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	 สวัสดีครับ	กระผมรองศาสตาจารย์	ดร.โฆษิต	ศรีภูธร		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		

	 ในปี	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	เป็นอีกห้วงเวลาหนึ่ง	ที่คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราในด้านต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ด้วยการทุ่มเท	 
พลังกาย	พลังใจ	อย่างเต็มความสามารถ	ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ก่อให้เกิด
การบรหิารจดัการหน่วยงาน	การบรกิารวชิาการและสงัคม		และการจดัการศกึษาในรปูแบบใหม่	แบบออนไลน์		ส่งผลให้	มทร. 
อีสาน	ของเราเป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ	และอีกประการหนึ่งกระผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	
และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ	 ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีจิตอาสาบริการประชาชนในการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019		

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	2565	ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	ขอดลบันดาล
ให้ท่านและทุกคนในครอบครัวของท่าน	มีความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	 ปราศจากโรคภัยและอันตราย 
ทั้งปวง	ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภ	ร�่ารวยเงินทอง	คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวัง	ดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการ	

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สารจากอธิการบดี
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 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน	 เปิดเผยถึง 
ผลการจดัอนัดับการประเมนิมหาวทิยาลัยสีเขยีว	ภายใต้ชือ่ว่า	UI	Green	
Metric	World	University	Ranking	ซึ่งจัดอันดับโดย	มหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย	ประจ�าปี	2564	ว่า	ในปีนี้	มทร.อีสาน	สามารถคว้าอันดับ
ที่	2	จากกลุ่ม	มทร.	ได้ที่	25	จาก	39	มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	และ	
431	จาก	956	มหาวิทยาลัยทั่วโลก
	 ส�าหรับผลคะแนนในปีนี้	 มทร.อีสาน	 ได้คะแนนมาท้ังหมด	
5,850	 คะแนน	 ซึ่งมากกว่าปี	 2563	 ถึง	 525	 คะแนน	 โดยมีคะแนน 
ในแต่ละด้านทัง้	6	ด้าน	ดงันี	้	6	ด้าน	คือ	1)	Setting	and	Infrastructure 
การจดัการพืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานในมหาวทิยาลยั	เช่น	พืน้ท่ีสเีขียว	
ได้คะแนน	950	คิดเป็น	15	เปอร์เซ็นต์	ของคะแนน	2)	Energy	and 
	 Climate	 Change	 การจัดการพลังงาน	 รวมไปถึงเรื่องของการลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ	Carbon	Footprint	องค์กร	ได้คะแนน	 
650	คิดเป็น	21	เปอร์เซ็นต์	3)	Waste	Management	การจัดการขยะ 
ได้คะแนน	 900	 คิดเป็น	 18	 เปอร์เซ็นต์	 4)	Water	Management

การจดัการน�า้	ได้คะแนน	550	คดิเป็น	10	เปอร์เซ็นต์	5)	Transportation	
การขนส่ง	ได้คะแนน	1,300	คดิเป็น	18	เปอร์เซน็ต์	และ	6)	Education	
and	Research	การเรียนการสอน	การวิจัย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	ได้คะแนน	1,500	คิดเป็น	18	เปอร์เซ็นต์
	 ทั้งนี้ในกลุ่ม	9	มทร.	มีทั้งหมด	4	มทร.	ที่เข้าร่วมจัดอันดับ	
ประกอบด้วย
ที่	1	มทร.ธัญบุรี	7,500	คะแนน	อันดับ	11	ของประเทศ	อันดับ	158	
ของโลก
ที่	2	มทร.อีสาน	5,850	คะแนน	อันดับ	25	ของประเทศ	อันดับ	431	
ของโลก
ที	่3	มทร.รตันโกสนิทร์	4,025	คะแนน	อนัดับ	35	ของประเทศ	อันดับ	754 
ของโลก
ที่	4	มทร.กรุงเทพ	2,000	คะแนน	อันดับ	39	ของประเทศ	อันดับ	930 
ของโลก

ข่าวเด่นเป็น SCOOP

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 2 ของกลุ่ม มทร.
ชูศักยภาพมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2564“

“
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	 มทร.อีสาน	 ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวปีนี ้
เป็นปีที่	 4	 ซึ่งผลคะแนนในแต่ละปีท่ีผ่านมา	 คือ	 ปี	 2561	 –	 3,925	
คะแนน	ปี	2562	–	4,375	คะแนน	ปี	2563	–	5,375	คะแนน	และ
ในปี	2564	–	5,850	คะแนน	โดยจะเหน็ได้ว่าภาพรวมของคะแนนในปีที ่
ผ่าน	ๆ 	มาน้ันผลคะแนนดขีึน้อย่างต่อเน่ือง	และถงึแม้ว่าในปีน้ี	มทร.อสีาน	
จะยังท�าได้ไม่ถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้	 6,000	 คะแนนก็ตาม	 แต่ 
ด้วยความพยายามอย่างเต็มศกัยภาพของทกุหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย
ของเรา	 ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปเราจะสามารถพัฒนาให้ดีมาก 
ยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนครับ	รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวเด่นเป็น SCOOP“
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มทร.อีสาน โพล
เผยคนไทยส่วนใหญ่พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ“

“

 รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร อธกิารบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า	มทร.
อสีาน	โพล	โดย	ศนูย์บรกิารวชิาการด้านบรหิารธรุกิจ	คณะบริหารธรุกจิ	 
มทร.อสีาน	ได้จดัท�าแบบส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนคนไทยทัว่ประเทศ 
เกี่ยวกับ	การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด	“Cashless	Society”	ตามที่ 
นายกรฐัมนตร	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ได้ประกาศนโยบายในการ 
เตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดและการใช้ 
เงินดิจิทัลนั้น	 จะเห็นได้ว่าจากที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการด�าเนินการ 
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	อาท	ิคนละครึง่	เราชนะ	ยิง่ใช้ยิง่ได้ 
	เราเทีย่วด้วยกนั	หรอือ่ืน	ๆ 	นัน้	มกีารให้ใช้จ่ายเงนิผ่านระบบแอปพลเิคชนั	
“เป๋าตงั”	ท้ังหมด	ซึง่ถือว่าเป็นการเริม่ต้นให้ประชาชนเกดิความคุน้เคย
และมีความกล้าใช้เงินในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
	 โดยจากการส�ารวจประชาชน	จ�านวน	798	ราย	พบว่า	คนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ	86.7	นิยมใช้จ่ายผ่านระบบ	e-Payment	มากที่สุด	รองลงมา
คือการใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต	 คิดเป็นร้อยละ	 60.9	 เน่ืองจาก 
มีความเห็นตรงกันกว่าร้อยละ	 86	 ว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการ 
ถือเงินสดได้	รวมถงึลดการสมัผสัเช้ือโรคจากเงนิ	มบีรกิารให้เลอืกใช้งาน 
หลายรูปแบบ	 สามารถท�าธุรกรรมได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วตามล�าดับ	ทั้งนี้แม้ว่าการใช้จ่ายผ่านระบบ
ดิจิทัลนั้นจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย	 แต่ทว่าประชาชนยังคงมี 
ข้อกงัวลในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช้งาน	เช่น	กว่าร้อยละ	81.7	
เหน็พ้องว่า	การโจรกรรมข้อมลูทางไซเบอร์นัน้น่ากงัวลมากทีส่ดุ	รองลงมา 
คอืการหลอกลวงจากมจิฉาชพีทางโซเซยีลมเีดยี	และอาจท�าให้เกดิการ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็นได้
	 ทั้งนี้หากจะเข้าสู่ยุคของสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ	
ประชาชนร้อยละ	89.7	ต้องการให้ร้านอาหาร	ร้านเครือ่งดืม่	ร้านคาเฟ่	
เปิดรับระบบการใช้จ่ายดิจิทัลมากที่สุด	 รองลงมาคือประเภทร้านค้า

ข่าวเด่นเป็น SCOOP

หรือร้านสะดวกซื้อ	 ห้างสรรพสินค้า	 สถานที่ท่องเที่ยว	 ที่พัก	 หรือ 
โรงแรม	 และ	 ตลาดสด	 ตามล�าดับ	พร้อมทั้งยังให้ความเห็นถึงปัจจัย 
ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เข้าสูส่งัคมไร้เงนิสดอย่างเตม็รปูแบบ	ประกอบด้วย	
1.	ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของประชาชน	2.	การพัฒนาเทคโนโลยี	
แอปพลเิคชนัทางการเงินทีต่อบสนองผูใ้ช้งาน	3.	โครงข่ายโทรคมนาคม	
อินเทอร์เนต็ท่ีครอบคลุมและมปีระสิทธภิาพ	และ	4.	นโยบายขบัเคลือ่น
จากภาครฐั	และส�าหรบัในภาพรวมแล้วประชาชนส่วนมากร้อยละ	39.1	
มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด	แต่ในขณะเดียวกันร้อยละ	26.1	
ยังคงไม่แน่ใจ	และอีกร้อยละ	34.8	ยังไม่มีความพร้อม
	 ซ่ึงปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 
ส่งผลให้รูปแบบการใช้เงินของคนในประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
มกีารช�าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์	และการให้บรกิาร 
ช�าระผ่าน	QR	Code	มากขึน้	ซึง่อาจเป็นช่องทางส�าหรบัผูไ้ม่ประสงค์ดี
ในการทจุรติหรอืฟอกเงนิได้	ทางธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	จึงได้
ประกาศนโยบายการรูจั้กและการบรหิารติดตามความเสีย่งร้านค้าส�าหรับ
การช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	(Know	Your	Merchant	:	
KYM)	เพ่ีอให้สถาบนัทางการเงนิใช้เป็นแนวปฏบิตัขิัน้ต�า่ในการก�าหนด
กระบวนการรูจ้กัและการบรหิารติดตามความเสีย่งร้านค้าได้	โดยจะเริม่
บังคับใช้	1	ม.ค.	2565	นี้	ทั้งนี้ด้าน	มทร.อีสาน	ได้มีมาตรการที่สอดรับ
กับการเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดด้วยเช่นกัน	เช่น	การจัดท�าแอปพลิเคชัน	
RMUTI	CONNECT	ร่วมกับธนาคารกรุงไทย	ที่จะส่งเสริมให้บุคลากร 
และนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยใช้จ่ายผ่านอเิล็กทรอนกิส์ได้อย่างสะดวก
สบายมากยิง่ขึน้	รวมถงึจังหวัดนครราชสมีาเองได้เริม่มนีโยบายให้ร้านค้า 
ต่าง	ๆ 	ในจงัหวดัเปิดรบัการช�าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ขับเคลือ่น 
สู่ยุคสังคมไร้เงินสดแล้วด้วยเช่นกัน	รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย
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มทร.อีสาน วาดถนน Doodle Art
ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายรูป รับ Thailand Biennale, Korat 2021“

“ข่าวเด่นเป็น SCOOP

	 มทร.อสีาน	เปิดแลนด์มาร์คใหม่	โชว์ถนน	Doodle	Art	บรเิวณด้านหน้า 
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมสร้างสรรค์	ต้อนรับการจดังาน	
Thailand	Biennale,	Korat	2021	พร้อมเชญิชวนนกัท่องเทีย่วเข้าเยีย่มชม
และถ่ายรปูได้ฟร	ีตลอดเดอืนธนัวาคม	2564	ยาวไปถงึเดอืนมนีาคม	2565
 รศ.ดร.นคิม บญุญานสุทิธิ ์คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน ผู้ริเริ่มการสร้างสรรค์ผลงาน 
Doodle	Art	ในคร้ังนี	้เปิดเผยว่า	สบืเนือ่งจากการทีเ่ราต้องการสร้างสงัคม
แห่งการมส่ีวนร่วมทัง้อาจารย์		นกัศกึษา	รวมถงึประชาชนทัว่ไปในการ 
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยตนเอง	ซึง่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์การจดังาน 
มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก	 ครั้งที่	 2	 Thailand	 Biennale,	
Korat	2021	ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่	18	ธันวาคม	2564	ถึง	วันที่	31	 
มนีาคม	2565	ซึง่	มทร.อสีาน	ได้ร่วมเป็น	1	ในพืน้ทีส่�าหรบัจดัแสดงผลงาน 
ศิลปะของศิลปินที่เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน	จ�านวน	2	ผลงานด้วยกัน 
	 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	มทร.
อสีาน	ได้รบัมอบหมายจาก	รศ.ดร.โฆษติ ศรีภธูร อธิการบด ีมทร.อสีาน

