการของเสียในชุมชนที่เป็นอิน ทรีย์วัตถุช่วยลดปัญหาขยะจากชุมชน และโดยการมักเป็นปุ๋ย
และผสมกับดินปลูกซึ่งใช้ในการปลูกผักในกลุ่ม และจาหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ
14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(คาอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทุก
ขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน.......213,900....... บาท
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน
ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างการประชุม 150 บาท x 70 คน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางของคณะทางาน
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมร่วมกับชุมชน 30บาท x 70ชุด
ค่าวัสดุสานักงานประกอบการประชุม
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
ค่าตอบแทนววิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง x 6 ชั่วโมง x 3 วัน x 3 คน
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางคณะทางาน 240 บาท/วัน/คน x 4 คน x 5 วัน
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลการดาเนินโครงการ 4 วัน x 300 บาท x 2 คน
- เก็บข้อมูลติดตาม ประเมินผลโครงการ 1 วัน x 300 บาท x 2 คน
ค่าจ้างเหมารถตู้ในการเดินทาง
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
ป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดภัย เช่น
- ค่าวัตถุดิบประกอบการอบรมสาธิต ,ชุดตรวจสารพิษตกค้างในดิน ในน้า
และผลิตภัณฑ์ผักประกอบการสาธิต ,ค่าวัตถุดิบ และภาชนะเก็บตัวอย่าง
ประกอบการขอรับรอง ฯลฯ

จานวนเงิน
15,600
10,500
1,000
2,100
2,000
43,200
32,400
4,800
3,000

3,000
143,600
3,000
17,000

วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์ม เช่น
- ชุดปั้มน้าขนาด 1.5 PH ,ปั้มน้าแรงดัน 24V 10 A. ,Phase Protection
Relay ,Relay 220V 10A ,Relay 220V 15A ,#1450-แบตเตอร์รี่ขนาด 12
V 7 A ,ชุดแมกเนติก คอนแทคเตอร์ ,รีเรย์โอเวอร์โหลด ,สวิทช์เลือก 3 ทาง
ON-OFF-ON ไพลอตแลมป์ แสดงสถานะ ,อีเมอเจนซี่สวิทซ์ ,เซอร์กิตเบรก
เกอร์ 15 A ,แอมป์มิเตอร์ 220 V ,AC โวลท์มิเตอร์ 220 V ,ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด
แบบกันน้ามีหลังคาฝา 2 ชั้น ,กล่องพลาสติกกันน้า ,สายไฟ VAF ขนาด
2x2.5 mm. ,สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 mm. ,กรองน้าเกษตรขนาด 2
inch ,Solenoid value ½ inch ,Pressure switch ½ inch ,บอลวาล์ว
ขนาด 18 mm. ,บอลวาล์ว ขนาด 20 mm.
วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น
- ค่าวัตถุดิบประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ,ค่าวัตถุดิบประกอบการ
อบรมสาธิต ,ค่าบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 150 บาท
x 70 คน x 3 วัน
ค่าวัสดุสานักงาน เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางของคณะทางานติดตาม ประเมินผล
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารประกอบการดาเนินโครงการและเอกสาร
ประกอบการติดตามและประเมินผล 30 บาท x 350 ชุด

40,000

26,600

31,500
25,500
11,500
1,000
10,500

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด สามารถ
ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ ร้ อ งขอ พร้ อ มทั้ ง ท าตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นคู่ มื อ
การดาเนินงานฯ ทุกประการ

(

ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ )
ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง**
อาจารย์
(** ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา)

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ลำดับ

ที่อยู่ (หมู่ท/ี่ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

ชื่อ - สกุล

1

นางจรูญ หุ่นดี

37/5

ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

2

นางนกแก้ว กุลน้อย

121/3

3

นายกุหลาบ บารุงนา

229/4 ซอย 1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

4

นางมาลี โกศลสิทธิ์

44

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

5

นางสมจิตต์ บุญเสริม

32/3

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

6

นางสมจิตต์ บุญเสริม

133/10 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

7

นางเพ็ญพร อัมพะลพ

67/44 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

8

น.ส.พนิตา นิลพัฒน์

98/1

9

นางรัมพัน ศรีใส

128/5 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

10 นางปราณี งามโสภา

132/2 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

11 นางปรัศนี คล้ายสุวรรณ์

128

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

12 นางวิไล สุขเกษม

45

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

13 นางรวีวรรณ ศิริสมบูรณ์

67/132 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

14 นางจรินทร์ ระวังกิ่ง

46/1

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

15 นายสุพล แสนกล้า

67/42

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

16 นางสุนิสา สุขเกษม

57

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

17 นายถาวร อินทชาตรี

233/4

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

18 นายเสนีย์ ภู่ดี

8

19 นางสุดใจ สถิรวัฒนากร

65/27 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

20 นายธารากร วิริยะประสาท 127

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี
ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

21 นายวันเฉลิม ภาคณี

166/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

22 นางชลารัตน์ นิลพัฒน์

98

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

23 นางวราภรณ์ มาสนันท์

39/2

ซอย 7 แยก
ถนนพหลโยธิ
4
น ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

24 นางผ่องศรี คาปัญญา

633

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

25 นางสมบุญ ปานดาษ

789/599

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

26 นายสุรพล แต้มเติม

2/17

ซอย 5 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

27 นางสุภาณี เผ่านานนท์

36

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

28 นายสมบุญ นะภาโส

178

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

29 นางบุญส่ง เปรมปรี

10/22

30 นายอานวย บุญยัง

178/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

31 นางลายวง ทรงคุณ

56/2

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี
ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

อำชีพ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

32 นางสมบัติ แซ่เสี่ย

156/2 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

33 นางสุนิตตรา ดีสมบูรณ์

57/5

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

34 นางณัฏฐา มีขอบ

103

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

35 นายพัลลภ ทองแท้

121/24

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

36 นางกานดา อยู่นรินทร์

29/1

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

37 นางมะลิ วะรุณมาร์

2/29

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

38 นางระเบียบ มูลกลาง

56

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

39 นางดารารัตน์ มูลกลาง

56

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

40 นายไพฑูรย์ บุญแจ่ม

56

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

41 นางนารีรัตน์ อาภูแก้ว

2/27

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

42 นางสุมลมาลย์ อิทธิเหตุ

111/2 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

43 นางจิติรัตน์ ศรีสมโภชน์

47/3

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

44 นางศิริ นิยะพัฒน์

3/3

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

45 นายทองดี ตู้ทอง

129/3 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

46 นายวัฒนา สีสดเขียว

27/1

47 นางกชพรรณ บุญลือสุข

105/17 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

48 นางสาวภัทรพร พวงโพธิ์

511

49 นางสุจินต์ ดอกพุฒ

65/12 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

50 นางจิราพร ดอกพุฒ

65/12 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

51 นางอติกันต์ ไทยลาปาง

67/43 ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

52 นายสมหวัง อึ่งฮวบ

12/2

53 นายอานวย มิ่งสมร

124/5 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

54 นางอาภร สุขเกษม

162

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

55 นางจารัส นิตติวัฒน์

108

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

56 นางวราพร วันแว่น

129/8 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

57 นางประเพรียว หลุ่มเหลา 41/102

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี
ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

