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พันธกิจด�านการบริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคม
�����FE��F���FDDLE�KP��E���F:��C���IM�:��

ตารางท่ี�14�� แสดงการจัดสรรงบประมาณด�าเนินโครงการด�านบริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคม
� ประจ�าป�งบประมาณ�พ.ศ.2560
Table�No.14�The�table�shows�the�budget�Allocation�for�Community�and�Social�Services
�� For�Fiscal�Year�2017

ประเภทงบประมาณ�
5��F�PG�C�EHFU

ผลผลิต�:�ผลงานการให�บริการวิชาการ
Product�:�Academic�services

รวมทั้งสิ้น
Total�(baht)

งบประมาณแผ�นดิน�
Annual�Budget

ส�านักงานวิทยาเขตสุรินทร�
Surin�Campus�Of�ce

561,000

คณะเกษตรศาสตร�และเทคโนโลยี�14�โครงการ
Faculty�of�Agriculture�and�Technology�(14�Projects)

654,200

คณะเทคโนโลยีการจัดการ�6�โครงการ
Faculty�of�Management�Technology�(6�Projects)

460,100

งบประมาณรายได�
Income�Budget

คณะเกษตรศาสตร�และเทคโนโลยี�1�โครงการ
Faculty�of�Agriculture�and�Technology�(1�project)

103,000

คณะเทคโนโลยีการจัดการ�9�โครงการ
Faculty�of�Management�Technology�(9�Projects)

451,600

งบประมาณภายนอก�
External�Budget

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร��2�โครงการ
Budget�from�the�Ministry�of�Science�and�Technology�
(2�projects)

443,920

รวมทั้งสิ้น�
5PUBM

2,673,820

บริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคม�:�ความร�วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
Community�and�Social�Services:�Collaboration�with�the�Ministry�of�Science�and�Technology

โครงการบริการให�ค�าปรึกษาและบริการเทคโนโลยี�
Project�under�campus’�supervision�and�technological�services

292,000�บาท/฿

การพัฒนาเคร่ืองสาวใยไหมจากพันธุ�ไหมพ้ืนเมืองจังหวัดสุรินทร��
Development�of�silk�spinning�machines�from�Surin�local�silkworms

140,000�บาท/฿

รวม/Total 432,000�บาท/฿
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ฝ�กอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก
�L�?IFFD��LCK�M�K�FE��E��C��K�:�

�����.FIB�?FG

โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์�

��B?FE:?���LI�E���I�:LCKLI�C�
��M�CFGD�EK��E��������FF�



�������0���.0��������0.����,���������������������0���.0��������0.����,��������������

� โครงการพัฒนาอาชีพสู�ชุมชน� ซ่ึงมีผู�อบรมจ�านวนท้ังสิ้น� จ�านวน� 724� คน� มีก�าหนดการ�������������
18�วัน�ต้ังแต�วันท่ี�21�กุมภาพันธ��2560�เร่ิมต�น�ถึง�31�พฤษภาคม�2560
� Vocational�Development�for�Community�Training�Program,�an�18-day�training�
program�from�21�February–31�May�2017,�attended�by�724�participants�
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� โครงการ� เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ�านปรือรูง� ต�าบล��������
เชื้อเพลิง�อ�าเภอปราสาท�จังหวัดสุรินทร์�
� Suf�ciency�Economy�Project�to�Improve�Life�Quality�of�Ban�Prue�Rung�
�PNN�O�U���5BNCPO��IPF���MFSOH���SBTBU���TUS�DU��4�S�O��SPW�ODF�

โครงการพัฒนาหมู�บ�านสมบูรณ์แบบมีส�วนร�วมอย�างยั่งยืน�ป�ท่ี�2�ป�งบประมาณ�2560
Village�Development�for�Sustainable�Particiaption,�Year�2,��scal�year�2017
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� โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารประจ�าป��พ.ศ.�๒๕๖๐�(Khmer�for�
Communication�2017)�ระหว�างวันท่ี�12–16�มิถุนายน�2560�มีผู�เข�าร�วมโครงการ�จ�านวน�50�คน�
� Khmer�for�Communication�2017�Workshop�organized�from�12–16�June�2017�
attended�by�50�participants