ให้เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดงานดังกล่าว	จึงได้น�าศิลปะแบบ	Doodle	Art	เข้ามามีบทบาท 
ให้ทกุคนได้เข้ามามส่ีวนร่วม	เนือ่งจากศลิปะแบบดเูดิล้อาร์ทเป็นการวาด 
ด้วยลายเส้นขยุกขยิกไปมา	 ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว	 เน้นเพียงระยะห่าง
ของลายเส้นทีส่ม�า่เสมอ	สามารถวาดไปตามอารมณ์ได้	ไม่จ�าเป็นตอ้งมี 
ความหมายนัน้	จงึท�าให้ทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมกับกจิกรรมนีไ้ด้อย่างเสรี 
และจากการร่วมแรงร่วมใจกันของอาจารย์		นกัศึกษา	รวมถงึหน่วยงานต่าง	ๆ  
และประชาชนทัว่ไป	ถนนเส้นน้ีจงึมคีวามสมบูรณ์กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ 
ของ	 มทร.อีสาน	 ท่ีจะให้ประชาชนผู้สนใจได้มาเยี่ยมชมถนนเส้นนี	้
พร้อมกบัเป็นโอกาสท่ีจะได้เข้ามารบัชมความงามของศิลปะของศลิปิน 
ชื่อดัง	อาจารย์ ประสิทธิ์ วิชายะ	เจ้าของผลงานชื่อ	“พลังของเรื่องเล่า 
และจินตนาการร่วม”	 เทคนิคประกอบดินเผาและเรซิ่นใส	 และ 
นอกจากน้ีมอีีก	1	ผลงาน	เป็นผลงานแบบส่ือผสม	ซ่ึงอยู่ระหว่างการเตรยีม 
ผลงานเพื่อน�ามาจัดแสดง	 โดยจะจัดแสดงที่ภายในอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	มทร.อสีาน	ในเรว็	ๆ 	นี้
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	 ปัจจุบันนี้ถนน	 Doodle	 Art	 ด้านหน้าอาคาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	 มทร.อีสาน	
ส�าเร็จเป็นรูปร่างเต็มพื้นที่แล้ว	 และได้ปิดถนนชั่วคราวเพื่อให้ทุกท่าน 
ได้เข้ามาเยีย่มชมและถ่ายรปูเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ 
Thailand	Biennale,	 Korat	 2021	 ของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกัน 
โดยจะปิดถนนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	 10	 ธันวาคม	 2564	 และหลังจาก
วันท่ี	 10	 ธันวาคม	 จะเปิดถนนให้สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกต	ิ
ผมจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับ	 ท้ังน้ี
นอกจากถนน	Doodle	 Art	 ภายใน	 มทร.อีสานแล้ว	 ทางทีมงานได้
รับเชิญจากทางจังหวัดนครราชสีมาให้ร่วมวาดเพิ่มเติมที่ถนนบริเวณ
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอีกด้วยครับ	 รศ.ดร.นิคม กล่าวทิ้งท้าย

รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มทร.อีสาน จัดงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงพ่อหลวง ร.9

	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 จัดโครงการวันคล้าย
วันพระราชสมภพ	สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	บรมนาถบพติร	วันชาต	ิและวันพ่อแห่งชาต	ิโดยม	ีรศ.ดร.โฆษติ 
ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	
คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน	ณ	 
หอประชมุวทญัญ	ูณ	ถลาง	มทร.อสีาน	นครราชสมีา	โดยช่วงเช้าได้จดัพธิ ี
ทางศาสนาพุทธ	ซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมท�าพิธีพระพุทธมนต์	จ�านวน	10	รูป	
จากนัน้เข้าสูพ่ธิวีางพานพุม่ดอกไม้สด	ถวายความเคารพ	พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ	 วันชาติ	 และวันดินโลก	 ซึ่งตรงกับวันที่	
5	ธันวาคมของทุกปี	เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้	 ท้ังน้ีในช่วงบ่ายบุคลากรและ
นักศึกษา	 มทร.อีสาน	 ได้ร่วมกันปฏิบัติจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ
พัฒนาโดยรอบมหาวิทยาลัยให้สะอาดสวยงามอีกด้วย
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มทร.อีสาน ชู 3 ยุทธศาสตร์หลัก พัฒนาโคราชมหานคร

	 วันที่	 3	 ธันวาคม	2564	 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี 
มทร.อีสาน ร่วมน�าเสนอนโยบายของ	 มทร.อีสาน สู่โคราชเมือง
มหานคร	 ในการสัมมนาโครงการ	 “สานพลังโคราช	ฟื้นเศรษฐกิจ 
หลังโควิด-19	 เดินหน้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน”	ณ	 
สีมาแกรนด์บอลรูม	โรงแรมสีมาธานี	จ.นครราชสีมา	โดยมี	นายอาคม 
เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน
	 ในการนี้	อธิการบดี	มทร.อีสาน	ได้น�าเสนอยุทธศาสตร์หลัก
ของมหาวิทยาลัย	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการจัดการการขนส่งและ
การท่องเที่ยว	 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่	 และ	 ด้านอาหาร 
และสุขภาพ	 ที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาหลักของประเทศ	โดยปัจจุบัน	มทร.อีสาน	มีศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านการซ่อมบ�ารุงทางรถไฟ	ระบบอาณัติสญัญาณ	และการจัดสถาน	ี

ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	 สถาบันสหสรรพศาสตร์	 ณ	 
ศนูย์การศกึษาหนองระเวยีง	นอกจากนีย้งัได้รบัมอบหมายจากสถาบนั
คณุวฒุวิชิาชพี	(องค์การมหาชน)	(TPQI)	ให้ด�าเนนิโครงการจัดประเมนิ
มาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ	 เพ่ือ
เทียบความรู้และประสบการณ์	 ของบุคลากรที่ท�างานในสายงานด้าน 
ระบบขนส่งทางราง	 อีกทั้งในด้านของการเกษตรและพืชสมุนไพร	
มทร.อีสาน	จะเป็นแหล่งรวมพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจ	โดยจะท�าการ 
วิจัย	 พัฒนา	 ต่อยอดให้เป็นแหล่งส่งออกสาร	 THC	 CBD	 จากกัญชา	
กัญชง	 ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	 พร้อมท้ังจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยว 
ด้วยระบบโลจิสติกส์ท่ีทางมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอยู่ให้เกิดเป็น 
เส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่คู่เมืองโคราชในอนาคต
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มทร.อีสาน เปิดบ้านรับ 4 ภาคีเครือข่ายด้านเศรษฐกิจจังหวัด
นครราชสีมา เข้าชมศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

	 มทร.อสีาน	โดย	ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร 
และพฒันาทรพัยากรมนษุย์	พร้อมด้วย	นางสาวจฬุาลกัษณ์ พลเสนา 
ผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน	และ	อาจารย์ 
กมัปนาท ถ่ายสงูเนนิ รองคณบดสีถาบนัสหสรรพศาสตร์ ให้การต้อนรบั 
4	 ภาคีเครือข่ายพัฒนางานด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา	
ประกอบด้วย	 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	 สมาคมโรงแรม
นครราชสีมา	 บิสคลับนครราชสีมา	 และ	 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นครราชสีมา	 เข้าเยี่ยมชม	 มทร.อีสาน	 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
	 ในการนี้	 มทร.อีสาน	 ได้น�าเยี่ยมชมอาคารหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	
ท่ีจะใช้ส�าหรับรองรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ	 มทร.
อีสาน	ครั้งแรก	ในปี	2565	พร้อมได้น�าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบัน
ระบบรางแห่ง	มทร.อีสาน	และสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง	มทร. 
อสีาน	ท้ังน้ีภายหลังการดงูานได้มกีารหารอืแนวทางการท�าความร่วมมอื 
ร่วมกัน	 เพื่อบูรณาการแหล่งความรู้สู่การพัฒนาในภาคธุรกิจเพื่อให้ 
สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองโคราชในทุกมิติต่อไป



ประจ�าเดือนมกราคม 2565       13      

RMUTI NEWSนครราชสีมา

มทร.อีสาน ร่วมหารือ นายก อบจ.โคราช มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 วนัที	่24	พฤศจกิายน	2564	รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร อธกิารบดี  
มทร.อีสาน	 น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 เข้าพบ	ดร.ยลดา  
หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
คณะผู้บรหิารองค์การ	และทีป่รกึษาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	
ณ	ห้องประชมุรวงผึง้	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	เพือ่หารอื 
การท�าความร่วมมือระหว่างมทร.อีสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา	 ในการพัฒนาอาจารย์	 และนักเรียนให้กับโรงเรียน 
ในก�ากบัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	โดยมุง่หวงัในการ
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่	การอบรมอาชีพให้กับชุมชน	และผู้ประกอบการ	การเตรียม
ความพร้อมให้กบัประชาชนเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั	รวมถงึการสร้างงานวจิยั
หรือโครงการเพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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มทร.อีสาน บุก หนองบัวล�าภู/หนองคาย/บึงกาฬ หารือ 
การสร้างฐานพัฒนาเชิงพื้นที่

	 วันที่	 7-9	 ธันวาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 โดย	ดร.สรจักร  
เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา รศ.ดร.โฆษิต ศรภูีธร อธิการบดี พร้อมด้วย	
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	และคณะผู้บริหาร	 
ได้เดนิทางไปยังจงัหวัดบึงกาฬ	จงัหวัดหนองคาย	และจงัหวัดหนองบวัล�าภู	
เพือ่หารือกับผูว่้าราชการจงัหวดัแต่ละแห่ง	ในการประสานความร่วมมอื
เพื่อน�าองค์ความรู้ด้าน	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(วทน.)	
ของมหาวทิยาลัยไปพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจังหวดัในภาคอสีาน	ซึง่จากการหารือ
ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และแต่ละจังหวัดยินดีให้	มทร.อีสาน
เข้าไปช่วยผลักดันอย่างเต็มก�าลัง	 โดยจะมีการหารือเชิงลึกเพื่อจัดตั้ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมประจ�าแต่ละจังหวดัต่อไป
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มทร.อีสาน ร่วมให้ความรูด้้านการดูแลสุขภาพและสร้างอาชพีด้วยสมนุไพร 
ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปี 2564

	 วันที่	 9	 ธันวาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 ร่วมบรรยายวิชาการ	
ในงานเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ปี	 2564	 ช่วงเวลา	 11.00	 น.	 –	 11.40	 น.	 
ผ่านช่องทางออนไลน์	www.เพือ่นพึง่พา.com	โดย รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร 
อธิการบดี มทร.อีสาน	 ได้บรรยายในหัวข้อ	 “การดูแลสุขภาพด้วย
สมุนไพรไทยในยุคโควิดและการพัฒนาอาชีพด้วยสมุนไพรไทยหลัง 
โควิด	19”	ช่วงที่	1	บรรยายหัวข้อการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร	ซึ่งมี	
อาจารย์ดุษฎี ศรีธาตุ	และ	ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย	จากสาขาวิชา
แพทย์แผนไทย	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมทร.อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	
ร่วมบรรยาย	และในช่วงที	่2	บรรยายหวัข้อการสร้างอาชพีด้วยสมุนไพร	
โดย	ดร.อนิวรรต หาสุข	ผูอ้�านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา	มทร.อสีาน	 
ผศ.ดร.ไกรศร ีศรทีพัไทย	มทร.อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	ผศ.ดร.วีระกุล 
มีกลางแสน ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	และ	
ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ มทร.อีสาน	นครราชสีมา	ร่วมบรรยาย	
ทั้งนี้มี	อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา	ร่วมเป็นผู้ด�าเนินรายการ	และ
มี	ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการ	 คณะกรรมการด�าเนินการจัดงาน	 “เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 
ปี	 2564”	 แบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เป็นผู้ประสานงาน 
ให้เกดิการบรรยาย	ในครัง้นี	้ซึง่การจากบรรยายดงักล่าวเป็นการเผยแพร่
องค์ความรูด้้านการใช้ประโยชน์จากสมนุไพรไทย	อาท	ิฟ้าทะลายโจร	ไพล	
กระชาย	เป็นต้น	ซึง่ได้แนะน�าวธิกีารสร้างประโยชน์จากสมนุไพรตัง้แต่
ระดับต้นน�า้	กลางน�า้	และปลายน�า้	และส�าหรับท่านใดท่ีสนใจรบัชมราย
ละเอียดเพิ่มเติม	สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	www.เพื่อนพึ่งพา.com
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มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุม UNTA 2021 พร้อมชูแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 วนัที	่24	พฤศจกิายน	2564	รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร อธกิารบดี มทร.
อสีาน	มอบหมายให้ อาจารย์  ดร.อนริธุ พพิฒัน์ประภา ผูช่้วยอธกิารบดี 
และ อาจารย์  ดร.ธรีวฒัน์ อาจปร ุหวัหน้าศนูย์ศกึษานานาชาต ิเข้าร่วมประชมุ	
2021	University	Network	of	Tropical	Agriculture	(UNTA)	จดัโดย	National 
Pingtung	University	of	Science	and	Technology	ที่ไต้หวัน	
	 ส�าหรับการประชุมดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานของ 
การประชุมคือ	2021	UNTA	Workshop	“Young	Voice	in	SDGs”	
ซึง่เป็นการน�าเสนอผลงานวจัิยเพ่ือสร้างความย่ังยืนในภมิูภาคใน	3	กลุม่	
คือ	1)	Smart	Agriculture	2)	Circular	Economy	Panel	และ	3)	
Ecological	Restoration	Panel	โดยมนัีกศกึษาจาก	มทร.อสีาน	เข้าร่วม 
กิจกรรมดังกล่าว	จ�านวน	5	คน	จาก	4	คณะ	ประกอบด้วย	คณะบรหิารธรุกจิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์	 และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

	 นอกจากนี้	อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วย
อธิการบดี	 ได้ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ	 “Sufficiency	 Economy	
Towards	 Sustainable	 Development	 Goals”	 โดยมีผู้ร่วมฟัง 
การบรรยาย	จาก	10	มหาวทิยาลยัเครือข่าย	ดงัน้ี	National	Pingtung	
University	of	Science	and	Technology	ไต้หวัน,	IPB	University	
ประเทศอินโดนีเซีย,	 University	 Brawijaya	 ประเทศอินโดนีเซีย,	
Periyar	University	ประเทศอินเดีย,	Thai	Nguyen	University	of	
Agriculture	 and	 Forestry	 ประเทศเวียดนาม,	 Hue	University	
ประเทศเวียดนาม,	University	of	 Science	and	Technology	of	
Hanoi	ประเทศเวียดนาม,	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 และ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จากประเทศไทย	 ส�าหรับ 
การจัดการประชุมและกิจกรรม	UNTA	2022	ที่ทางประชุมมีมติเลือก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ด�าเนินการจัดการในปีต่อไป
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มทร.อสีาน ร่วมบรรยายด้านระบบรางในงาน 2021 Online Conference 
of University Alliance of the Belt and Road สาธารณรฐัประชาชนจีน 

มทร.อีสาน ร่วมขับเคลื่อนนครราชสีมา สู่มหานครเมืองอัจฉริยะ

	 วันที่	16	ธันวาคม	2564	รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี 
มทร.อีสาน	 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และ 
ดร.โสภณ ผลประพฤติ เข้าร่วมน�าเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	
จังหวัดนครราชสีมา	 ในโครงการโคราชเมืองอัจฉริยะ	 ในระบบ
ออนไลน์	 กับส�านักงานเศรษฐกิจดิจิทัล	 กับคณะท�างานประเมิน
แผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ	ทั้ง	7	ด้าน	ณ	ห้องประชุมแคนา	1	มทร.
อีสาน	 โดยมี	นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา	 เป็นประธานในท่ีประชุมคณะขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ
	 ทั้งนี้การน�าเสนอแผนฯ	 มติที่ประชุมโครงการ	 โคราชเมือง 
อจัฉรยิะ	ได้รบัมตเิหน็ชอบในการเป็นเมอืงอจัฉรยิะส�าหรบัการขบัเคลือ่น 
20	โครงการ	7	มิติ	การเป็นเมืองอัจฉริยะ	ซึ่งการด�าเนินการอีกสองปี 
ข้างหน้าจะมีการประเมินผลต่อไป	 นอกจากนี้ส�าหรับการได้รับ
พิจารณาให้เป็นเมืองอัจฉริยะเป็นนโยบายระดับชาติ	 เพื่อตอบโจทย ์
Thailand	 4.0	 ของการพัฒนาเมืองผ่านการใช้เทคโนโลยี	 จาก
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา	 5	 ปี	 พ.ศ.2566-2570	 ได้ระบุ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด
	 ซึง่	มทร.อสีาน	ได้รบับทบาทการเป็นส�านกังานเมืองอจัฉรยิะ	
ผ่านการด�าเนินงานของศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองเพื่อการพัฒนา
เมอืงอจัฉรยิะ	ส�าหรบัการวเิคราะห์ภาพรวมและรายละเอยีดของตัวช้ีวดั 
ความเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	การวางแผนและด�าเนนิการในอนาคตข้างหน้าต่อไป

	 วันที่	10	ธันวาคม	2564	รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี 
มทร.อีสาน	มอบหมายให้	อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วย
อธกิารบด	ีเป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมบรรยายในงาน	2021	Online	 
Conference	of	University	Alliance	of	the	Belt	and	Road	ซึง่จดัโดย 
Lanzhou	 Jiaotong	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมี
มหาวทิยาลยัชัน้น�าด้านระบบรางเข้าร่วมบรรยายกว่า	30	มหาวทิยาลยั	
จาก	20	ประเทศทั่วโลก
	 ในการนี้	อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา	 ได้บรรยาย
หัวข้อ	A	Potential	of	Educational	Sector	Towards	Sustainable 
Development	Under	the	Belt	Road	Initiative	ซึง่เป็นการแสดงถงึ 
ศกัยภาพของการศกึษาสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืภายใต้บรบิทของแนวคดิ
โครงการ	Belt	road	ของประเทศจนี	เพือ่สะท้อนให้เหน็ถึงความเชือ่มโยง
โครงการดงักล่าวกบัการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	และปัญหาอปุสรรคทีเ่กีย่วข้อง
กับโครงการอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกันต่อไป 
ในกลุ่มประเทศใน	BRI	พร้อมได้น�าเสนอถงึศกัยภาพในการจดัการศกึษา
ด้านระบบรางของ	 มทร.อีสานท่ีมาจากความร่วมมือของ	 Lanzhou 
Jiaotong	 University	 ซึ่งหลังจากนี้	 มทร.อีสาน	 พร้อมกับการ 
สานต่อความสมัพนัธ์และสร้างโครงการหลกัสตูรกบั	Lanzhou	Jiaotong	
University	อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับศิลปินไทยและเทศ ในงาน International  
Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติ

	 วนัที	่17	ธนัวาคม	2564	มทร.อีสาน	โดย	นางสาวจฬุาลกัษณ์ 
พลเสนา ผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และ	
อาจารย์ บญุเกดิ ศรสีขุา อาจารย์ ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยัเข้าร่วมเปิดกิจกรรม 
International	Preview	มหกรรมศลิปะนานาชาต	ิThailand	Biennale, 
Korat	2021	ณ	ห้องประชุมตะโกราย	1	อาคารส�านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน	 มทร.อีสาน	 โดยมี	นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
	 ส�าหรับการจัดกิจกรรม	International	Preview	มหกรรม
ศลิปะนานาชาติ	Thailand	Biennale,	Korat	2021	ในครัง้น้ี	จดัขึน้เพือ่
สร้างการรบัรู	้และเผยแพร่การจดังานมหกรรมศลิปะนานาชาต	ิThailand	
Biennale,	Korat	2021	ภายใต้แนวคิดหลัก	“Butterflies	Frolicking	
on	the	Mud”	หรือในชื่อภาษาไทยว่า	“เซิ้ง…สิน	ถิ่นย่าโม”	กระตุ้น 
การชมผลงานจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ	 โดยจะมี
การน�าชมผลงานของศิลปินในพ้ืนทีจ่ดังาน	เริม่ต้นจากการชมผลงาน	ณ	
มทร.อีสาน	ชม	Performance	โดย	Nile	Koetting		ผลงานของ	Sato	+	
Umezawa		ผลงานของ	Herwig	Scherabon	และผลงานของ	KEIKEN	
จากนั้น	เดินทางชมผลงานของ	Sandra	Cinto	และกฤช	งามสม	ใน	
อาจารย์	เมือง	เดินทางชมผลงานของ	Yantor	ณ	พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาตพิมิาย	Haroon	Mirza	ณ	อโรคยศาลา	(กฏุฤิาษ)ี	และMake	or	Break	
ณ	อาจารย์	เมืองพิมาย	Bianca	Bondi	ณ	สวนสัตว์โคราช	Sema	Thai	
Super	flex	และ	Mio	Suzuki	ณ	พพิธิภณัฑ์ไม้กลายเป็นหนิ	ตามล�าดบั	

	 นทิรรศการการแสดงศลิปกรรมร่วมสมยันานาชาต	ิThailand 
Biennale,	 Korat	 2021	 ได้รวมศิลปินที่มีชื่อเสียงจาก	 25	 ประเทศ
ทั่วโลก	 จ�านวน	 53	 คน	 สร้างสรรค์ผลงานและด�าเนินการติดตั้ง	 ณ	
พื้นที่ต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนที่หลัก	 3	 พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา	 อันได้แก่	
อ�าเภอปากช่อง	ณ	หอศิลป์พิมานทิพย์	 อ�าเภอพิมาย	 ในบริเวณของ
อทุยานประวศิาสตร์พมิาย	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิมิาย	และอ�าเภอ
เมือง	 เช่น	 บริเวณบ้านพักผู้พิพากษา	 ลานย่าโม	 สวนน�้าบุ่งตาหลั่ว 
สวนสัตว์นครราชสีมา	 มทร.อีสาน	 และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	
นครราชสมีา	ซ่ึงพร้อมท่ีจะประกาศความงดงามและความคดิสร้างสรรค์
ที่เกิดขึ้นจากทุนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม	 ทุนทางวัฒนธรรม	
และทุนทางธรรมชาติของจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด
นครราชสีมา	 ได้กลายเป็น	 ‘เมืองศิลปะระดับโลก’	 และเป็นจุดหมาย
ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม	 สร้างการบูรณาการระหว่าง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่	 ๆ	 ในการ
พัฒนาสินค้าและการท่องเที่ยวให้ชุมชนเกิดรายได้	 รวมถึงส่งเสริม
วฒันธรรมท้องถิ่นในชุมชนให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาชาวโลกอกีดว้ย	
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มทร.อีสาน  น�าผลิตภัณฑ์ U2T ชุมชนร่วมจัดแสดงในงาน  
“อีสาน U2T Community Fair”

	 วันที่	9-11	ธันวาคม	2564	มทร.อีสาน	โดย	รศ.ดร.บัณฑิต  
กฤตาคม รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั พฒันานวตักรรม และบรกิารวชิาการ 
น�าอาจารย์		เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล
แบบบรูณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวทิยาลยั)	หรอื	มหาวทิยาลยัสูต่�าบล	มทร.
อสีาน	ร่วมจดันทิรรศการแสดงผลงานในงาน	“อสีาน	U2T	Community 
Fair”	ณ	ศนูย์อนรุกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	(อพ.สธ.	
คลองไผ่)	อ�าเภอสค้ิีว	จงัหวดันครราชสีมา	โดยม	ีรศ.พเิศษ ดร.ดวงฤทธ์ิ 
เบญจาธกิลุ ชยัรุง่เรอืง เลขาธกิารรฐัมนตรว่ีาการและโฆษกกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย	ดร.พชัรนิรจุา 
จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี	
	 ส�าหรับงานนี	้มทร.อสีาน	มอีาจารย์	เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	U2T	
จาก	มทร.อีสาน	นครราชสีมา	โดย	ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง	ต�าบล
หินดาด	 น�าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมธรรมชาติ	 เสริมมงคลร่วมจัดแสดง,	
อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข ต�าบล
ทองหลาง	 น�าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ	 ข้าวสาร	 พริกแห้ง	 พริกป่น	 ขนม
ทองม้วน	 และขนมพื้นบ้านร่วมจัดแสดง,	อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ 
ต�าบลโคกกรวด	น�าแพก็เกจท่องเทีย่วต�าบลโคกกรวดร่วมจดัแสดง	และ	
ผศ.ดร.จริะวลัย์ โคตรศกัด	ีต�าบลพลกรงั	น�าผลติภณัฑ์ปุย๋อินทรย์ีอดัเมด็ 
สบู่น�้านมแพะ	 และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากท้องถิ่นร่วมจัดแสดง
	 ด้าน	มทร.อสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	โดย	อาจารย์ดร.ปนัดดา 
จนัทะกล ต�าบลหายโศก และ ผศ.ดร.ปารชิาต ิกนิรี	ต�าบลพทุไธสง	ร่วมน�า 
ผลิตภณัฑ์ปลาร้าบอง	ผ้าซิน่ตีนจก	ผ้าซิน่ตีนแดง	และผลิตภณัฑ์เกษตร 
สมาร์ทฟาร์มจดัแสดง	และ	มทร.อีสาน	วทิยาเขตสุรนิทร์	โดย ผศ.ดร.อารยา 
อึงไพบูลย์กิจ นางสาวสิริอนงค์ สมัครสมาน ต�าบลหนองเต็ง	ร่วมน�า
ผลติภณัฑ์ลายผ้าไหมสรุนิทร์	ผลติภณัฑ์จากผ้าไหมจดัแสดงภายในงาน
	 ทั้งนี้	 ในวันที่	10	ธันวาคม	2564	ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน	“อีสาน	U2T	Community	Fair” 
พร้อมเยี่ยมชมบูธของ	มทร.อีสาน	อีกด้วย
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มทร.อีสาน ร่วมเปิดงาน The Future of Mobile App Industry  
พัฒนาแอปพลิเคชันสู่ Huawei App Gallery