58 นางปรียาวัลย์ สุขล่วมรัม

1

ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

59 นางอารีย์ ชาหาญ

4

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

60 นางแดง กันยาทอง

2

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

61 นางเพลินจิตร รอบคอบ

41/122

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

62 นางบุญมี ฟ้าแจ่ม

55/8

63 นางสาเริง ฉายสุวรรณ

12

ถนนเทศบาล 1 ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

64 นางมณฑิชา นัยพิมพ์

69

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

ซอย 7 แยก
ถนนพหลโยธิ
5
น ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

65 น.ส.นันท์นภัส นารีมีทรัพย์ 41/23

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

66 นางชนิตา ทะเลิงรัมย์

41/23 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

67 น.ส.กัลยากร วงษ์ตระกูล

22/15

68 นางธัศลักษณ์ อ้อยแดง

64

ถนนเทศบาล 1 ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี
ซอย 1 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

69 นางสาวทัศนีย์ เกรียงไกรนาต2/10

ซอย 3 ถนนเทศบาล 1 ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

70 นายพงศภัทร์ สุภประเสริฐ 28/5

ถนนเทศบาล 1 ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

71 นางพรนภัทร บุญยกลิ่น

53/2

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

72 นางขวัญใจ พุลเวช

133/4 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

73 นางเจริญ ทองกล่า

53/43 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

74 นายวิรัตน์ อิ่มเอม

219

ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

75 นายณภัทร์ สินธพรัตนะ

80

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

76 นางนกแก้ว กุลน้อย

121/3

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

77 นางไกรทอง สรณะ

125/8

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

78 นางภารดี เครือสิงห์

116/14 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

79 นางสาวกัลยกร วงษ์ตระกูล 22/5

ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

80 นางสาวชนิตา ทะเลิงรัมย์ 41/23 ซอย 7 แยก
ถนนพหลโยธิ
5
น ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี
81 นางสาวมณฑิชา นิยพัฒน์ 69

ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

1. ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้ำ: ว่าที่ร้อยตรี ชื่อ: สุวินัย นำมสกุล: โสดาเจริญ
เกิดวันที:่ 29/03/2528 เลขบัตรประจำตัวประชำชน: 1629900029618
ออกโดย: อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง วันที่หมดอำยุ: 28/03/2569
เชื้อชำติ: ไทย สัญชำติ: ไทย ศำสนำ: พุทธ สถำนภำพ: สมรส
2. ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้ำนเลขที่: 18/1 หมู่ที่: 1 หมู่บ้ำน: นาริน ซอย: - ถนน: - ตำบล: ผาปัง
อำเภอ: แม่พริก จังหวัด: ลาปาง รหัสไปรษณีย์ : 52180 โทรศัพท์: - โทรสำร: - มือถือ: 087-061-7442
อีเมล์: Suvinaisodajaroen@gmail.com, Suvinai.s@rmutsb.ac.th
3. สถำนภำพกำรทำงำนปัจจุบัน
บ้ำนเลขที่: 450

หมู่ที่: 6 หมู่บ้ำน: - ซอย: - ถนน: - ตำบล: ย่านยาว

อำเภอ: สามชุก

จังหวัด: สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ : 72130
โทรศัพท์: - โทรสำร: - มือถือ: 087-061-7442
อีเมล์: Suvinaisodajaroen@gmail.com, Suvinai.s@rmutsb.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สำขำวิชำ
วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต

ประเทศ
ไทย

ปีที่จบกำรศึกษำ
2558

ไทย

2552

ปวส.เทคนิคการผลิต

ชื่อสถำนศึกษำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตตาก
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ไทย

2549

ปวช.ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

ไทย

2547

5. ประวัติกำรอบรม
ชื่อหลักสูตร
วิทยากรท้องถิ่น GHP โครงการสร้าง

ชื่อหน่วยงำน
จัดอบรม
สถาบันการจัดการ

ที่

ประเทศ

ระยะเวลำอบรม

ไทย

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2562

ปี พ.ศ.
ที่อบรม
2562

ความร่วมมือและขยายผลวิทยากรท้องถิ่น
ด้านสุขลักษณะทีด่ ีในการผลิตอาหาร
การจัดทาแผนการจัดการความรูร้ ายบุคคล
(Individual KM Plan)
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)
การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ระยะที่ 1 หัวข้อเรื่อง
“จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากทางวิจัยได้
อย่างไร”
ผู้ประสานงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ( Innovation Facilitator : IF+++)
นักวิชาการเพื่อสังคม หัวข้อ “From SeS
Framework to Research Proposals”
การเพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการสู่การพัฒนา
เชิงพื้นที่ ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม
Gas Analyzer Calibration
Digital Multimeter Calibration
Electronic Balance Calibration
Dial Gauge and Dial Test Indicator
Calibration Using Dial Gauge Tester
Advanced CNC Machening for Mold &
Die Making Mold & Die Technology
Center

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ไทย

วันที่ 28 มกราคม 2562

2562

ไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2562

ไทย

วันที่ 6–7 สิงหาคม 2562

2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

ไทย

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561

2561

ไทย

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560

2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ไทย

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560

2560

สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
สถาบันไทย-เยอรมัน

ไทย

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555

2555

ไทย

วันที่ 14-16 พฤษภาคม
2555
วันที่ 23-25 พฤษภาคม
2555
วันที่ 23-25 มิถุนายน
2555
วันที่ 7 มีนาคม 2554 –
1 เมษายน 2554

2555

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2555
2554

6. ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนกำรศึกษำวิจัย
ปี พ.ศ./ค.ศ.
2558