� โครงการกิจกรรมออกค�ายชมรมรวมใจไทย-กัมพูชา� เพ่ือพัฒนาชุมชน� เพื่อจัดกิจกรรม�������������
ช�วยเหลือโรงเรียนและเด็กด�อยโอกาส� ในเมืองพระตะบอง� ราชอาณาจักรกัมพูชา� ระหว�างวันที�่
11–13�กุมภาพันธ��2560
� Tha i–Cambodian � Volunteer s����������������
Program�for�Community�Development�to�
Support�Rural�Schools�and�Disadvantaged�
Children�in�Battambang�City,�Kingdom�of�
Cambodia,�organized�from�11-13�February�
2017
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� โครงการเตรียมความพร�อมด�านภาษาไทยให�แก�นักศึกษาทุนพระราชทาน� ในโครงการ
พระราชทานความช�วยเหลือแก�ราชอาณาจักรกัมพูชา� ด�านการศึกษา� ตามพระราชด�าริสมเด็จ������������
พระเทพรัตนราชสุดาฯ� สยามบรมราชกุมารี� ประจ�าป�� พ.ศ.� 2560� ระหว�างวันที่� 15� มีนาคม–�����������������
15�พฤษภาคม�2560�
� Thai�Language�Pro�ciency�Preparation�Program�for�Cambodian�students�who�
received�the�Royal�Scholarship�under�H.�R.�H�Princess�Maha�Chakri�Sirindhorn,�schol�
arships�provided�for�educational�support�to�the�Kingdom�of�Cambodia�initiated�by�
H.�R.�H�Princess�Maha�Chakri�Sirindhorn,�in�2017�from�15�March–15�May�2017
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� โครงการภายใต�กรอบข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ� :� การบริการความรู�ด�าน
เทคโนโลยีการเกษตรแก�สถานศึกษาในกลุ�มประเทศอาเซียน� บริการวิชาการด�านเทคโนโลยีด�าน
การเกษตรเพ่ือให�การอบรมแก�บุคลากร�และนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรแห�งชาติเปร๊กเลียบ� (Prek�
Leap�National�College�of�Agriculture,�Cambodia)�ราชอาณาจักรกัมพูชา�จ�านวน�20�คน�
ระหว�างวันท่ี�11�–�17�มิถุนายน�2560
� Academic�Collaborative�Project�:�Knowledge�Service�on�Agricultural�Technol�
ogy�for�institutions�in�ASEAN�countries,�a�project�providing�knowledge�services�on�
agricultural�technology�to�personnel�and�students�at�Prek�Leap�National�College�of�
Agriculture,�Kingdom�of�Cambodia,�attended�by�20�participants�from�11–17�June�2017



ผลงานโดดเด�นของอาจารย์และนักศึกษา
ระดับจังหวัด/ประเทศ

�LK�K�E��E����I�FID�E:���F��
��,� ��LI�E���DGL����:KLI�I��

�E���KL��EK���E�K?���IFM�E:��C��E����K�FE�C���M�C�
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� อาจารย์อารยา�อึงไพบูลย์กิจ�ได�รับรางวัลระดับนานาชาติในการเข�าร�วมน�าเสนอบทความวิจัย�
ในงาน�the�6���International�Symposium�on�the�Fusion�of�Science�&�Technologies�เม่ือวันที่�
19�กรกฎาคม�2560�ณ�สาธารณรัฐเกาหลี�
� Ms.Araya�Ueng-paibulkij�received�an�award�in�her�academic�oral�presentation�in�
the�6���International�Symposium�on�the�Fusion�of�Science�&�Technologies�on�19�July�2016�
in�the�Republic�of�Korea.