	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 โดย	 รศ.ดร.บัณฑิต  
กฤตาคม รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั พฒันานวตักรรม และบรกิารวชิาการ 
และ	ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเข้าร่วมงาน	The	Future	
of	Mobile	App	Industry	ผ่านระบบออนไลน์	ซึ่งสืบเนื่องจากที่	มทร.
อีสาน	ได้ท�าความร่วมมือกับบริษัท	หัวเว่ย	เทคโนโลยี่	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 โดยมีประเด็นส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาก�าลังคน 
ด้านดิจิทัล	 การท�าการเกษตรแบบอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี	 IOT	 
การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 เพ่ือความปลอดภัยและ 
การเข้าถงึการรกัษา	ภายใต้ชือ่	“RMUTI	NEXT	GEN	DIGITAL	UNIVERSITY”

	 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้	มทร.อีสาน	ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา	
บุคลากร	ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา	Android	
Application	(Android	Application	Development)	ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบออนไลน์	ท้ังนีส้�าหรับในพิธเีปิดงานมีการบรรยายเกีย่วกับ
การพฒันาแอปพลเิคชนัทัง้หมดด้วยตวัเอง	ผ่านการใช้งานตวั	Huawei	
Mobile	Service	Part	1:	App	Industry	Insights,	HMS	Ecosystem	
Part	 2:	 Creation	 of	 Huawei	 ID	 (Step-by-step)	 และ	 Part	 3:	
HMS	Core	capabilities	&	Foundation	course	เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความเข้าใจในระบบและมีพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันจริงได้
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มทร.อีสาน จัดอบรม “BLOCKCHAIN Genius 1” ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง
เมตาเวิร์สของภาคอีสาน

	 วันที่	 13	 และ	 15	 ธันวาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 โดย 
ดร.โสภณ ผลประพฤติ	 และ	ผศ.ดร.เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล  
ร่วมกับ	 บริษัท	 มัลติเวิร ์ส	 เอ็กเปอร์ท	 จ�ากัด	 จัดอบรม 
โครงการ	 “BLOCKCHAIN	 Genius	 1”	 ส�าหรับนักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์	 มทร.อีสาน	 และผู ้สนใจ 
ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน	 (Blockchain)	 ในหัวข้อ	 ย้อนรอย 
ประวัติศาสตร์แห่งโลก	 Cryphocurrency,	 โลก	 Blockchaian	
ส�าหรับมือใหม่,	 รู้จักสกุลเงิน	 Cryphocurrency	 แต่ละเหรียญ,	 
กรณีศึกษาระบบ	 Blockchaian	 จากผู้น�าโลก,	 โอกาสการสร้าง 
รายได้ในช่องทางต่าง	 ๆ	 บนโลก	 Crypto	 และโอกาสในการ 
ท�าธุรกิจส�าหรับคนตัวเล็กบนโลกใบใหม่ด้วย	Metaverse	 โดยม	ี 
คุณพงศ์วุฒิ	 ไพรไพศาลกิจ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 มัลติเวิร์ส	 
เอ็กเปอร์ท	จ�ากัด	 ร่วมบรรยาย	ณ	อาคาร	35	ห้องประชุมตะโกราย	
1	มทร.อีสาน

	 ส�าหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ	
มทร.อีสาน	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	 (Smart	 University)	 เพ่ือ
เป็นศนูย์กลาง	Blockchain	และ	Metaverse	Lab	ของภาคอสีาน	โดย 
มุ่งสร้างความรู้	 ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพ 
สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจดิจิทัล	และสามารถต่อยอดไปเป็น
ผูป้ระกอบการยคุใหม่	(Start	Up)	สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรยีน	
พฒันาความรูแ้ละทกัษะทางด้านระบบ	Blockchain	และต่อยอดไปยงั
ธรุกจิบนโลกเสมอืน	(Metaverse)	พร้อมทัง้สร้างระบบนเิวศให้นกัศกึษา
สามารถร่วมปฏิบัติงาน	การฝึกงาน	การปฏิบัติสหกิจศึกษา	ตลอดจน 
ร่วมงานกับบริษัทในการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจบนโลกเสมือน	 
(Metaverse)	 ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 
และมหาวิทยาลัยได้	
	 ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร ่วมอบรมทั้งผ ่านระบบ
ออนไลน์และในห้องประชุมรวมกว่า	 300	 คน	 ซึ่งการเข้าร่วมรับฟัง 
ในห้องประชุมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
โควิด-19	ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
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มทร.อสีาน จบัมือ MI Group และ มลัตเิวิร์ส เอ็กเปอร์ท ยกระดบั 
Smart University พร้อมเป็นศูนย์กลาง Blockchain และ Metaverse

	 วันที่	21	ธันวาคม	2564	รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี 
มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมพิธีลงนาม 
ความร่วมมือกับ	 บริษัท	 มัลติ	 อินโนเวช่ัน	 เอนยิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 โดย	 
นายสาธิต สาตรพนัธุ	์ประธานกรรมการบรหิาร	และ	บรษิทั	มลัตเิวร์ิส 
เอก็เปอร์ท	จ�ากัด	โดย	นายพงศ์วฒิุ  ไพรไพศาลกจิ	กรรมการผูจ้ดัการ 
ในการให้บริการระบบ	 Smart	 University	 ส�าหรับมทร.อีสาน	 
สูก่ารเป็นผูน้�าด้าน	Smart	University	และการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา
สู่การเป็นผู้ประกอบการยคุใหม่	และธรุกิจบนโลกเสมอืน	(Metaverse)	
ณ	ห้องประชุมแคแสด	อาคารส�านักงานกิจการสภา	มทร.อีสาน	
	 ส�าหรบัความร่วมมอืในครัง้นี	้จะร่วมพฒันาและยกระดบัมทร.
อสีาน	ให้เป็นมหาวทิยาลัยอจัฉรยิะ	(Smart	University)	อย่างสมบรูณ์แบบ 
พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลาง	 Blockchain	 และ	Metaverse	 Lab	 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยจะสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ในการรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก	(Government	Big	Data) 
เพือ่ใช้ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	(City	Information	Platfrom)	
รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศในการพัฒนา 
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	(Start	Up)	และการท�าธุรกิจ 
บนโลกเสมือน	 (Metaverse)	 ให้กับนักศึกษา	 ผู้ประกอบการ	 SME	 
และประชาชนทั่วไป	 และเพ่ือสนับสนุนการสร้างนิคมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ยั่งยืนในอนาคต
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มทร.อีสาน สอนการใช้งานรถขุดและรถแทรกเตอร์ พร้อมน�านักศึกษา
สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มทร.อีสาน ร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรม 
TFT เตรียมส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์

	 วนัที	่12	ธนัวาคม	2564	มทร.อสีาน	โดย	อาจารย์ ดร.ณชัชา 
ลมิปศริิสวุรรณ และ อาจารย์ นวนิดา ซือ่ตรง อาจารย์ ประจ�าหลักสตูร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	 คณะ
บรหิารธรุกจิ	เข้าร่วมพธิเีปิดศนูย์ฝึกอบรม	TFT	บรษิทั	ไทยไฟล์ทเทรนนิง่ 
จ�ากัด	ณ	ท่าอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร
	 ส�าหรับการศูนย์ฝึกอบรม	TFT	คือศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน 
ของการบนิไทยแบบเตม็รปูแบบทัง้ทฤษฎแีละภาคปฏบิตั	ิโดยถอืเป็นโอกาส
อันดีส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	ชั้นปีที่	3	และ 
ปีที่	4	ที่จะมีโอกาสได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว	ซึ่งทางมหาวิทยาลัย 
ได้ร่วมมือกับบริษัทในการจัดท�าหลักหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่
อตุสาหกรรมการบนิ	โดยนกัศกึษาจะได้ฝึกประสบการณ์จากการเรยีนควบคู่
กบัการฝึกปฏบิตัจิากสถานประกอบการ	(Work	Integrated	Learning:	
WIL)	ซึง่จะส่งผลให้นกัศกึษา	มทร.อสีาน	มทีกัษะในเชงิปฏบิตัทิีร่องรบั
การท�างานได้จริงหลังจากส�าเร็จการศึกษา	 ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจอยาก 
เข้าศกึษาต่อ	สามารถสมคัรเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที	่www.rmuti.ac.th

	 มทร.อีสาน	โดย	โปรแกรมวิชาจกัรกลหนัก	วิทยาลัยนวตักรรม
วชิาชพี	สถาบนัสหสรรพศาสตร์	ร่วมกบั	บรษิทั	สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่	
จ�ากัด	โดย	คุณวิทวัฒน์ ไอทา	(HEAVY33)	และคุณนิพนธ์ ยงปัญญา 
(HEAVY40)	หน่วยงานอบรมเทคนิค	ฝ่ายบริการลูกค้า	และชมรมศิษย์
เก่าจักรกลหนัก	 และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	 จัดอบรมการใช้งาน 
รถขุดและรถแทรกเตอร์เพ่ือออกใบอนญุาตขับขีร่ถขดุ	และใบอนญุาตขบัรถ 
แทรกเตอร์	 ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก	 ชั้นปีที่	 2	
ระหว่างวนัที	่20-23	ธนัวาคม	2564	ณ	ศนูย์การศกึษาหนองระเวยีง	มทร.
อสีาน	ท้ังนีเ้พ่ือสร้างประสบการณ์การเรยีนการสอนแบบฝึกปฏบิตัใิห้กบั
นกัศกึษา	ซึง่มผีูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญก�ากบัดแูลอย่างใกล้ชดิ	และเม่ืออบรม
ครบตามหลกัสูตร	นกัศึกษาจะได้รบัใบอนญุาตขบัข่ีรถขดุ	และใบอนญุาต
ขบัรถแทรกเตอร์	ซึง่มีประโยชน์ในการประกอบอาชพีในอนาคตอกีด้วย
	 นอกจากนี้	 ทางบริษัท	 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 
ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับให้วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	มทร.อีสาน	
จัดตั้งศูนย์ทดสอบและออกใบอนุญาตขับขี่รถขุด	 และใบอนุญาต 
ขับรถแทรกเตอร์	 โดยจะให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกต่อไป
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มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น จดัพิธน้ีอมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร   

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วนัที	่4	ธนัวาคม	2564	มทร.อสีาน	วิทยาเขตขอนแก่น	จดัพธิ ี
เจริญพระพทุธมนต์พระสงฆ์	ถวายเครือ่งไทยธรรม	ทอดผ้าไตร	และถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์	จ�านวน	10	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ณ	ศาลาพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์	 และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
และถวายบังคม	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 ณ	 ลานรวมใจ	 โดยมี	ผศ.ดร.อาดา  
รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน
ในพิธี	 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	
พร้อมใจกนัแต่งกายด้วยผ้าไทยสเีหลอืงเข้าร่วมกจิกรรม	และร่วมขบัร้อง 
เพลงต้นไม้ของพ่อ	 เพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์	ณ	 บริเวณต้นประดู่
ทรงปลูกเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
จัดโครงการบรกิารวชิาการ ในหวัข้อ “ทกัษะการปฏิบตังิานด้านเทคโนโลยี
การผลิตและระบบอัตโนมัติ” 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น ต้อนรบั สวทช. 
ในการดูงานด้านระบบรางหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม 
ระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 10”

วิทยาเขตขอนแก่น

	 วันที่	23	พฤศจิกายน	2564	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มทร.อสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	จดัโครงการ
บริการวิชาการ	 ในหัวข้อ	 “ทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและระบบอัตโนมัติ”	 แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต	 
คณะเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยมีคณาจารย์ประจ�าสาขาฯ	
เป็นวิทยากรให้ความรู้	 เพื่อฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยกีารผลิตและระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมการผลติ	
ระหว่างวนัที	่13	-	25	พฤศจกิายน	2564	ณ	โรงฝึกปฏิบติังานสาขาวชิา
เทคโนโลยีอุตสาหการ	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น

	 วันท่ี	 24	 พฤศจิกายน	 2564	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มทร.
อสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	ให้การต้อนรบั	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และ	 และคณะศึกษาดูงานด้าน 
ระบบราง	หลักสูตร	“การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม	ระบบขนส่ง 
ทางรางรุ่นที่	 10”	 (วศร.10)	 โดย	 รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วย
อธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น	 เป็นประธานในพิธีเปิดและ 
กล่าวต้อนรับ	พร้อมด้วย	อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ 
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบัคณะศกึษา 
ดูงาน	ณ	ห้องประชุมมงคลประดู่	 ชั้น	 3	 อาคาร	 50	ปี	 เทคนิคไทย-
เยอรมนั	ขอนแก่น	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มทร.อสีาน	วิทยาเขตขอนแก่น
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มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด 
จังหวดัขอนแก่น น�าเยีย่มชมโครงการระบบรถไฟรางเบาและรถแทรม (TRAM)  

	 วันที่	 2	 ธันวาคม	 2564	ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ บุญกิจ 
อุ่นพิกุล รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต
ขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะผู้บริหาร	 ให้การต้อนรับ	นางสิริพร  
จงัตระกลุ นายกเหล่ากาชาด จงัหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธารินทร์ 
ภักดี นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง 
โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ	ณ	ห้องประชุมไพศาล	 ห์ลีละเมียร 
อาคาร	 18	 ช้ัน	 2	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ที่ได้เดินทางเข้า
พบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการระบบรถไฟรางเบา	 แผนการรณรงค์ 
การรบับรจิาคโลหติ	โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดรบับรจิาคโลหิต	ณ	วิทยาเขต
ขอนแก่น	ในวันที่	27	ธันวาคม	2564	และประชาสัมพันธ์สินค้า	Otop	
ขอนแก่น	 จากโครงการ	 ขอนแก่น	 Select	 เพื่อช่วยพยุงคนตัวเล็ก 
ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโควิด	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการระบบ 
รถไฟรางเบาและรถแทรม	 (TRAM)	 รุ่น	 Hiroden	 907	 ณ	 
อาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงรถไฟ	(DEPOT)

	 การลงพื้นท่ีครั้งนี้	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 
ได ้รับการชื่นชมจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
เป็นอย่างมาก	 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร	 และ	อาจารย์ ดร.ไพรวรรณ  
เกิดตรวจ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 หัวหน้า 
โครงการวจิยัทีไ่ด้รบัอนมุตัทินุอุดหนนุโครงการวจัิย	“การวจิยัและพัฒนา
ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย	
:	 เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม”	 จากส�านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม 
แห่งชาติ	 (สอวช.)	 โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	 แผนงาน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต	 :	 เทคโนโลย ี
ระบบราง	 (Railway)	 ซ่ึงได้รับอนุมัติอุดหนุนทุนวิจัย	 ต่อเน่ือง	 2	 ปี	 
ร่วมน�าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม	
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มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับราชมงคลธัญบุรี 
จดัการประชมุอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุม่ผูม้ศีกัยภาพตามประสบการณ์

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรโครงการติดตั้ง 
ระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์จากน�้าใต้ดิน (บ่อบาดาล)

	 วันที่	8	–	9		ธันวาคม	2564	อาจารย์ศราวุฑ คงล�าพันธ์ 
อาจารย์สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม อาจารย์ธวัชชยั สมิมา และ	อาจารย์จริะยุทธ เนือ่งรนิทร์ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ร่วมเป็นวิทยากร	หัวข้อ	 “การบริหารจัดการระบบสูบน�้าพลังงาน 
แสงอาทติย์และการใช้ประโยชน์จากน�า้ใต้ดนิ”	ในโครงการตดิต้ังระบบ 
สบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์จากน�า้ใต้ดนิ	(บ่อบาดาล)	จดัโดยส�านกังาน 
สภาเกษตรกรจงัหวดัขอนแก่น	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เกษตรกรให้สามารถ
ใช้งานระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์จากน�้าใต้ดิน	 (บ่อบาดาล)	 
ได้อย่างถูกต้อง	
	 ในการนีค้ณะวทิยากรได้น�านกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์และโทรคมนาคม	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	ร่วมเป็นผูช่้วย 
วิทยากรเพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการเป็น	 “บัณฑิตนักปฏิบัติ”	 
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั	และใช้วชิาชพีความสามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	ณ	หอประชุมเทศบาลอ�าเภอบ้านไผ่	จงัหวดัขอนแก่น

	 วนัที	่3	ธนัวาคม	2564	รศ.ดร.ศกัดิร์ะว ีระวกีลุ ผูช่้วยอธิการบดี 
ประจ�าวทิยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรบั	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมกิติิพชิญ์ 
รองอธกิารบดด้ีานวชิาการและวิจัย มทร.ธญับุรี และคณะวทิยากรทีม่า
ให้ความรูใ้นการจดัการประชมุอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุม่ผูมี้ศกัยภาพ 
ตามประสบการณ์	(Grooming)	โครงการแพลตฟอร์มบรหิารจดัการทรพัยากร 
ผูม้ศัีกยภาพ	ของกลุม่	มทร.	เพือ่ปฏริปูระบบการพฒันาก�าลงัคนของประเทศ 
ณ	ห้องประชมุไพศาล	ห์ลลีะเมยีร	อาคาร	18	ชัน้	2	มทร.อสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น 
	 โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ	“กลไกการบ่มเพาะ 
กลุม่ผูม้ศีกัยภาพตามประสบการณ์	(Grooming)”	โดย	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ 
ภูมิกิติพิชญ์	จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ	“การเรียนรู้ตลอดชีวิต	
โดย	 (Life	–	 long	 learning)”	 โดย	ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ธัญบุรี	และ
ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหวัข้อ	“การเบกิจ่าย”	โดย	อาจารย์ปรญิ 
นาชยัสทิธิ	์รองอธกิารบดีฝ่ายยทุธศาสตร์	นโยบายและแผน	มทร.อีสาน		
และการบรรยายในหัวข้อ	“เขียนโครงการ	Talent	Mobility	อย่างไร
ให้ได้ดี”	โดย	ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
การศึกษา	และปฏิบัติหน้าที่การจัดการความรู้	มทร.ธัญบุรี

	 การประชุมในโครงการแพลตฟอร์มบรหิารจัดการทรพัยากร
ผู้มีศักยภาพ	 ของกลุ่มมทร.เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศ	จดัขึน้เพ่ือระดมความคดิเหน็	โดยอาศยัจดุเด่น	ความเข้มแขง็ 
และโอกาสในเชิงพ้ืนที่และก�าลังคนมาร่วมพัฒนาแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญของประเทศ	 ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้ได้รับ 
ความสนใจจากคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมเป็นจ�านวนมาก
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมประชุม ทปบธ.มทร. ครั้งที่ 4/2564

อุปนายกสภา มทร.อีสาน และอดีตเอกอัครราชทูตไทย 
ประจ�าสาธารณรัฐประชาชนจีน  เยี่ยมชมรถไฟฟ้าต้นแบบ

	 วันที่	 13-14	 ธันวาคม	 2564	ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ  
อปุนายกสภา มทร.อสีาน	และ	นายพริยิะ เขม็พล อดตีเอกอคัรราชทตู
ไทยประจ�าสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ปรึกษา	 มทร.อีสาน	 เย่ียม
ชมรถไฟฟ้าต้นแบบ	 (งานวิจัย	 มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น	 ร่วม
กับ	บริษัท	 ช.ทวี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ณ	บริษัท	 ช.ทวี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
และ	ศูนย์	 DEPOT	 โรงจอดและซ่อมบ�ารุงรถ	Tram	และ	LRT	ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 โดยม	ี 
รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
ประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย	 อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  
ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ 
ทีมงานระบบราง	 ให้การต้อนรับและน�าเสนอโครงการวิจัย	 
ระบบรางของคณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น

	 วันที่	17	ธันวาคม	2564	อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นประธาน 
การประชุมคณบดี/ผู้อ�านวยการด้านบริหารธุรกิจ	 9	 มทร.	 (ประธาน	
ทปบธ.มทร.)	คร้ังที	่4/2564	พร้อมคณะผูบ้ริหาร	หวัหน้าสาขา	คณาจารย์	
และบุคลากร	เข้าร่วมประชุม	โดยมีการรับฟังข้อเสนอแนะการด�าเนิน
โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	
9	มทร.	ครั้งที่	 9	ณ	คณะบริหารธุรกิจ	มทร.รัตนโกสินทร์	วิทยาเขต 
งไกลกังวล	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านเป็นหน่วยฉีดวัคซีน 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้โควิด-19

มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น จดังาน “ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจพัฒนา 
ชมุชนสูค่วามยัง่ยนื” สร้างแนวปฏบัิติทีดี่ของโครงการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย

	 วันที่	 18	 ธันวาคม	 2564	ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์ บุญกิจ  
อุ่นพกิลุ ผูช่้วยอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น อาจารย์  ดร.ศภุฤกษ์ 
ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ขุนแผน 
ปฏมิาประกร รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และคณะผู้บริหาร	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	เปิดบ้านราชมงคล 
ขอนแก่นเป็นหน่วยฉดีวคัซนีสร้างภมูคุ้ิมกนัหมูโ่ควดิ-19		และให้การต้อนรบั 
ทมีบคุลากรทางการแพทย์	จ�านวน	30	คน	จากโรงพยาบาลภเูวียง	ในการมา
ให้บรกิารฉดีวคัซนี	COVID-19	แก่นกัเรยีน	นกัศกึษา	และประชาชนท่ัวไป	
จ�านวน	738	คน	ณ	บรเิวณลานชัน้	1	อาคาร	50	ปี	เทคนคิไทย	-	เยอรมนั 
มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น
	 ส�าหรับในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีน	เข็ม	2	Pfizer	ส�าหรับผู้ฉีด
เข็ม	1	PZ,SV	หรือ	SP	และกระตุ้นเข็ม	3		Pfizer/Moderna		ส�าหรับ
ผู้ฉีดเข็ม	1,2		SV+SV		หรือ	SP+SP	ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องเป็น 
ผูท้ีไ่ด้รบัวคัซีนมาแล้วอย่างน้อย	4	สปัดาห์	โดยเปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลา	
9.00	 –	 15.00	 น.	 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการฉีดวัคซีน 
เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นจ�านวนมาก

	 วันที่	21	ธันวาคม	2564	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	จัด
งานเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวปฏิบติัทีดี่	“ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจ
พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต�าบลแบบบูรณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	และจัดนิทรรศการผล
การด�าเนนิงาน	โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต�าบลแบบบูรณ
าการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	“ชม	ช้อป	ชิม”	ช้อปสินค้าเด่นประจ�า
ต�าบล	และชิมอาหารจานเด็ดสินค้าจาก	6	ต�าบลภายใต้โครงการ	U2T	
โดยม	ีผศ.ดร.อาดา รยัมธรุพงษ์ รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น 
เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ ์
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะผูบ้รหิารร่วมเยีย่มชมบธูนิทรรศการ
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่คณะกรรมการด�าเนินงาน	ณ	ห้องประชุม 
นวราชมงคล	ชั้น	3	อาคาร	50	ปี	เทคนิค	ไทย-เยอรมัน	ขอนแก่น	ทั้งนี้ 
ได้มกีารมอบเกยีรตบิตัรให้แก่หวัหน้าโครงการและคณะกรรมการด�าเนนิงาน 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	และผู้ปฏิบัติงาน	จ�านวน	6	ต�าบล	พร้อมทั้งรายงาน
สรปุผลการด�าเนินงานโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบล
แบบบรูณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	และเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แนวปฏิบัติที่ดี	 หัวข้อ	 “ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจพัฒนาชุมชน 
สู่ความยั่งยืน”	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล 
	แบบบูรณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	จ�านวน	6	ต�าบล

ต�าบลกุดธาตุ	 อ�าเภอหนองนาค�า	 จังหวัดขอนแก่น	 หัวหน้าเขตพื้นที่	
ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี
ต�าบลคึมชาด	อ�าเภอหนองสองห้อง	จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าเขตพื้นที่	
อาจารย์  ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี
ต�าบลกดุรงั	อ�าเภอกดุรงั	จงัหวดัมหาสารคาม	หวัหน้าเขตพืน้ที	่อาจารย์  
ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท
ต�าบลค�าพอุง	อ�าเภอโพธิ์ชัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	หัวหน้าเขตพื้นที่	อาจารย์ 
พีรวิทย์ โชคเหมาะ
ต�าบลพทุไธสง	อ�าเภอพทุไธสง	จงัหวดับรุรัีมย์	หวัหน้าเขตพืน้ท่ี	ผศ.ดร.
ปาริชาติ กินรี
ต�าบลหายโศก	อ�าเภอพทุไธสง	จงัหวัดบรุรีมัย์	หวัหน้าเขตพืน้ที	่อาจารย์  
ดร.ปนัดดา จันทะกล
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มทร.อีสาน วทิยาเขตสกลนคร ท�าความร่วมมอืกบั 3 หน่วยงานเอกชน 
พฒันาคณุภาพชวีติด้วยผลิตภณัฑ์สมนุไพร และกญัชาสายพนัธุห์างกระรอก
ภูพาน จังหวัดสกลนคร 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ 

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วันที่	30	พฤศจิกายน	2564	มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	
น�าโดย	ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจ�าวทิยาเขต
สกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	บุคลากร	มทร.อีสาน	ร่วมพิธีบันทึก
ความร่วมมือด�าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร	และกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน	จังหวัดสกลนคร	กับ 
หน่วยงานเอกชนจ�านวน	3	หน่วยงาน	ได้แก่	บรษิทั	ฟ้าใหม่สมนุไพรไทย 
จ�ากดั	บรษิทั	สตาร์ออฟฟิเชยีล	อนิเตอร์กรุป๊	จ�ากัด	และ	บรษิทั	หางกระรอก 
ภพูาน	จ�ากดั	โดยม	ีณ	ห้องประชุมค�า้คณู	2	อาคารวิจัยและพัฒนา	มทร.
อสีาน	วิทยาเขตสกลนคร	โดยการบันทกึความร่วมมอืด�าเนนิการในคร้ังนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัย
นวัตกรรมการปลกูและพัฒนาสายพันธุพื์ชสมนุไพรพ้ืนถิน่	รวมไปถงึกญัชง 
กัญชา	เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข	และ
น�าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์และการแปรรปูพชืสมนุไพรเป็นผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพ	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	 อาหาร	 
เครื่องส�าอาง	 และผลิตภัณฑ์อื่นที่จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์และ 
อุตสาหกรรมได้

	 วันที่	14	ธันวาคม	2564	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มทร.อีสาน	วทิยาเขตสกลนคร	น�าโดย	ผศ.ดร.สรุยิา แก้วอาษา คณบดี
คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)	 โครงการ	 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
สู่การแข่งขันเศรษฐกิจวถีิใหม่	กจิกรรมเพิม่ผลติภาพสถานประกอบการ 
เกษตรอตุสาหกรรมสมนุไพรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ปีงบประมาณ	
2565	พื้นที่จังหวัดสกลนคร	นครพนม	มุกดาหาร	ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่	5	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	โดย	นางสาวนิลเนตร 
โลหะพจน์พิลาศ ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	 พร้อมกันนี้	 คณบดีคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 ได้บรรยายพิเศษเรื่อง“ผลการด�าเนิน
งานด้านบริการวิชาการและนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม”	โดยพธิลีงนามในครัง้นี้
จัดขึน้		ณ	ลาน	Co-Working	Space	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ

วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรพัยากรธรรมชาติ มทร.อสีาน วทิยาเขตสกลนคร ร่วมจดัโครงการ 
ยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
และชุมชนของจังหวัด

	 						วันที่	9	ธันวาคม	2564	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มทร.
อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	น�าโดย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	
และนักศึกษา	ร่วมจัดโครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม	ภายใต ้
แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด	 “กิจกรรมท่ี	 1	 
การพฒันาร่างมาตรฐานและระบบการตรวจรบัรองคณุภาพเนือ้ครามและ
ขยายผล”	โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้,	เสวนา,	อบรมเชิงปฎิบัติการ	
อกีทัง้ฐานการเรยีนรูแ้ละปฎิบตัใิห้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการโดยคณาจารย์จาก
คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละวทิยากรภายนอก	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์สูงสุด	 	 ทั้งนี้มี	นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัสกลนคร	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	พร้อมด้วย	จ.ส.อาจารย์ 
ค�านึง พรหมพิมพ์ นายอ�าเภอพังโคน	เปิดโครงการ	โดยมี	ผศ.อัมพร  
ภศูรฐีาน ผูช่้วยอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร	กล่าวรายงาน	ณ	 
ห้องประชุมภูส้มโฮง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขต
สกลนคร

	 วันที่	 2	 ธันวาคม	 2564	 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 จัดโครงการ	 สัมมนาการสร้าง 
เครอืข่ายความร่วมมอืเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรหลังสถานการณ์	COVID-19	
ณ	ห้องประชุมเพียร	จรรย์สืบศรี	อาคารเรียนรวม	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการเสวนาแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กร
หลงัสถานการณ์	COVID-19	และเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านวชิาการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ	ในการนี้	
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร 
เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ	ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษา
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ และ ดร.ชัย นมิากร คณุเฉลมิชยั 
ศรัณยวณิชย์ และคุณสุริยา ศรีวังพล คณะกรรมการสมาคมการค้า
ภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค	(APTA)
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FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 5  
“เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เรียบสันเขาภูพาน ต�านานถิ่นภูไท”

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ส่งมอบไม้กวาดทางมะพร้าว 
ถวายให้แก่วัด เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วันที่	 4	 ธันวาคม	 2564	 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มทร.อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	ร่วมกับชมรมจกัรยานราชมงคลสกลนคร	
และ	ชมรมจักรยานพังโคน	จัดกิจกรรม	FIT	ชวนปั่น	Rally	ละเบ๋อ	@	
ราชมงคลสกลนคร	 คร้ังที่	 5	 “เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น	 เลียบสันเขา 
ภูพาน	ต�านานถิ่นภูไท”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้
กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 ส่งเสริมสนับสนุนการ 
ออกก�าลงักายให้นักปั่นจักรยานในรปูแบบแรลลี่จกัรยานทางไกล	และ
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	โดยมนีกัป่ันจกัรยาน 
เข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้�านวนมาก	ในการนี	้ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง 
รองอธกิารบดปีระจ�าวิทยาเขตสกลนคร	เป็นประธานในพธีิเปิดกจิกรรม	
และม	ีผศ.ดร.สุรยิา แก้วอาษา คณบดคีณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

	 						วันที่	4	ธันวาคม	2564	มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	
น�าโดย	ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจ�าวทิยาเขต
สกลนคร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	
มทร.อีสาน	วทิยาเขตสกลนคร	จัดกจิกรรม	ส่งมอบไม้กวาดทางมะพร้าว
ถวายให้แก่วดั	เพือ่ใช้เป็นประโยชน์ในการท�าความสะอาดปรบัภมูทิศัน์ 
ในพื้นที่	 และเพื่อถวายพระราชกุศล	 เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรม 
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	“5	ธันวาคม	วันพ่อแห่งชาติ-วันชาติ”	ซึ่งมี 
การส่งมอบไม้กวาดทางมะพร้าว	 จ�านวน	 900	 ด้าม	พร้อมทั้งได้ร่วม 
ท�าจิตอาสา	 ท�าความสะอาดบริเวณวัด	 ณ	 วัดป่าศรีจ�าปา	 
วดัป่าสามคัคธีรรม	วดัศรีคณูพฒันา	และรวมถึงวัดอืน่	ๆ 	ในเขตใกล้เคยีง 
อ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

วิทยาเขตสกลนคร

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ครัง้ที ่1/2565 หลกัสตูร บรหิารและการจดัการ 
องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 2

	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	น�าโดย	ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง  
สารคล่อง รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร, ผศ.อมัพร ภูศรฐีาน 
ผูช่้วยอธกิารบดีประจ�าวทิยาเขตสกลนคร	และคณะผูบ้รหิาร	ร่วมจดัการ
ประชมุกลุม่ออนไลน์สมาชกิสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน	ครัง้ที	่1	/2565	
หลกัสตูร	บรหิารและการจัดการ	องค์ประกอบที	่1	และ	องค์ประกอบที	่2 
ระหว่างวนัท่ี	22-23	พฤศจกิายน	2564	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ	 แนวทางการด�าเนินงานตามนโยบาย	 ทิศทาง	 เป้าหมาย
ของโครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพืชฯ	ให้แก่บคุลากรของหน่วยงานทีร่่วม
สนองพระราชด�าริฯ	ทั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน	จากสถานศกึษาท่ีเป็นสมาชกิอพ.สธ.ในเขต	
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	จ�านวน	8	จงัหวดั	รวมทัง้สิน้	90	แห่ง	
จ�านวนผูเ้ข้าอบรม	300	คน	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายอ�านาจ ชนชนะชยั 
ที่ปรึกษาโครงการฯ,	นายจเรนทร์ ทิพย์ทอง ข้าราชการบ�านาญ	 
ที่ปรึกษาโครงการฯ,	นางจารุวรรณ ทิพย์ทอง ข้าราชการบ�านาญ	 
ที่ปรึกษาโครงการฯ	 และ	นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี เจ้าหน้าที่
งานในพระองค์	 ระดับ	 6	 บุคลากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	ร่วมเป็นวิทยากร	นอกจากนี้	การจัดการ
ประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้	ได้รับ 
ความร่วมมือระหว่าง	 ศูนย์ประสานงานอพ.สธ-มรภ.อุดรธานี, 
ศูนย์ประสานอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร,	 ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มทร.
อีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 และร่วมท�าหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมมือกัน 
ในการบรรยาย	ให้ความรู้	แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

	 วนัที	่17-19	ธนัวาคม	2564	คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิน�าโดย	 
คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที	่ด�าเนนิการจดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร 
การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย	 ครั้งที่	 5	 	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม	 และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ	
“บทบาทของมทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนครกับกัญชาทางการแพทย์”	
และอาจารย์ ประทีป แตงทอง CEO บรษิทั ฟ้าใหม่ จ�ากดั	ร่วมต้อนรบั 
ผู้เข้าร่วมอบรม	โดยตลอดการอบรมมีการบรรยายจากวิทยากรภายใน
มหาลัยและภายนอก	 อีกทั้งมีการศึกษาดูงานภาคสนาม	 โรงเรือน 
การผลิต(ปลูก)	พืชกัญชา	ฯลฯ		พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม	 
ณ	ห้องประชุมภูเม่าหลวง	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 มทร.อีสาน	
วิทยาเขตสกลนคร
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มทร.อสีาน วทิยาเขตสุรนิทร์ ร่วมกจิกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี ภายใต้โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา”

มทร.อสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์ จดัพธิเีปิดโครงการออมสินยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่ 
เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วันที	่9	ธนัวาคม	2564	รศ.ดร.ส�าเนาว์ เสาวกลู รองอธกิารบดี
ประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขต	 ร่วมกิจกรรม
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	ภายใต้โครงการ	”ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”	 	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
(TO	 BE	 NUMBER	ONE	 IDOL)	ณ	 ห้องประชุมช้างเผือก	 ชั้น	 3	 
อาคารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 รุ่นที่	 12	 ประจ�าป	ี
2565	 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดสุรินทร์	 เข้าร่วมการประกวด 
ในระดับภาคต่อไป

	 วันที่	 16	 ธันวาคม	 2564	 รศ.ดร.ส�าเนาว์ เสาวกูล  
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสรุนิทร์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ	
และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมผู้เสนอผลงาน	การด�าเนินโครงการ
ออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่	เพือ่การเสรมิสร้างและพฒันาภมิูปัญญาท้องถ่ิน	
ปี	2564	ณ	ห้องประชุมช้างชมพู	ซึ่งมีบุคลากร	นักศึกษา	ประชาชน 
ร่วมโครงการ	 เพื่อยกระดับความสามารถการประกอบการของชุมชน 
ในท้องถิน่	สร้างผลติภณัฑ์บรกิารให้มศีกัยภาพ	ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาด	 ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพ	 สร้างรายได้ระยะยาว	 โดยม ี
คุณศิริมนัส ศรีบุญเรื่อง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์  
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการครั้งนี้
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ประจ�าปี 2564

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
น�านักศกึษาเรยีนรูก้ระบวนการปลกูอ้อยจากผูเ้ช่ียวชาญ บรษิทั น�า้ตาลสรุนิทร์ 
จ�ากัด

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
จัดกิจกรรมในงานช้างสุรินทร์ ประจ�าปี 2564 

	 วันที่	 16	 ธันวาคม	 2564	 อาจารย์สรชัย สุขพันธ์  
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์ และบุคลากร	 ร่วมงาน 
วันกีฬาแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564	ณ	ลานเวทีการแสดง	สวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	(สวนใหม่)	โดยม	ีนายสวุพงศ์ กติภัิทย์พบิลูย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นักกีฬา	และผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดสุรินทร์

	 วันที่	14	ธันวาคม	2564	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	
มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 น�านักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร	์ 
และสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตรเข้าเรยีนรู้ฝึกทกัษะกระบวนการ
ปลูกอ้อยจากผู้เชี่ยวชาญ	และฝึกให้นักศึกษาได้ทดลองขยายพันธุ์อ้อย
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มทักษะบัณฑิตนักปฏิบัต	ิพร้อมกันนี้	
บรษิทัน�า้ตาลสริุนทร์จ�ากดั	ได้ลงพืน้ทีง่านฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี	 เพื่อปรับพื้นที่หน้าดินและเริ่มด�าเนินการปลูกอ้อย 
เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาต่อไป

	 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขต
สุรินทร์	 จัดกิจกรรมในงานช้างสุรินทร์	 ประจ�าปี	 2564	 ซึ่งจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่	 15-26	 ธันวาคม	 2564	ณ	บูธนิทรรศการ	 มทร.อีสาน	 
วิทยาเขตสุรินทร์	 ได้แก่	 กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ	 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 การสาธิตการรีดนมวัว	 การแข่งขัน 
เกมส์	 E-Sport	 การท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 และการจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา	เป็นต้น

มทร.อ ีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ร ่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ
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นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ฝึกทกัษะการเป็นอาจารย์
ผู้สอน โดยการเป็นวิทยากรสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาทุน กสศ. 

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสริุนทร์ จัดพิธไีหว้ครแูละมอบทุนการศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2564 

	 วันที่	15	ธันวาคม	2564	ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขา 
สตัวศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2564	โดยจัดกิจกรรมไหว้ครจูากศษิย์เก่า 
และศษิย์ปัจจบุนั	และกจิกรรมมอบทนุการศกึษา	เพือ่ร�าลกึถงึพระคณุ
ของครูอาจารย์	ที่คอยให้ความรู้และอบรมสั่งสอน	แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู	 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของสาขา 
สัตวศาสตร์สืบไป

	 วันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2564	 อาจารย์ ดร.พงษ์ภัทร  
เกยีรตปิระเสริฐ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจัิย ปฏบิตัริาชการแทน
คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	 ให้กับนักศึกษา 
ทุน	กสศ.	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาองักฤษในชวิีตประจ�าวนั	
จดัขึน้ระหว่างวนัที	่18-19	ธนัวาคม	2564	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	
อาคารอทิตยาทร	ชั้น	1	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 ส�าหรับวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเป็นอาจารย์	 ผู้สอน	 ฝึกการเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติมากขึ้น	 คณะฯ	 จึงได้น�าทีมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 มาฝึกทักษะ
การสอน	 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ให้ความรู้	 Microsoft	
Office	 เบื้องต้น	 แก่รุ่นน้องนักศึกษาทุน	 โดยมี	อาจารย์วาทการ  
มลูไชยสขุ อาจารย์ ประจ�าสาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นผูค้วบคมุ
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U2T มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต�าบลสะเดา จัดกิจกรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

	 วันท่ี	 28	 พฤศจิกายน	 2564	 รศ.ดร.ส�าเนาว์ เสาวกูล  
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์	พร้อมด้วย	อาจารย์ ดร.ภรณี 
หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และคณะกรรมการด�าเนนิงานชาว	U2T	ในครัง้นี	้มทร.อสีาน	วิทยาเขต
สุรินทร์	ได้ด�าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล	
แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (U2T)	
จ�านวน	20	ต�าบล	ในพื้นที่	2	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสุรินทร์	10	ต�าบล	
และจังหวัดบุรีรัมย์	10	ต�าบล	จึงได้จัดโครงการติดตามการด�าเนินงาน
โครงการ	U2T	 ขึ้น	 เพื่อให้การพัฒนาระดับชุมชน	 และระดับต�าบล	
ของประเทศชาติเป็นไปตามความประสงค์ที่ตั้งไว้	 และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการด�าเนินโครงการฯ	 และยังยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ 
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
	 ในการนี้	ดร.สุวรรณี ค�ามั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภา	 มทร.อีสาน	 ได้บรรยายแนวทาง 
การพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ 
บูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (U2T)	 
ณ	หอ้งประชุมข้าวหอมมะลิ	อาคารอทติยาทร	คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี	มทร.อีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ร่วมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต�าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลยัสูต่�าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

	 วันท่ี	 25	 พฤศจิกายน	 2564	 รศ.ดร.ส�าเนาว์ เสาวกูล  
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์	 เป็นประธานเปิดโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 1	 ต�าบล	 1	
มหาวทิยาลยั	(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ	U2T)	โดยมี 
อาจารย์ ดร.มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ หัวหน้าโครงการ	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการด�าเนนิงาน	และทมี	อว.จ้างงาน	ด�าเนนิกิจกรรมการส่งเสรมิ 
และพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	 และเพื่อให้เกิด
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสร้างทักษะอาชีพ	 และ 
บรกิารทางการท่องเทีย่วในมิตหิน่ึงของชมุชน	ต�าบลสะเดา	ทัง้น้ีมี	นางสาว
เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอ�าเภอนางรอง นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสะเดา นายไวโรจน์ ศรีทัศน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสะเดา คณะผู้บริหารโรงแรมโซคูล 
แกรนด์	และผู้น�าชุมชน	ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน	ณ	ศาลาร่วมบุญ	
ต�าบลสะเดา	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์
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มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ รายงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการน�้า

	 วนัที	่1	ธนัวาคม	2564	ผศ.ดร.เอนก เจรญิภกัดี รองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ ก�ากับดูแลวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
พร้อม อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต
ร้อยเอด็ฯ	และบคุลากรวทิยาเขตร้อยเอ็ดฯ	ได้แก่	อาจารย์ ดร.สภุาพร 
ชืน่ชม และ	อาจารย์ ดร.นราศกัดิ ์ศรยีศ สาขาวศิวกรรมฟาร์มอจัฉรยิะ	
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์	สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและ 
สิ่งแวดล้อม	อาจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ หงส์ทอง อาจารย์ ดร.อภิชัย  
สาวิสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สิทธิพันธุ์ สินอ�าพร สาขานวัตกรรมข้าว)
และอาจารย์ ดร.วีระพงษ์ ประสงจีน	 สาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร	
ร่วมต้อนรับ	นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
และคณะ	 พร้อมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้
ด้านการบรหิารจัดการน�า้ร่วมกัน	ณ	วทิยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	ทุง่กลุาร้องไห้	
มทร.อีสาน	ต.หินกอง	อ.สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด
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มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 
2021 : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร

		 วันท่ี	 2	 ธันวาคม	 2564	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสด็จพระราชด�าเนิน 
ทรงเปิดงานวนัดนิโลก	World	Soil	Day	2021	:	พชิติดนิเคม็	เตมิเตม็ผลผลติ 
สร้างชวีติเกษตรกร	ซึง่จดัโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยกรมพฒันา 
ที่ดิน	พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ	
	 ในการนี	้ผศ.ดร.เอนก เจรญิภกัดี รองอธิการบดฝ่ีายกจิการพเิศษ 
ก�ากบัดแูลวทิยาเขตร้อยเอด็ ณ ทุง่กลุาร้องไห้ อาจารย์ สบุรรณ์ ทมุมา 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ	 และบุคลากรวิทยาเขต
ร้อยเอ็ดฯ	ร่วมเฝ้าฯ	รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 ทั้งนี้บุคลากรของวิทยาเขตได้ร่วมจัดนิทรรศการน�าเสนอ 
ผลงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	 ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ	 งานวันดินโลกปีนี้	 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี	 2-5	
ธันวาคม	2564	ณ	สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด	อ.สุวรรณภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด	 
ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าเย่ียมชมนิทรรศการ	 การออกร้าน 
จ�าหน่วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 และกิจกรรมการสาธิตเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร
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U2T มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ  ต.กู่กาสิงห์ ยกระดับข้าวและ
พืชพื้นถิ่นของชุมชน

กิจกรรมที่ 1	การให้ความรู้การพัฒนาระบบการผลิตข้าวแบบองค์รวม 
ด้วยนวัตกรรม	เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร	
วทิยากร	:	คณุรฐัพงศ์ มกุีล ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอด็ และ อาจารย์ ดร.วรมนั  
ไม้เจริญ มหาวิทยาลัยราชฎัฏอุบลราชธานี	 ระหว่างวันที่	 12-13	
พฤศจิกายน	2564
กิจกรรมที่ 2	การให้ความรู้การปลูกพืชไร่ทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสม
กับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชน	
วิทยากร	 :	อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ เถ่ือนแก้วสิงห์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.อีสาน และ คุณลักขณา เต็งสกุล นักวิจัยอิสระ 
ระหว่างวันที่	14-15	พฤศจิกายน	2564
กิจกรรมที่ 5	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจุดเด่นให้แก่ชุมชน
เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
วิทยากร	 :	ผศ.ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ระหว่างวันที่	22-24	พฤศจิกายน	2564
กิจกรรมที่ 6	 การฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์	
และเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
วิทยากร	 :	คุณปาริชาติ เมืองเเทน และ คุณอติชา เเช่มชื่น  
บริษัท สฤก จ�ากัด	ระหว่างวันที่	25-27	พฤศจิกายน	2564
กิจกรรมท่ี 8	 การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวด้วยแนวคิด	BCG	
วทิยากร	:	อาจารย์ ดร.วรมนั ไม้เจรญิ มหาวทิยาลยัราชฎฏัอบุลราชธาน ี
ระหว่างวันที่	25-27	พฤศจิกายน

	 วันท่ี	 12	 พฤศจิกายน	 –	 1	 ธันวาคม	 2564	อาจารย์  
ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์  
อาจารย์ ดร.อภิชัย สาวิสิทธ์ิ สาขานวัตกรรมข้าว	 โครงการจัดตั้ง 
คณะนวัตกรรมเกษตร	 และ	อาจารย์ ดร.บุรารัตน์ เภสัชชา  
สาขาพลังงานทดแทน	 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร 
สถาบันสหสรรพศาสตร์	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	ทุ่งกุลาร้องไห้	จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจด้วยการบูรณาการองค ์
ความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 ต�าบล 
กู่กาสิงห์	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสงัคม	รายต�าบลแบบบรูณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวทิยาลยั	
;	 U2T)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง 
อาชีพใหม่	 สร้างและพัฒนา	 Creative	 Economy	น�าองค์ความรู ้
ไปช่วยบริการชุมชน	 และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ซึ่งม ี
ผู้ร่วมรับการอบรมมากกว่า	 50	 ราย	ณ	 เทศบาลต�าบลกู่กาสิงห์	
อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	อย่างเคร่งครัด
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มทร.อสีาน วทิยาเขตร้อยเอด็ฯ ส่งวทิยากรร่วมจดัอบรมการเลีย้งและ
แปรรูปจิ้งหรีด ให้กับโครงการ U2T ต.หัวโทน

	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2564	อาจารย์ ดร.สรายุทธ ทดนาที 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา ลาภกระโทก อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ 
และ อาจารย์ ดร.ณฐัพงษ์ ประภาการ โครงการจดัตัง้คณะวศิวกรรม 
การเกษตร สถาบนัสหสรรพศาสตร์	โดยม	ีอาจารย์ ดร.สาวติร ีประภาการ 
และ อาจารย์ ดร.วารี ศรีสอน สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	
คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มทร.อสีาน	เป็นผูร่้วม
ด�าเนินการ	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 กิจกรรมที่	 7	 เรื่องการสนับสนุน
ส่งเสริมชุมชนรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงและแปรรูปจ้ิงหรีด	
“โครงการยกระดบัเศรษฐกิจด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม	
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง	ยั่งยืน	ต�าบลหัวโทน	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัด
ร้อยเอด็”	ภายใต้โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคม	รายต�าบลแบบ 
บูรณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย	;	U2T)	ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การรวมกลุม่เพือ่การจดัตัง้วสิาหกจิชมุชน	และการจดัท�าบญัชอีย่างง่าย 
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพ	 อันจะเป็นต้นแบบ
ขยายต่อในพื้นที่ต�าบล	อื่น	ๆ	โดยมีวิทยากร	คุณนิติพงศ์ ประภาการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ	“การรวมกลุ่มเพื่อการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน”	และ	อาจารย์	ดร.วารี	ศรีสอน	สาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 
มทร.อสีาน	บรรยายในหวัข้อ	“การจดัท�าบญัชอีย่างง่าย”	โดยมผู้ีร่วมรบั
การอบรมกว่า	60	ราย	ณ	ต�าบลหัวโทน	อ�าเภอสุวรรณภูม	ิจงัหวดัร้อยเอด็
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	 มทร.อีสาน	 โดย	 สถาบันนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และหุน่ยนต์ประยกุต์	คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 
สร้างสรรค์นวตักรรมเครือ่งมอืเฝ้าระวงัการเกดิแผลกดทบั	ส่งมอบให้กบั 
สาธารณสุขพื้นที่อีสานใต้	 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	 (นครราชสีมา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์)	จ�านวน	40	ชุด	เพื่อน�าไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
หรือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต้องรักษาต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกช่วงวัยให้ดียิ่งขึ้น
 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน	 เปิดเผยว่า	 
สถาบันนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ประยุกต์	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 โดยการก�ากับดูแลของ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์	อ่อนน้อม	ผู้อ�านวยการสถาบัน	ได้จัดสร้าง
เครื่องมือเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ	จ�านวน	40	ชุด	เพื่อน�าไปใช้กับ 
กลุม่เป้าหมาย	ทีเ่ป็นผู้ป่วยตดิบ้านตดิเตยีง	หรอืมอีาการบาดเจบ็ต้องรักษา 
อยู่เป็นเวลานาน	 ภายใต้โครงการ	 “ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนทกุช่วงวยันครชัยบรุนิทร์”	กจิกรรมหลกั	“การดแูลผูป่้วยแผลกดทบั
ด้วยนวตักรรมเคร่ืองเฝ้าระวงัการเกดิแผลกดทบั”	โดยได้ด�าเนนิการภายใต้ 
ความร่วมมอืกบัหลายภาคส่วน	ประกอบด้วย	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนล่าง	ที่	1	นครชัยบุรินทร์	สถาบันนวัตกรรมการแพทย์	
บูรณาการและเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์	ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ	(Nectec)	และมูลนิธิสยามกัมมาจล
 ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม ผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ประยุกต์	 กล่าวว่า	 เนื่องจาก
ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงของอายุคนจากวัยท�างานเข้าสู่
ผู้สูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	 พ.ศ.
2559	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง	1	นครชยับรุนิทร์		
พบสัดส่วนประชากรชนบท	 (นอกเขตเขตเทศบาล)	 มีจ�านวนมากกว่า
ประชากรเมอืง	(ในเขตเทศบาล)	ถงึร้อยละ	81.92	ซึง่พบอกีว่าประชาชน 
ในชนบทมีความยากจน	 และขาดการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการมี
ปรมิาณผูสู้งอายุท่ีขาดการดแูลรกัษาสุขภาพเป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้เกิด
โรคอัมพาต	อัมพฤกษ์	พิการ	เบาหวานท�าให้เกิดผู้ป่วยนอนติดเตียงสูง 
ต่อปีและส่งผลให้เกดิแผลกดทับเรือ้รงัตามมาได้	ซึง่จะท�าให้เกดิค่าใช้จ่าย 
ในการดแูลรกัษาเพิม่ขึน้	และส่งผลกระทบต่อทางด้านจติใจของผู้ป่วยด้วย 
ทั้งนี้จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการจัดท�าเคร่ืองมือเฝ้าระวังการเกิดแผล 
กดทบัขึน้	โดยใช้องค์ความรูด้้านวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และการสือ่สาร
มาเป็นแกนหลักในการผลิตชุดเครื่องมือนี้
	 ภายใต้การออกแบบทีท่�าให้สามารถใช้งานได้นานและพกพา
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกนั้น	 ใช้แผ่นยางที่ติดตั้งเซนเซอร์ที่สามารถ
ตรวจจับแรงกดทับของผู้ป่วย	 รองรับการใช้งานส�าหรับผู้ท่ีมีสะโพก
ตั้งแต่	 28	นิ้ว	 ไปจนถึง	 48	นิ้ว	พร้อมแจ้งเตือนการจัดท่านอนให้กับ
ผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน	BED	LESION	เพื่อให้ผู้ดูแลได้รับทราบ	โดย
สามารถตั้งค่าได้	 3	 ท่า	 คือ	 ท่านอนหงาย	 ท่านอนตะแคงซ้าย	 และ	 
ท่านอนตะแคงขวา	พร้อมท�าการตัง้ค่าเวลาในแต่ละท่าตามความเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนท่านอนให้ผู้ป่วยได้ตามเวลา	 
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดแผลกดทับได้เป็นอย่างดี

	 ส�าหรับส่วนของการใช้งานนั้นเพียงต่อสายอะแดปเตอร ์
เครื่องแสดงผลเข้าเต้ารับไฟบ้าน	 จากนั้นน�าแผ่นตัวตรวจจับแรงกด 
ไปวางบนเตียงบริเวณระดับสะโพกของผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยนอนลงบน
แผ่นเซนเซอร์	และท�าการตัง้ค่าท่านอนและเวลาผ่านแอปพลเิคชัน	ซ่ึงมี 
การแสดงต�าแหน่งที่แผ่นตัวตรวจจับได้รับแรงกด	พร้อมมกีารแสดงผล
ผ่านคลาวน์ย้อนหลังได้ถึง	7	วันและสรปุผลแรงกดเป็นกราฟในแต่ละจุด 
ของแต่ละวนั	เพือ่การบรหิารจดัท่านอน	ให้เหมาะสมอกีด้วย	โดยจากการ
ทดลองชุดเครือ่งมอืเฝ้าระวงัการเกดิแผลกดทบัในโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
ต�าบลในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	พบว่า	จ�านวนการเกิดแผลกดทับ
ของผู้ป่วยครองเตยีงสูงหรอืตดิเตยีงลดลงร้อยละ	10	ของฐานผูป่้วยเดมิ 
ระบบดแูลผูป่้วยมมีาตรฐานมากขึน้	รวมถงึตวันวตักรรมดงักล่าวสามารถ
สร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบให้กับชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ	
10	จากฐานรายได้เดิม
	 ท้ังนี้	 จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดเคร่ืองมือเฝ้าระวัง
การเกิดแผลกดทับในครั้งนี้ถือเป็นการด�าเนินทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	ตามประกาศของการทรวง 
การอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่การสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนและประเทศชาติ	 ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในปี	2568	นี้อย่างสมบูรณ์
ครับ	รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

มทร.อีสาน ผลิตนวัตกรรมที่นอนเฝ้าระวังแผลกดทับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
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	 มทร.อีสาน	 โดย	 งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา	 กองพัฒนานักศึกษา	 ได้น�านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	12/2564	เมื่อวันที่	2-6	ธันวาคม	2564	ณ	สนามกีฬายูยิตสูอารีน่าหัวหิน	จังหวัดประขวบคีรีขันธ์	โดยจากการแข่งขัน
สามารถคว้ารางวัลมาได้	ดังนี้
เหรียญเงิน 2 เหรียญ
1.	นางสาววรรณภัสสร อิ่มค�า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ปี3
2.	นายประพัฒน์ เกตุกระสัง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ปี2

มทร.อีสาน กวาด 9 เหรียญ กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12/2564
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เหรียญทองแดง 7 เหรียญ
1.		นายภิชยุต กันอัมพล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
    สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ปี3
2.		นายญาญวรุฒม์ ศรีผ่อง คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม 
    สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี3
3.	นายถิรตะวัน ปัทมเจริญ คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม 
    สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี3
4.		นายอดินันท์ เขตกลาง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
    สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ปี3

	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 และ	 สถาบันพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน	6	ขอนแก่น	ในนาม	Thailand	Team1	จากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน	 ส่งนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
ช่างเชื่อม	:	2021		Arc	Cup	International	Welding	Competition	
ผ่านระบบ	ZOOM		ซึง่มีผูเ้ข้าแข่งขนัจาก	9	ประเทศ	โดยจากการแข่งขนั
ดังกล่าว	สามารถคว้ารางวัลมาได้	3	รางวัล	ดังนี้
 1.นายรนกฤษ กาละปัตย์ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหการเชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทช่างเชื่อม TIG
 2.นายกลุพทัธ์ วงศ์ช ูนกัศกึษาสาขาวชิาครศุาสตร์อตุสาหการ 
เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทช่างเชื่อม MAG
3.นายวีรพล ศรีลาชัย นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
เชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศ ประเภทช่างเชื่อม MMAW
	 โดยผลคะแนนจากการแข่งขนัประเภททมีได้อันดบั	2	ภายใต้
การควบคมุดูแลของอาจารย์ปรญิญวตัร ทนิบตุร อาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาครศุาสตร์อตุสาหการเชือ่มประกอบ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ประกอบด้วย

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สุดแกร่ง คว้าที่ 1 ในการแข่งช่างเชื่อมนานาชาติ
รายการ 2021 Belt & Road and BRICS Skills Development and 

Technology Innovation Competition 

Stars RMUTI

5.			นายกฤษฎา ตัง้ใจธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    สาขาวิศวกรรมระบบราง ปี2
6.		นางสาว สิริวิมล สมประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
    สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี2
7.	นายธนวัฒน์ เชาร์ขุนทด คณะนวัตกรรมวิชาชีพ 
    สาขาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2
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1.			เลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ		เวชวิฐาน	เป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ	
2.	 	 การขอก�าหนดต�าแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	
					ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	
								1)			อนมุตัแิต่งตัง้	นางสาวสมุาล	ี	นนัทศริพิล	ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	(โดยวธิปีกต)ิ	สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	 
										อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
							2)		อนุมัติแต่งตั้ง	นางสาวศิรวรรณ		พิพิธพัฒน์ไพสิฐ	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	(โดยวิธีปกติ)	สาขาวิชา 
										เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 	3)	 อนุมัติแต่งตั้ง	 นายปรีชา	 	 สมหวัง	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย	์ (โดยวิธีปกติ)	 สาขาวิชาเทคโนโลย ี
											สารสนเทศ
							4)		อนุมัติแต่งตั้ง	นายบารมี	พ่วงพิศ	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	(โดยวิธีปกติ)	สาขาวิชาเคมีอินทรีย์	อนุ 
										สาขาวิชาเคมีสังเคราะห์
	 	 	 	 5)	 อนุมัติแต่งตั้ง	 นางสาวขนิษฐา	 	 ทุมา	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 (โดยวิธีปกติ)	 สาขาวิชาแพทย ์
											แผนไทย
						6)			อนุมัติแต่งตั้ง	นายธีระ		ผิวเงิน	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	(โดยวิธีปกติ)	สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
	 	 	 	 7)	 อนุมัติแต่งตั้ง	 นายนพดล	 	หงษ์สุวรรณ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 (โดยวิธีปกติ)	 สาขาวิชาแพทย์ 
										แผนไทย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14/2564 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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3.					เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ว่าด้วยการบริหารและการด�าเนินงานของคณะบริหาร 
						ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	พ.ศ.	2564
4.	 	 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
									ท่ีมสีหกจิศกึษา	การฝึกงาน	หรอืการฝึกภาคสนาม	ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	 
						(COVID-19)
5.	 	 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
						มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6.					อนมุติัแต่งต้ังกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานจากผูท้รงคณุวฒุบิคุคล 
					 ภายนอก
7.			อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	แทนต�าแหน่งที่ว่าง
8.			เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2564)
9.			ก�าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ครั้งที่	15/2564	วันที่	24	ธันวาคม	2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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