2558

ชื่อผลงำนทำงวิชำกำร/กำรศึกษำวิจัย
อิท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิ ระหว่างเที่ ย วเชื่ อมต่ อ สมบั ติ โลหะ
เชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-S50C
พรหมโชติ แก้วสี สุวินยั โสดาเจริญ
กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
อิทธิพลของความเร็วรอบและเวลากดแชการเชื่อมเสียด

หน่วยงำน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ครั้งที่ 12: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์
กาแพงแสน
การประชุมวิชาการดานเทคโนโลยีการเชื่อม และ

2559/2016

2563

ทานจุดต่อความแข็งแรงของรอยตอเกย อลูมิเนียมผสม
AA 1100 และอลูมิเนียมผสม AA 5052
สุวินัย โสดาเจริญ กิตติพงษ กิมะพงศ
Velocity Adjustable Wind Turbine Simulator
based on Actual Wind Generator for Laboratory
Use
Napat Watjanatepin ,Suvinai Sodajaroen
ความไว้วางใจและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
น้าทิพย์ แย้มกลีบบัว ศุภกร ลิม้ คุณธรรมโม พนิดา
เฟื่องขจร สุวินัย โสดาเจริญ ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์

การตรวจสอบ ประจาป 2558

International Journal of Engineering and
Technology (IJET)

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 4

7. ประวัติกำรทำงำน (ตำแหน่งงำนให้ระบุตำแหน่งสุดท้ำยของแต่ละหน่วยงำน)
ปี พ.ศ.ที่ทำงำน
ชื่อหน่วยงำน
2563 – ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2559 – 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2559 – 2559

2553 – 2558

2552 – 2553

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
C.P.S.Development
Engineering Co.,LTD

ตำแหน่ง
อาจารย์

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
สอน วิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา
บารุงศิลปวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่
สนับสนุนและประสานงานกับนักวิจัย และบริการวิชาการ
บริหารงานทั่วไป งานคลินิกเทคโนโลยี งานบริการให้คาปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยีงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า OTOP
เจ้าหน้าที่
บริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ประชาชน
ประสานงาน
ประสานงานโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
คลินิกเทคโนโลยี การอุดมศึกษาฯ
อาจารย์
สอน วิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา
บารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างาน

กากับดูแลการติดตั้งเครื่องจักร

8. ประวัติกำรทำงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ.
2563

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทา
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก

ชื่อหน่วยงำน
บทบำทหน้ำที่
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2559-2562
2559-2562
2559-2562

2562

2561

2559 - 2561
2561

2560
2560

2560

โครงการบริการให้คาปรึกษา และข้อมูล
เทคโนโลยี
โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบ่ ้าน
ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้าน
การซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
โครงการผลักดันการบูรณาการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบการบริการทางวิชาการ สู่การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
โครงการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดนิทรรศการผลงานด้านบริการ
ทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผูร้ ่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผูร้ ่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

9. ประวัติกำรขึ้นทะเบียนที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญ
ปี พ.ศ.
2563

เลขทะเบียน
4031

หน่วยงำน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควำมเชี่ยวชำญที่ขึ้นทะเบียน
ด้านเทคโนโลยีการผลิต

10. ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมชำนำญ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ควำมเชี่ยวชำญ

โปรดระบุรำยละเอียด

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เครื่องใช้ ของตกแต่ง และ
ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่
อาหาร

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักร
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักร

ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต ในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต ในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักร
พัฒนากระบวนการผลิต

ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต ในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ออกแบบกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและถูกต้อง และเกิด
ของเสียน้อยที่สุด

แบบฟอรมคําขอขน
ึ ้ ทะเบียนท่ป
ี รึกษาเทคโนโลยีของ สป.วท.

1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ นาย ณัฏฐ

นามสกุล สิริวรรธนานนท

เพศ

อายุ 48 ปี

เกิดวันที่ 30/08/2515

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3710500209039
เชื้อชาติ ไทย

ออกโดย เทศบาลเมืองนนทบุรี

สัญชาติ ไทย

วันที่หมดอายุ 29/08/2568
สถานภาพ โสด

ที่อยูที่สามารถติดตอได/ที่อยูปัจจุบัน อยูบานเลขที่ 86 หมูที่ 6 หมูบาน ธนพัฒนา
ซอย นนทบุรี8 แยก2

ถนน นนทบุรี1

อําเภอ เมืองนนทบุรี

ตําบล บางกระสอ

จังหวัด นนทบุรี

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย 11000

โทรสาร

มือถือ 081-916-2081

E-mail nuttiq@gmail.com

2. สถานภาพการทํางานปัจจุบัน
ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ตําแหนงงาน อาจารย
เลขที่ 450 หมูที่ 6

ซอย

ตําบล ยานยาว

อําเภอ สามชุก

โทรศัพท 035-709080

ถนน
จังหวัด สุพรรณบุรี

โทรสาร 035-709080

รหัสไปรษณีย 72130
มือถือ 081-916-2081
ระยะเวลาที่ทํางาน 7 ปี

E-mail nuttiq@gmail.comom

3. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปี ที่ศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อสถานศึกษา/ประเทศ

ปริญญาเอก

2562

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
/ไทย

ปริญญาโท

2543

เครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
/ไทย

ปริญญาตรี

2539

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
/ไทย

4. ประวัติการอบรม
ปี ที่อบรม

ระยะเวลาอบรม

2563

6 ชม.

2562

2561

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหนวยงานที่จัดอบรม/ประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ/ไทย

4วัน

การสรางความรวมมือและขยายผลเครือขาย
วิทยากรทองถิ่นดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร(Good Hygiene Practice:GHP)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชา
ติ (สวทช.) โดยฝายพัฒนาพ้ น
ื ที่เพื่อเกษตรและ
ชุมชนภายใตสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร(สท.)/ไทย

30วัน

โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริง สําหรับ บริษท
ั แอลซีเทคเอ็นเนอรยี่จํากัด/ไทย
บุคลากรสายวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2561

4. ประวัติการอบรม
ปี ที่อบรม

ระยะเวลาอบรม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหนวยงานที่จัดอบรม/ประเทศ

2561

2วัน

ฝึ กอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการ
แขงขันฝีมือแรงงานแหงชาติครัง้ ที่ 27 สาขา
เมคคาทรอนิกส ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561
ณ บริษท
ั เฟสโต จํากัด แขวงรามอินทรา เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยบริษท
ั เฟสโต
จํากัด

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี/ไทย

2561

4วัน

กิจกรรมพัฒนาผูนํากลุมOTOPใหมีทักษะใน
ดานการตลาด การตลาดดิจิทัลและการบริหาร
จัดการกลุมภายใตโครงการ"ยกระดับOTOPใน
พื้นที่ 10 จังหวัดเป าหมาย"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.)/ไทย

2560

5 วัน

โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุนที่
3

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปกร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ/ไทย

2560

1วัน

ฝึ กอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการ
แขงขันฝีมือแรงงานแหงชาติครัง้ ที่ 27 สาขา
เมคคาทรอนิกส จากสํานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 2 สุพรรณบุรี ที่ รง.0413/1575 ลงวัน
ที่ 28 ธันวาคม 2560

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี/ไทย

2560

15วัน

โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริงสําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ประจําปี  2560

บริษท
ั  เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิง้ จํากัด/ไทย

2559

30วัน

โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริงสําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ประจําปี  2559

สถาบันไทยเยอรมัน/ไทย

2559

2วัน

อบรมตามโครงการอบรมบุคลากรผูทําหน าที่
เป็ นวิทยากรอบรมผูขอรับ/ตออายุใบอนุญาตขับ
รถหลักสูตร 5 ชัว
่ โมง ครัง้ ที่ 1

กรมการขนสงทางบด/ไทย

5. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานการศึกษาวิจัย (เฉพาะท่เี กี่ยวของกับโครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP)
ปี  พ.ศ.

ชื่อผลงานทางวิชาการ/การศึกษาวิจัย

หนวยงานที่เสนอผลงาน

2563

โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาเชิงลึก เรื่อง มาตรฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มกษ. 9001-2556 การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหารและมาตรฐาน
สินคาเกษตร มกษ. 9000 เลม 1-2552 เกษตรอินทรีย
เลม 1 เรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก จําหนายผลิตผล
และผลิตภัณฑอินทรีย แกเกษตรกรผูผลิต และผูประกอบ
การ OTOP ในพ้ น
ื ที่จังหวัดชัยนาท และใกลเคียง

2563

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี กลุม เบ็ญพาดรักษเกษตรกร (มะขาม
แชอิ่มอบแหง)ตอเนื่องปีที่ 2

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

2563

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
จังหวัดราชบุรี กลุม ขาวหมากหวานแมมาลัย ตอเนื่องปีที่
2

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

2563

โครงการ หมูบานวิถีวิทยมะขามปอมอินทรียชุมชนแกว
สมใจไทรโยคปีที่ 2

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

2562

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี กลุม เบ็ญพาดรักษเกษตรกร (มะขาม
แชอิ่มอบแหง)

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

2562

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
จังหวัดราชบุรี กลุม ขาวหมากหวานแมมาลัย

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

2562

โครงการ หมูบานวิถีวิทยมะขามปอมอินทรียชุมชนแกว
สมใจไทรโยคปีที่1

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)

5. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานการศึกษาวิจัย (เฉพาะท่เี กี่ยวของกับโครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP)
ปี  พ.ศ.

ชื่อผลงานทางวิชาการ/การศึกษาวิจัย

หนวยงานที่เสนอผลงาน

2561

โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุมผูประกอบการ OTOP
ประเภทผลิตภัณฑอาหาร เครื่องด่ ม
ื  ของใช และของตก
แตง ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ น
ื ที่
จังหวัดชัยนาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

2561

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคา OTOP ดวย วิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุมวิสาหกิจแกวสมใจ: ตอเนื่องปีที่2)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.)

2561

โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมของทางสมาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ใน
การดําเนินงาน โครงการพัฒนาเครื่องอบแหงปั้มความรอน
ประหยัดพลังงาน ภายใตโครงการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมสรางสรรคคุณคา
ในเตรียมความพรอมในการติดตงั ้  และเป็ นตัวแทนพรอม
กับกลุมวิสาหกิจชุมชนแกวสมใจ ในการรับมอบเครื่องอบ
แหง

2559

โครงการการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุม
วิสาหกิจแกวสมใจ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.)

2558

โครงการยอยภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบา
น ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประ
จําปี งบประมาณ 2559 “โครงการบูรณาการความรู ทาง
วิศวกรรมเพื่อสรางอาชีพและเพิ่มรายไดสูชุมชน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

6. ประวัติการทํางาน (ตําแหนงงานใหระบุตําแหน งสุดทายของแตละหน วยงาน)
ปี ที่ทํางาน
พ.ศ. 2556 ถึง ปั จจุบัน

ชื่อหนวยงาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

หน าที่ความรับผิดชอบ

สถานบันการศึก
ษา

อาจารย

สอน วิจัย และบริการ
วิชาการดานวิศวกรรม
,วิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม, การพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ

7. ประวัติการเป็ นท่ป
ี รึกษาเทคโนโลยี(รวมถายทอดเทคโนโลยี)ใหแกผูประกอบการ(วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ
กลุม OTOP SME)
ปี  พ.ศ.

ระยะเวลา

ชื่อหนวยงานที่ไดรับทุน

เรื่อง

ผลลัพธที่ได

2563

120 วัน

ผูประกอบการจังหวัดชัยนาทและ กา
ญจนบุรี

โครงการอบรมใหความรูและ
พัฒนาเชิงลึก เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีฯ

อบรมใหความรูแกเกษตรกร
จํานวน 70 ราย คัดเลือกใหเหลือ
20ราย เพื่อเตรียมความพรอม
เกษตรกร เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อ
ขอรับการรับรอง จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

2562

8 เดือน
(มกราคม
-สิงหาคม
2562)

หัวหน าโครงการ :โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี กลุม เบ็ญพาดรักษ
เกษตรกร (มะขามแชอิ่มอบแหง)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณจากสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สป.วท.)

1) เพื่อย่ น
ื ขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตขน
ั ้ ตน หรือ Primary
GMP 2) ออกแบบและสรางตูอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย 3)
ออกแบบและสรางเครื่องกรีดเนื้อ
มะขามปอม

2562

8 เดือน
(มกราคม
-สิงหาคม
2562)

โครงการพัฒนาและยกระดับสินคาหนึ่ง งบประมาณจากสํานักงานปลัด
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่
เทคโนโลยี (สป.วท.)
จังหวัดราชบุรี กลุม ขาวหมากหวานแม
มาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ออกแบบและสรางเครื่องหยอด
ขาวหมาก

7. ประวัติการเป็ นท่ป
ี รึกษาเทคโนโลยี(รวมถายทอดเทคโนโลยี)ใหแกผูประกอบการ(วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ
กลุม OTOP SME)
ปี  พ.ศ.

ระยะเวลา

ชื่อหนวยงานที่ไดรับทุน

เรื่อง

ผลลัพธที่ได

2562

8 เดือน
(มกราคม
-สิงหาคม
2562)

โครงการ หมูบานวิถีวิทยมะขามปอม
อินทรียชุมชนแกวสมใจไทรโยค

งบประมาณจากสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สป.วท.)

2561

8 เดือน
(มกราคม
-สิงหาคม
2561)

หัวหน าโครงการ:โครงการยกระดับสิน
คา OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนแกว
สมใจดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพ้ น
ื ที่จังหวัดกาญจนบุรีคูปอง
วิทยเพื่อโอทอป (STI Coupon for
OTOP Upgrade)ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (วท.)

2561

2 เดือน
(กุมภา
พันธ มีนาคม 2
561)

ผูประสานโครงการ:โครงการวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรมของทางสมาคม
เครื่องจักรกลไทยรวมกับกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติตาม
สัญญาเลขที่FDA-MT-2560-4844-TH

โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม
ของทางสมาคมเครื่องจักรกลไทย
รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ

2561

120 วัน
(ธันวาคม
2560เมษายน
2561)

หัวหน าโครงการ :โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมผูประกอบการ OTOP
ประเภทผลิตภัณฑอาหาร เครื่องด่ ม
ื 
ของใช และของตกแตง ดวยวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาท
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)

2560

หัวหน าโครงการการพัฒนาระบบบรรจุ
อัตโนมัต(ิ Automatic Packaging
Systems Development)ตามประกาศ
ของสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณบริษท
ั  เค.เอ็ม.แพคเกจจิง้ จํากัด
จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แกปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility)
ประจําปี งบประมาณ 2560

2559

หัวหน าโครงการ : โครงการยอยภายใต
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมูบาน
ชุมชน สังคม ดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี “โครงการบูรณาการความรู
ทางวิศวกรรมเพื่อสรางอาชีพและเพิ่ม
รายไดสูชุมชน”

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู
บาน ชุมชน สังคม ดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /งาน
บริการวิชาการ สวพ. มทร.สุวรรณ
ภูมิ

2559

หัวหน าโครงการ : โครงการการเพิ่ม
มูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑ กลุม
วิสาหกิจแกวสมใจ (STI Coupon for
OTOP Upgrade) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (วท.)

2558

หัวหน าที่ปรึกษา กลุมเกษตรกรทํานา
หนองขาม ประธานนายสมศักดิ ์ ทอง
สุกใสการผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุง ที่
อยู 94 ม.7 ตําบลหนองขาม อําเภอ
หนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุมเกษตรกรทํานาหนองขาม/งาน
บริการวิชาการมทร.สุวรรณภูมิ

1. การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตมะขามปอมอินทรีย 2.
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป ชา
มะขามปอม 3. พัฒนาผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด สบูมะขามปอม
4. พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิต
ภัณฑ 5. สรางฐานขอมูล การ
ตลาดออนไลน

8. ประวัติการขน
ึ ้ ทะเบียนท่ป
ี รึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ปี  พ.ศ.

เลขทะเบียน

หนวยงาน

ความเชี่ยวชาญที่ข้ น
ึ ทะเบียน

9. ความเชี่ยวชาญ/ความชํานาญของทาน (ไมเกิน 3 ดาน)
ลําดับ

กลุมผลิตภัณฑ

ความเชี่ยวชาญ

โปรดระบุรายละเอียด

1

อาหารและเครื่องด่ ม
ื

การพัฒนาเครื่องจักร

การออกแบบเครื่องจักร เพื่อใชแทนการใชแรงงาน ทดแทน
แรงงาน แบบใชกลไก แบบก่ งึ อัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ การใช
พลังงานทดแทน พลังแสงอาทิตย

2

อาหารและเครื่องด่ ม
ื

ยกระดับผูประกอบการ OTOP ดวย
วทน.

คูปองวิทยเพื่อโอทอป ของสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (วท.) ปี  2559-ปั จจุบัน

3

อื่น ๆ

การพัฒนาขบวนการผลิต

การเขารวมเป็ นที่ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ผลิต เพื่อวิเคราะหปัญหา หาแนวทางในการแกปัญหาเพื่อลด
เวลา ลดคาใชจาย ลดขน
ั ้ ตอนการผลิต

4

อื่น ๆ

สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ

การออกแบบบรรจุภัณฑ

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ระบุไวขางตนถูกตองและเป็ นจริงทุกประการ
ลงช่ อ
ื
( ณัฏฐ สิริวรรธนานนท)
ผูสมัคร
วันที่

ประวัติส่วนตัว
นายสุริยา
น้าแก้ว
เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2519 อายุ 42 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 132/2 ม. 2 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72170
ด้านการศึกษา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาชาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) สาชาวิชาช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
3. ระดับปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6)
4. ระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาชาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การทางาน
ปี พ.ศ. 2542 – 2547
ปี พ.ศ. 2547 – 2552
ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ต้าแหน่ง อาจารย์สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ
กาณจนาภิเษกหนองจอก กทม.
ต้าแหน่ง ครูฝึก บ.กุลธรเคอร์บี จ้ากัด (มหาชน)
นิคมลาดกระบัง กมท.
อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
[1] สุริยา นาแก้ว และ ศิริชัย ต่อสกุล. “การศึกษาสภาวะความเครียดบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ใน
การลากขึนรูปด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ้าปี
พ.ศ. 2555, 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอ้า เพชรบุรี
[2] มนเทียร โสขุมา, ธรรมนูญ กาไรเงิน, สุริยา น้าแก้ว และ สุริยา ประสมทอง. “การศึกษาอิทธิพล
ความเร็วรอบแม่พิมพ์สปิ น นิ่ งที่มีผลต่อการขึนรูปแผ่ นอะลู มิเนียมด้วยกระบวนการสปินนิ่ง” การประชุม
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Environment, Energy and Applications (IEEA 2019 Osaka, Japan during March 16-19, 2019.
[8] วิชัย นระมาตย์ คณะ.การประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ในการควบคุมอุณหภูมิและ

การให้น้าในโรงเรือนอัตโนมัติ.การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบ
ออนไลน์ (CRCI 2020 Online) วันที่ 2-4 กันยายน 2563.
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5. ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ลำดับ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ด้านการอารักขาพืช :การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการ
1 ควบคุมศัตรูพืช การจัดการวัชพืชในนาข้าว เป็นต้น
2

การผลิตเห็ด : การเพาะเห็นในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดบนขอนไม้ การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น

3

การผลิตข้าว : การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว

4

การผลิตพืชปลอดภัย : การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการผลิตพืชปลอดภัย ผู้ตรวจประเมิน
GAP ข้าว และ ผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(SDGsPGS)

5

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว : การจัดการโรคของผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว โรคเมล็ดพันธุ์

6. ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนด้ำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ลำดับ
ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน/กำรเป็นวิทยำกร ด้ำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สอนวิชาโรคพืชเบื้องต้น การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ศัตรูพืชเบื้องต้น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
1 การจัดการศัตรูพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ โรคเมล็ดพันธุ์
2

งานการผลิตเห็ด : การใช้ขี้เลื่อยไม้ไผ่(วัสดุเหลือใช้จาการทาธูป)ในการเพาะเห็ดนางรมภูฐาน

3

งานวิจัย

- การตรวจเชื้อราที่ ติดมากับ เมล็ ดพันธุ์ถั่ว เขียว (Phaselus aureus) 14 สายพัน ธุ์ . งบประมาณ
แผ่นดินปี 2537
- การศึกษาทิศทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส. สายเกษตรของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล งบประมาณแผ่นดินปี 2537
- การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วย. งบประมาณแผ่นดินปี 2539-40
- การศึกษาผักพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง. งบประมาณแผ่นดินปี
2543
- การศึกษาเชื้อที่ติดมากับ วัสดุป ลู กผักอินทรีย์และการใช้โอโซนทาความสะอาดผั กอินทรีย์ . งบ
ผลประโยชน์ปี 2546
- การเปรี ย บเที ย บวิ ธีก ารขยายพั น ธุ์ ผั ก หวานบ้ านที่ เหมาะสมในการปลู กแบบผั กอิ น ทรีย์ . งบ
ผลประโยชน์ปี 2547
- การใช้สารสกัดข่าในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช งบประมาณแผ่นดินปี 2548 (หัวหน้าโครงการ)
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการปลูกผักพื้นบ้านอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดินปี 2550 -51
- การควบคุมโรคเหี่ยวของผักสลิดและผักหวานบ้านโดยชีววิธี งบประมาณแผ่นดินปี 2551
- การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและการเป็นปรสิตของฝอยทอง งบกองทุนวิจัย ปี 2553
- การศึกษาลั กษณะทางกายภาพและชี วภาพของเมล็ ดข้าวที่ป ลู กในระบบจีเอพี และอินทรีย์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบ สกอ. ปี 2554
- การลดต้นทุนการผลิตผักพื้นบ้านโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่ (ปุ๋ยสั่งตัด)งบ
กองทุนวิจัย ปี 2554
- การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด งบโครงการศูนย์ข้าวสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ 2554
- การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม งบประมาณแผ่นดินปี 2555-56
- ผลของการตั ด ใบ ข้ า วต่ อ ผลผลิ ต ข้ า ว งบ กองทุ น วิ จั ย ปี 2556 (หั วห น้ าโครงการ)
- ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิต
ข้าว งบประมาณแผ่นดิน ปี 2557-2558
- ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิต
ข้าว ระยะ 1,2,3 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559-2561
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์แห้วปลอดภัย งบสกว. 2559
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์แห้วปลอดภัย:การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน งบสกว. 2560
- ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี และสารชีวภาพต่อ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
- กระบวนการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมศัตรูพืชเพื่อการผลิตเมล่อนคุณภาพอย่างยั่งยืน
งบสกว. 2561-62

2. ผู้ร่วมโครงกำร
- ผลของไคโตซานในการควบคุมโรคใบไหม้ของข้าว งบผลประโยชน์ปี 2550
- การพัฒนาระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเพื่อผลิตผักพื้นบ้านบางชนิด งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552
โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย
- การจัดระบบปลูกผักพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552 โครงการย่อย
ภายใต้แผนงานวิจัย
- การใช้ไคโตซานเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2553
- การบริหารแมลงศัตรูข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยการจัดระบบปลูกและการใช้ชีวินทรีย์ งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2553
- การเพิ่มประสิทธิภาพการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าสบู่ดาโดยเทคนิคการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนการ
เก็บรักษาและก่อนการปลูก งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2554
- การพัฒนาวิธีการควบคุมโรคราน้าค้างของข้าวโพดข้าวเหนียว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2554
- การใช้ไคโตซาน เพื่อลด การใช้สารเคมีในการ ผลิตข้าวอย่างยั่งยืน งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2554
- การบริหารแมลงศัตรูข้าวโพดข้าวเหนียวในระบบปลูกแบบอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2555
- การศึกษาพันธุ์และการผลิตกุยช่ายอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดินปี 2556-57
- การบริหารแมลงศัตรูข้าวในระบบปลูกแบบอินทรีย์ งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2556
- การศึกษาประสิทธิภาพของสนามไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับต่อการลดความชื้นมะคาเดเมียทั้ง
กะลา งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2561
- เครื่องต้นแบบการให้น้าและบาบัดน้าด้วยโอโซนของระบบผลิตพืชไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียม แบบระบบปิดขนาด 3mx5mx5m งบประมาณ 2562
งำนวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เป็นต้น

- รางวัล : ประกาศเกี ย รติ คุ ณ รางวัล เชิ ด ชู เกี ย รติ นั ก บริ ก ารวิ ช าการมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “ระดับดีเด่น”ประจาปี 2561
- ความเชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียน
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป
และ Primary GMP หน่วยงาน มูลนิธิสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียนอนุญาต 60-IB
02-1-003 ปีอนุญาต พ.ศ.2560
- ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต หน่วยงานสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียนอนุญาต 62-BK 01-1-005 ปีอนุญาต พ.ศ.2562
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกับการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโนยีจาก
ผลงานวิจัยภายในและภายนอกประเทศ
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย :
1) โครงการ การใช้ประโยชน์จากลู กเดือยเงินสนับสนุนการวิจัยงบประมาณ
พ.ศ. 2550
2) โครงการ การใช้ประโยชน์และส่งเสริมการบริโภคผักพืนบ้าน งบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ. 2551-2552
3) โครงการ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพทางจุ ลิ น ทรี ย์ น มพาสเจอร์ ไ รส์ เงิ น
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553
4) โครงการ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารขบเคี ยวจากข้ า วกล้ อ งงอก จาก
เงินกองทุน ส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2553
5) โครงการ การสกั ดไลโคพี นผงและการน้าไปใช้ ป ระโยชน์ เงินงบประมาณ
แผ่นดินพ.ศ. 2554
6) โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและการ
ใช้ ประโยชน์จากผลพลอยได้ของปลาสวาย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
7) โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปปลาสกัดจากปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์
อ่อนตัวโดยใช้เศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาสวายงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557
8) โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อนกึ่งส้าเร็จรูป กลุ่ม
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10) โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์น้าพริกแห้ว จากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560

11) โครงการอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชอาหารท้องถิ่น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีพ.ศ. 2560
12) โครงการ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ปลาร้า และกะปิ โดยการแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์น้าพริกและน้าปลาร้าบรรจุขวด งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2560
13) โครงการ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนแปร
รูปปลาแก้วทองอาหารไทยจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2562-2563
14) โครงการ การควบคุ ม ปั จ จั ย วิก ฤตที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
น้านมข้าวโพดพร้อมดื่มและการใช้ประโยชน์กากข้าวโพดในการผลิตผลิตภัณฑ์น้าพริกผัด ทุนอุดหนุนวิจัย
ประจ้าปี 2563
7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย :
1) โครงการ การยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า OTOP ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549
2) โครงการ การใช้ประโยชน์จากลูกเดือย เงินสนับสนุนการวิจัย ปีพ.ศ. 2550
3) โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเทียนและ
ข้าวโพดข้าวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552-2553
4) โครงการ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกลุ่มปลาสวายเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าในโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี
พ.ศ. 2553
5) โครงกาการสกั ด เพคติ น จากผั ก บางชนิ ด และการน้ าไปใช้ ป ระโยชน์ จาก
เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี พ.ศ. 2553
6) โครงการ การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ จากเงินกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยปี พ.ศ. 2556
7) โครงการ การการแปรรูปนมแพะ จากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี พ.ศ.
2556
8) โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันเทศ เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.
2557-2558
9) โครงการ การศึกษาวิธีการลดการเกิดจุดด้าในแห้วต้มและการใช้ประโยชน์
จากเปลือกแห้วหลังกระบวนการตัดแต่ง เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2558
10) โครงการ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ
งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2559
11) โครงการ ผลิตข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงอาหาร
และเพิ่มรายได้ แหล่งทุน วช. งบประมาณ ปีพ.ศ. 2560

12) โครงการ ศึกษาการเกิดจุดด้าในแห้วและการยกระดับผลิตภัณฑ์แห้วแปร
รูปเพื่อเข้าสู่การขอรับมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งทุน สกว. งบประมาณ ปีพ.ศ. 2560
13) โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกแกงและมะม่วงแผ่นจากมะม่วงเหลือ
จากการคัดเกรดเพื่อรองรับการขอรับมาตรฐาน พืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณจากโครงการคลินิก
เทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2562
14) โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พืนที่จังหวัดกาญจนบุ รี งบประมาณจากโครงการคลิ นิ ก
เทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2562
15) โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พืนที่จังหวัดกาญจนบุรีงบประมาณจากโครงการคลินิก
เทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2563
16) โครงการ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารโภชนะสู งพลั งงานต่้ าเพื่ อ คนวั ย
ท้างานภายใต้ชุดโครงการวิจัย การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพส้าหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้แผน
บูรณาการ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ปีพ.ศ. 2563
17) โครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลียงปลาช่อนแบบครบ
วงจรบ้านห้วยคันแหลน จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ปีพ.ศ. 2563
18) โครงการ การผลิตปลาชอนราและการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑอาหารจากปลาของกลุ ม ผู ป ระกอบการจั งหวัด อางทองเพื่ อ ประโยชนเชิ งพาณิ ช ย์ ภายใต้
แผนพัฒนากระบวนการผลิตปลาชอนเพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายใตการผลิตที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสูการผลิตเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน งบประมาณ ปีพ.ศ.
2563
19) โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แผนบูรณาการ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ปีพ.ศ. 2563
20) โครงการการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กลุ่มเบ็ญ
พาดรักษ์เกษตรกร) ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2563
21) โครงการการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พืนที่จังหวัดกาญจนบุรี (กลุ่มเบ็ญพาดรักษ์เกษตรกร) ภายใต้
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

22) โครงการการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พืนที่จังหวัดราชบุรี ข้าวหมากแม่มาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2563
6.2

งานวิจัยที่ทาแล้วเสร็จและนาไปเผยแพร่ : ชื่อผลงานวิจัย, ปีที่พิมพ์, การเผยแพร่, และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
จันทร์เพ็ญ บุตรใส 2563. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ น้าพริกแห้ว. รายการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครังที่ 11 (ESTACON 2020) Conference
on Environmental Challenges and Smart Futures วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
ประชุ ม สุ วั จ น์ 2 อาคารยุ พ ราชเบญจมงคล (อาคาร 31) คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. หน้า 1478-1483.
จันทร์เพ็ญ บุตรใส 2563. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียวชนิดแท่งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิต
น้ า นมข้ า วโพด. รายการประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส ถ าปั ต ย ก รรม ศ าส ต ร์ ค รั งที่ 11 (ESTACON 2020) Conference on Environmental
Challenges and Smart Futures วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
หน้า 1491-1496.
จันทร์เพ็ญ บุตรใส และเสน่ห์ บัวสนิท. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าส้มสายชูหมักจากน้าจากการแช่
อิ่มแห้ว . รายงานการประชุมวิช าการระดับชาติ ประจ้าปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม
2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จันทร์เพ็ญ บุตรใส และคณะ. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปปลาสกัดจากปลาสวายบรรจุในบรรจุภัณฑ์
อ่อนตัวโดยใช้เศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาสวาย. รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ
“การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครังที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สิ น ค้ านานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่า งวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน- 3
ธันวาคม 2558
จันทร์เพ็ญ บุตรใส และคณะ. 2553. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคียวจากข้าวกล้องงอก. รายงาน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553
6.3 งานวิจัยที่ทาแล้วเสร็จและนาไปใช้ประโยชน์ : ระบุรายละเอียดการนาไปใช้ประโยชน์และหน่วยงานที่
นาไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อนกึ่งสาเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ. 25557

2. การศึกษาวิธีการลดการเกิดจุดดาในแห้วต้มและการใช้ประโยชน์จากเปลือกแห้วหลัง
กระบวนกานตัดแต่งงบประมาณหน่วยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม งบประมาณ ปี 2559
3. การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ งบประมาณจากโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2559
4. การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์น้าผัก น้าผลไม้ พร้อมดื่มให้ได้มาตรฐาน อย. งบประมาณ
จากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2559
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อนกึ่งสาเร็จรูป กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ. 2557
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ประวัติการทำงาน
-

หัวหน้างานการผลิต บริษัทโอกิ ดาด้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประชาสัมพันธ์ บริษัทเบียร์ช้าง
หัวหน้างานการผลิต บริษัทไพโอเนียร์
หัวน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
- รองคณบดี ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- หัวหน้างานวิจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การท่องเที่ยว ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ทั้งวิจัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร
1. การทำวิจัย
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. กลยุทธ์การตลาด
4. การบริหารจัดการ
5. การบริการที่ประทับใจ
6. การเขียนแผนธุรกิจ
7. Business Canvas

ผลงานด้านการวิจัย
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรจุรองเท้า
2. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยกระดังงาไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ปัจจัยในการสร้างประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
4. ปัจจัยที่ผู้ประกันตนในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
5. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. การใช้สื่อการตลาดทางตรงในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ช่องทางการจัดจำหน่ายโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายเห็ดตับเต่า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10. กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
11. ความสำเร็จของธุรกิจเครื่องสำอางจากธรรมชาติ
12. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้
13. กระบวนการเรียนรู้การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม “กรณีศึกษาธุรกิจขนาดย่อมภายใต้เครื่องหมายการค้า
ชื่อ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัดนครสวรรค์”
14. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในภาคกลาง
15. แนวทางอนุรักษ์ดงโสนและเห็ดตับเต่า...อ.บางปะอิน...จ.พระนครศรีอยุธยา
16. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้าง สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โฮมสเตย์ ไทรน้อย อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
18. ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19. ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายผลิต
กรณีศึกษา บริษัทผลิตเส้นไยไนล่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นกล้วยด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ในโฮมสเตย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
22. ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมรดกอาหารวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วน ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายวุฒิศาสตร์ คาคม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Wuttisart Khumkom
2. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3 6099 00673 86 6
3. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร และ E-mail
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081 550-5536 Email: wuttisart.k@rmutsb.ac.th
5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา
ปีที่จบ
การศึกษา

ระดับปริญญา

อักษรย่อ
ปริญญา

กาลังศึกษา ปริญญาเอก

ปร.ด.

2545

ปริญญาโท

2535

ปริญญาตรี

6.

สาขาวิชาเอก

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กจ.ม.

โลจิสติกส์และดิจิทัล
ซัพพลายเชน
การจัดการทั่วไป

อส.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- การผลิตและโลจิสติกส์

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพ
ในการทาการวิจัย ว่าเป็นผู้ อานวยการแผนงานวิจัย หั วหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่ว มวิจัยในแต่ล ะ
ข้อเสนอการวิจัย
7.1 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
- ผู้ร่วมวิจัยโครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรายงานคาดการณ์ความเสียหายของ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในเขตพื้นที่รับน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สกสว. (2563)
- ผู้ร่วมวิจัยโครงการ ระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทาแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สกว. (2562)
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทาเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่
และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

- วุฒิศาสตร์ คาคม, สุภาภรณ์ บุญทองเถิง, ศศิธร กิจลาภ. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วุฒิศาสตร์ คาคม, ศุภางค์ อินชูใจ, สมฤดี ลาภหนุน. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภค ใน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 วันที่ 27 เมษายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วุ ฒิ ศ าสตร์ ค าคม ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารเครื่ อ ง
ให้บริการทางการเงินอัตโนมัติผ่านทางตู้ ATM ในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา 31 มีค 2560 การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุม
วิช าการระดับ ชาติ เครื อข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ศู นย์พ ระนครศรีอยุธ ยา หั น ตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วุฒิศาสตร์ คาคม, ธรรมนูญ เฮงษฏีกุล. การศึกษาตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในการ
จัดตั้ง ICD จังหวัดนครสวรรค์ 26-28 สค2558 2nd Thailand Rail Academy Symposium
(TRAS-2) at Phitsanulok, Thailand on 26-28th August 2015.
วุฒิศาสตร์ คาคม, นวพร รัตนบุรี. เตาเผาข้าวหลามประหยัดพลังงาน 22 มค 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
7.3 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัย
(ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด)
- ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรายงานคาดการณ์ความเสียหาย
ของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในเขตพื้นที่รับน้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สกสว. (2563)
หมายเหตุ : -

ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินข้อเสนอการวิจัย
สาหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3
(ให้สาเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย)
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ประวัตินักผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวณัฐกฤตา รักใหม่
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
MISS NATKRITTA RAKMAI
2. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
3. หน่ วยงานและสถานที่ อยู่ ที่ ติ ดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศั พท์ โทรสาร และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-323615 035-242554 โทรสาร 035-323615 มือถือ 089-2904004
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4. ประวัติการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
ชื่อวุฒกิ ารศึกษา
การศึกษา
2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2551

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

บริหารธุรกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
6.1 งานวิจัย
(1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักแรมด้านโรงแรมรีสอร์ทเพื่อ
สุขภาพ
แหล่งทุน ส่วนตัว
การเผยแพร่ นาเสนอการประชุมวิชาการประจาปี 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

(2) กระบวนการเรียนรู้การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการนวัตกรรมสาหรับธุรกิจขนาดย่อม “กรณีศึกษาธุรกิจขนาดย่อมภายใต้เครื่องหมาย
การค้าชื่อดี.ดี ดินเดิม จังหวัดนครสวรรค์”
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
การเผยแพร่ นาเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ครั้งที่ 3 : 2560 “ครุศาสตร์วิจัย 2560/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”
(3) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
การเผยแพร่ น าเสนอการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ พะเยาวิ จั ย ครั้ ง ที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดี
แหล่งทุน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 “บูรณา
การสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(1) การจั ดเส้ นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาแบบท่องเที่ยวหนึ่งวัน
(One Day Trip) กรณีศึกษาอําเภอพระนครศรีอยุธยา
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
การเผยแพร่ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 2 และการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ยสหวิ ท ยาการภาคกลาง
สานักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