� ผู�ช�วยศาสตราจารย์� ดร.กฤติมา� เสาวกูล� หัวหน�า
สาขาวิชาประมง�คณะเกษตรศาสตร�และเทคโนโลยี�ได�รับคัด
เลือกเป�นข�าราชการพลเรือนดีเด�น�ประจ�าป��2559�เม่ือวันที่�
1� เมษายน� 2560� จากคณะกรรมการจัดงานวันข�าราชการ
พลเรือน�ส�านักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน
� Assistant� Professor� Dr.Krittima� Saowakoon,�
Head�of�Fisheries�Department,�Faculty�of�Agriculture�
and�Technology,�was�awarded�“the�Civil�Of�cial�of�
the�Year�2016”�on�1�April� 2016�by� the� selection�
committee�of�Civil�Of�cials�Day,�Of�ce�of�Civil�Service�
Committee.
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� ส�านักงานลาซาด�าประเทศไทย� มอบรางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม� ให�กับ� นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย�คณะเทคโนโลยีการจัดการในงาน�ในงาน��-B�BEB�4IPSU���MN��POUFTU�
2017”� ในหัวข�อ� “How� can� Lazada� transform� your� daily� life?”� ในโครงการ� Lazada���������������
Scholarship�2017�ณ�อาคารภิรัช�สุขุมวิท�กรุงเทพมหานคร
� Of�ce� of� Lazada� Thailand� presented� “the� Best� Animation� Award”� to� the���������������
participating� students� from�Mutimedia� Department,� Faculty� of� Management����������������������
Technology,�in�“Lazada�Short�Film�Contest�2017”�on�the�topic�“How�can�Lazada�
transform�your�daily�life?”�under�Lazada�Scholarship�2017�Project�at�Bhiraj�Building,�
Sukhumvit,�Bangkok.

� � นางสาวอรจันทร ์ � สังขาร�
นั กศึ กษ า สา ขา วิ ช า สัต วศ า ส ต ร �����������������������������
คณะเกษตรศาสตร�และเทคโนโลย�ีได�รับ
รางวัล� “คนดีศรีเกษตร”�ประจ�าป�การ
ศึกษา�2559�ระดับเหรียญทอง�จากสภา
คณบดีสาขาการเกษตรแห�งประเทศไทย
� � Ms .O rn j an � San kh an ,�������������������������
animal�science�student�from�the�

Faculty�of�Agriculture�and�Technology�was�awarded�a�gold�medal�of�“Good�
Citizen�of�Srisaket�Province�Award”�from�the�Thailand’s�Council�of�Deans�of�
Agriculture.
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� นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ�คณะเกษตรศาสตร�และเทคโนโลยี�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน�วิทยาเขตสุรินทร��ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่�1�ในการประกวดเยาวชนสร�างสรรค�ผลงาน
ลวดลายผ�า� เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช� เม่ือวันที่� 3� กรกฎาคม� 2560���������������
ณ�ห�องประชุมชั้น�1�กรมหม�อนไหม�
� Students�from�Textiles�and�Design�Department,�Faculty�of�Agricuture�and�Technology,�
RMUTI�Surin�Campus,�won�1st�runner-up�at�the�Youth�Creative�Textiles�Design�in�Honor�of�His�
Majesty�King�Bhumibol�Adulyadej�on�3�July�2017�at�the�convention�hall�of�the�Queen�Sirikit�
Department�of�Sericulture.

� นายปภาวิน�ชนะสุข�นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ�ช้ันป�
ท่ี� 3� ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่� 1� ประเภทส่ิงประดิษฐ�จากของเหลือใช��
ระดับอุดมศึกษา�โครงการประกวดเคร่ืองแต�งกายและสิ่งประดิษฐ�จากวัสดุเหลือ
ใช��จัดโดยส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม�จังหวัดสุรินทร�
� Mr.Papawin.� Chanasuk,� 3rd-year� student� from� Textiles� and�
Design�Department,�Faculty�of�Agriculture�and�Technology,�won�1st�
runner-up�in�Innovations�from�Recyclable�Materials�Category,�higher�
education� class,� at� Costumes� and� Innovations� from� Recyclable�����������������
Materials�Contest�organized�by�the�Of�ce�of�Natural�Resources�and�
Environment,�Surin�Province.
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� นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์� ได�รับรางวัลชนะเลิศ� การแข�งขันทักษะการ
เขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช�ไมโครคอนโทรลเลอร์�ระดับ�ปวส.�โครงการแข�งขันทักษะทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร��บริหารธุรกิจ�และศิลปศาสตร��(OPEN�HOUSE�2017)�ระหว�างวันที�่26-27�มกราคม�
2560�ณ�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน�วิทยาเขตสกลนคร
� Student�from�Computer�Technology�Department,�RMUTI�Surin�Campus,�won�
the�1st�prize�winner�in�Microcontroller�Programming�Skills�Contest,�Higher�Vocational�
Class,�at�Vocational�Skills�in�Engineering,�Business�Administration,�and�Arts�Contest,�
as�a�part�of�Open�House�2017�activities�during�26–27�January�2017�at�Rajamangala�
Uninveristy�of�Technology�Isan,�Surin�Campus,�Sakon�Nakhon�Campus.�


