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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
Message from the University Council President

   Since	the	establishment	of	Rajamangala	University	of	Technolgy	 Isan				
(RMUTI)	 according	 to	 RMUT	 Act	 in	 2005,	 RMUTI	 has	 held	

its status of Juristic Person and transfered to attach to the                                              

Office	 of	 Higher	 Education	 Commission.	 At	 present	 RMUTI																																																																												

consists	 of	 5	 campuses	 scattered	 in	 the	 Northeast	 of	 Thailand;	 i.e.																																																																																	

Nakhonratchasima,	 Khon	 Kaen,	 kalasin,	 Sakon	 Nakhon,	 and	 Surin.

	 	 	 	 During	 the	 past	 8	 years,	 RMUTI	 must	 adjust	 itself	 to	 the																											

regulations	 and	 standards	 of	 the	 Office	 of	 Higher	 Education																														

Commission	 in	 the	 aspects	 of	 ;	 personnel	 management,	 academic																																																														

management,	financial	and	asset	management,	and	campus	administrative																																											

structure.	 	 RMUTI,	 step	 by	 step,	 has	 issued	 rules,	 regulations,	 and												

announcements.	 	 So	 the	 administrative	management	 in	 every	 aspect	

has run smoothly because of the collaboration from every personnel 

and	students	in	every	campus.	This	causes	the	development	successful.	

					The	2014	Annual	Report	reveals	the	university’	s	progress	and	de-

velopment	in	both	quality	and	quantity.		It	is	apparent	that	the	university 

weighs	the	importance	on	providing	opportunities	and	academic	equalities 

in	 Higher	 Education.	 This	 leads	 to	 local	 and	 national	 development	 

in	 Agriculture,	 Engineering,	 Industry	 and	 Public	 Services.	 Also,	

RMUTI still maintains an identity in creating graduates with 

vitues,	 patience,	 knowledge	 with	 abilities	 and	 practical	 skills.		

This	 is	 an	 outstanding	 point	 and	 is	 accepted	 from	 the	 public.

											RMUTI	organizes	Academic	Developing	Plan,	Phase	15		(2005	-	2022).	

The	plan	fixes	direction	as	well	as	develops	the	university	to	be	progressive.		

Thus,	RMUTI	can	provide	benefits	to	the	locality	in	the	Northeast	and	Thailand.

																	(Prof.	Dr.	Prinya		Chindaprasirt)

              Chairperson of the University Council
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	 นับตั้งแต่ได้รับการปรับสถานภาพข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย	 ตาม 

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	พ.ศ.	2548	มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน	 ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและโอนย้ายมาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 โดยปัจจุบันประกอบด้วย	 วิทยาเขต	 5	 แห่ง	

กระจายอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 ได้แก่	 จงัหวดันครราชสมีา	 จงัหวดั

ขอนแก่น	จงัหวัดกาฬสนิธุ	์	จงัหวดัสกลนคร	และจงัหวดัสรุนิทร์

	 ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา	มหาวทิยาลยัต้องปรบัตวัเข้าสูก่ฎเกณฑ์และ

มาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทัง้ในด้านการบรหิารงาน

บคุคล	 การบรหิารงานวชิาการ	 การบรหิารการเงนิและทรพัย์สนิ	 ตลอดจน

โครงสร้างการบรหิารงานวทิยาเขต	ซึง่มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการออกระเบยีบ	

ข้อบังคบั	ประกาศอย่างเป็นขัน้เป็นตอนมาตามล�าดบั	จนท�าให้เกดิความราบรืน่

ในการบรหิาร	 การจดัการในทกุมติมิาได้เป็นอย่างด	ี ทัง้นีก้ด้็วยความร่วมมอื

ร่วมใจจากบคุลากรทกุฝ่าย	ตลอดจนนกัศกึษาในทกุวทิยาเขตของมหาวทิยาลยั	

อนัเป็นผลท�าให้เกดิการพฒันามหาวทิยาลยัได้อย่างต่อเนือ่ง

	 รายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2557	แสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้าและการ

พัฒนาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	 อันเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็น

มหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา	 ในระดบั

อดุมศกึษา	 เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาท้องถิน่และประเทศทัง้ทางสาขาการเกษตร	

วิศวกรรม	 และอุตสาหกรรมการบริการ	 มหาวิทยาลัยยังสามารถด�ารง

เอกลักษณ์ในการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม	 มีความอดทน	 มีความรู้ความ

สามารถ	และมฝีีมอืในการปฏบิตังิานได้จรงิ	ซึง่เป็นจดุเด่นและเป็นทีย่อมรบัของ

สงัคม

	 มหาวิทยาลยัได้จดัท�ากรอบแผนพฒันาการศกึษา	ระยะ	15	ปี	(พ.ศ.

2551	–	2565)	ซึง่ก�าหนดทศิทาง	ตลอดจนการพฒันามหาวทิยาลยัให้ก้าวหน้า

ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและประเทศชาตสิบืต่อไป

(ศาสตราจารย์ปรญิญา		จนิดาประเสรฐิ)	

นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน





								Rajamangala	University	of	Technology	Isaan	(RMUTI)	was	established	

in	accordance	with	The	Rajamangala	University	of	Technology	Act	of	2005.	

His	Majesty	King	Bhumipol	Adulyadej	signature	affirmed	The	Act	and	it	was				

subsequently	published	in	The	Government	Gazette	on	January	18,	2005.		The	

vision	of	RMUTI	is	to	be	a	leading	quality	scientific	and	technological	university	

in	the	Northeastern	region	of	Thailand.		RMUTI	focuses	on	producing	practical	

vocational	graduates	in	order	to	develop	local	community	and	society.		During	

the	past	10	years,	RMUTI	has	emphasized	activities	in	pursuant	to	its	vision	and	

determination	in	utilizing	RMUTI	staff	so	they	may	attain	their	highest	potential.

       RMUTI focuses decisive and untiring direction while striving to reach 

the	highest	educational	and	academic	levels	unilaterally	for	faculty	and	students.		

The	universities	objective	is	to	produce	qualified	graduates	for	entry	into	the	various								

labor	markets.	Towards	 this	goal	RMUTI	provides	programs	 in;	Vocational	

Diploma,	Bachelor’s	Degree,	and	Graduate	Studies.		RMUTI	offers	various	programs	

of	specialization	that	include;	Agriculture,	Engineering,	Business	Administration,	

Fine	Arts,	Sciences	and	Liberal	Arts.		 In	addition,	RMUTI	places	emphasis	

on	academic	services	to	the	community,	private	and	governmental	sectors.

	 	 	 	 	 	According	 to	 the	Strategic	Plan	 to	develop	RMUTI	Phase	2	 (2014	

–	 2017),	 the	 university	 also	 offers	 new	 programs	 such	 as;	 Master’s																								

Degree	 in	Science	and	Doctorate	 in	Applied	Biology	 in	Animal	Production,	

Bachelor’s	 Degree	 in	 Science	 and	 Product	 Biology	 Technology,	 and	 Bachelor’s																									

Degree	in	Technology	and	a	continued	program	in	Dairy	Product	Technology.	

	 	 	 	 In	 line	with	 its	 academic	 commitment,	 RMUTI	 endeavors	 to	 produce	

graduates	 not	 only	 to	 supply	 labor	 markets,	 but	 also	 to	 spur	 research	

and	 innovation.	 RMUTI	 conserves	 and	 cares	 for	 arts	 and	 culture,	 local																								

intellect,	 as	 well	 as	 maintaining	 the	 environment.	 Moreover,	 RMUTI	 runs	

projects	 under	 the	 Royal	 Initiation.	 RMUTI	 develops	 network	 systems	 to	

be	more	efficient	for	both	national	and	international	academic	collaboration.

	 	 	 	 In	 summation,	 the	 university	 would	 like	 to	 thank	 every	 RMUTI																				

administrator,	 lecturer,	 in-service	government	staffer,	permanent	officer	and	

employee	 for	 his	 or	 her	 cooperation	 and	 unity.	 	 It	 is	 this	 collective	 unity	

that gels to form the impetus striving towards omnipotent excellence in the 

present,	future	and	with	welcome	anticipation	among	the	Asean	communit.

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
Message from the University Council President

(ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	วโิรจน์		ลิม้ไขแสง)

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

(Asst.	Prof.	Viroj	Limkaisang)

President	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พ.ศ.	 2548	 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 ทรงลงพระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วนัท่ี	18	มกราคม	2548	

โดยมวีสิยัทัศน์เพ่ือให้เป็น	 มหาวทิยาลยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีณุภาพช้ันน�าในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทีมุ่ง่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏบัิติด้านวชิาชีพ	เพือ่พฒันาชุมชนและสังคม	 

ตลอดระยะเวลา	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 มหาวทิยาลยัฯ	 ได้มุง่เน้นในการด�าเนินงานตามวสิยัทศัน์ 

ดงักล่าวอย่างแน่วแน่ด้วยศกัยภาพของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานของมหาวทิยาลยัฯ

	 จากความแน่วแน่	 ความอตุสาหะ	 และการแสดงศกัยภาพของบคุลากรทกุภาค

ส่วนในการปฏิบัติหน้าท่ี	 ท�าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 มีการขับเคลื่อน	

และพฒันาไปในทศิทางทีด่	ี ท้ังด้านคณุภาพการศกึษา	 ความเป็นนกัวชิาการอย่างมอือาชพี	

เพือ่ผลตินกัศกึษาทีม่คีณุภาพไปสูต่ลาดแรงงาน	อย่างเชีย่วชาญเทคโนโลย	ี	เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัปณธิานของมหาวทิยาลยัฯ	ท้ังการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสงู	(ปวส.)	

ระดบัปรญิญาตร	ี และระดบับณัฑติศกึษา	 ในหลายหลักสตูรท้ังทางด้านสาขาเกษตรศาสตร์		

วิศวกรรมศาสตร์		บรหิารธรุกจิ		ศลิปกรรม		วทิยาศาสตร์		และศลิปศาสตร์	นอกจากนี้

ยงัเน้นการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม		ชุมชน		ท้องถ่ิน		และสถานประกอบการต่าง	ๆ	

อย่างเสมอมา

	 ส�าหรบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั		ระยะที	่2	(พ.ศ.	2557-2560)		

มหาวิทยาลยัฯ	 ได้เปิดสอนหลกัสตูรใหม่	 คือ	 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรชัญา

ดษุฎบีณัฑิต	สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต์	ในการผลติสตัว์	หลกัสตูรวทิยาศาตรบณัฑติ	สาขาวชิา 

เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์	 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ต่อเนื่อง)	 สาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลติภณัฑ์นม	ทัง้นี	้มหาวทิยาลยัฯ	ได้ผลิตบัณฑิตเพือ่ตอบสนองตลาดแรงงาน	ส่งเสรมิงาน

วิจยัสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม	เพ่ิมศกัยภาพการบรกิารวชิาการอย่างบูรณาการ	ท�านบุ�ารงุ

ศลิปวัฒนธรรม	 ภมิูปัญญาท้องถิน่	 อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและสนองโครงการในพระราชด�าริ	

และพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศให้มี

ประสทิธภิาพ

	 สดุท้ายนี	้มหาวทิยาลัยฯ	ขอขอบคุณ	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	

พนกังานและลูกจ้างทุกท่าน	 ส�าหรบัความร่วมมอื	 ร่วมใจ	 เป็นแรงผลกัดันทีส่�าคญัทีท่�าให้

มหาวิทยาลยัฯ	เกดิการพฒันาและก้าวหน้าในทุกด้าน	และในปี	พ.ศ.	2558	บุคลากรทกุท่าน

จะร่วมผนึกก�าลังกันอย่างเข้มแข็ง	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด่ังปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ	

โดยเฉพาะการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(Asean	Economics	Community	-	AEC)	

อย่างเป็นทางการ	เพือ่เป็นการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานต่อไป





รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2014 ในงาน CEO THAILAND AWARDS 2014

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	วโิรจน์	ลิม้ไขแสง	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เข้ารบัรางวลัผูบ้รหิารแห่งปี	2014	ในงาน	

CEO	THAILAND	AWARDS	2014	เมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	2557	

จัดโดย	 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย	 (สว.นท)	 ร่วมกบั	 สถาบนัรชัต์ภาคต์	 ณ	 ศนูย์ประชมุ	

สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร

CEO Thailand Awards 2014

Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	RMUTI	President	received	

2014	CEO	award	in	“CEO	ThailandAwards	2014”	on	29	

July	2014.		The	event	was	organized	by	Broadcaster	and	

Journalist’	s	Assembly	of	Thailand	(BJ.	AT)	cooperated	

with	Rajapark	Institute,	at	Convention	Center,	Chulabhorn	

Research	Institute	in	Bangkok.



รางวลันกับรหิารดเีด่นแห่งปี ประจ�าปี 2557 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2014)

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	วโิรจน์	ลิม้ไขแสง	อธกิารบดีมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เข้ารบัรางวลั	“นกับรหิารดเีด่นแห่งปี”	

ประจ�าปี	2557	(EXECUTIVE	OF	THE	YEAR	2014)	สาขา

บริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร	 เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2557	

จาก	 ฯพณฯ	นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 ในงาน	 “นัก

บรหิารดเีด่นแห่งปี	ประจ�าป	ี2557	คนด	ีความดีแทนคุณแผ่นดิน”	

จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการรางวัลไทย	 ณ	 ศูนย์ประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

Executive of the Year 2014

On	 6	 October	 2014,	 RMUTI	 President	 Asst.	 Prof.																						

Dr.	Viroj	Limkaisang	received	the	award	of	outstanding	

executive	of	the	year	2014,	in	the	field	of	“Educational	

Administration	and	Organization	Development”.	The	award	

was	granted	by	His	Excellency	Mr.	Ampol	Senanarong,	

Privy	Councillor	in	the	event	“Executive	of	the	Year	2014	

:	Good	Person,	Virtue,	Requite	the	Land”.		The	event	was	

organized by Office of Thai Award Commission at                

Convention	 Center,	 Chulabhorn	 Research	 Institute	 in	

Bangkok.
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ปรัชญา

คณุธรรมน�าหน้า	ปัญญาน�าทาง	สรรค์สร้างเทคโนโลยี

ปณิธาน

สร้างคนสูง่าน		เชีย่วชาญเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 เป็นมหาวทิยาลยัด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 คุณภาพชั้นน�าในประเทศ	 ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ	

เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม	อย่างยัง่ยนื	ตอบสนองประชาคมอาเซยีน

พันธกิจ

1.	 จัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษาบนพืน้ฐาน	ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ี

คณุภาพตามมาตรฐาน	สอดคล้องกบัความต้องการของผูร้บับรกิาร

2.	 สร้างงานวิจยั	สิง่ประดษิฐ์	และนวตักรรม	บนพืน้ฐานของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีูก่ารผลติ	การบรกิาร	และการสร้างมลูค่าเพิม่ให้ประเทศ

3.	 บรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสีูส่งัคม	 ท�านบุ�ารงุศาสนา	 อนุรักษ์

ศลิปวฒันธรรม	และรกัษาสิง่แวดล้อม

5.	 บรหิารจดัการโดยยดึหลกั	การบรหิารจดัการทีด่ี

6.	 สนองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ

7.	 พฒันาเครอืข่าย	ความร่วมมอืทัง้ในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

1.	 บณัฑตินกัปฏบิตัด้ิานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทีส่ามารถปฏบิตังิานได้อย่าง

มอือาชพีและสามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซยีน

2.	 บณัฑตินกัปฏบิตัด้ิานสงัคมศาสตร์	 ทีส่ามารถปฏบิตังิานได้อย่างมอือาชพี

และสามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซยีน

3.	 ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

4.	 การบรกิารวชิาการเพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนอย่างยัง่ยนื

5.	 มีระบบบรหิารจดัการงานบรกิารวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพ

6.	 การส่งเสรมิสนบัสนนุศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่

7.	 การอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม

8.	 การสนองโครงการพระราชด�ารฯิ

9.	 ระบบการคลงัทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้

10.	ระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

11.	ระบบการบรหิารกจิการสภาของมหาวทิยาลยัและการตดิตามตรวจสอบที่

มปีระสิทธภิาพ

12.	ระบบบรหิารจดัการกลางทีม่ปีระสทิธภิาพ

13.	ระบบวเิทศสมัพนัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

นโยบาย

1.		สร้างความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง

2.		สร้างความผกูพนั	(รกั	เชือ่มัน่	ศรทัธา)	ต่อองค์กร

3.		สร้างความมุง่มัน่	ทุม่เท	เสยีสละให้กบัองค์กร

4.		สร้างจติส�านกึในการเป็นผูป้ระกอบการ

5.		ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

6.		จดัระบบบรหิารจดัการโดยใช้หลกัธรรมาภบิาล

7.		พฒันาคณุภาพทกุด้าน

8.		ยดึมัน่ในการพฒันาภาวะผูน้�าทกุระดบั

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บณัฑตินกัปฏบิตัิ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวทิยาลยัทีผ่ลติบณัฑติทีม่ทีกัษะพร้อมปฏบิตังิาน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีห่งการสร้างอาชพีเฉพาะทาง

ค่านิยม

RMUTI	=	Rajamangala	University	of	Technology	Isan

R	 =	Reputation			 =	มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงในทกุๆ	ด้าน																								

M	=	Morality	 =	มหาวทิยาลยัทีม่คีณุธรรมและจรยิธรรม	

U	 =	Uniqueness	 =	มหาวทิยาลยัทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะทาง			

T	 =	Technology	 =	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีัน้น�า	

I	 =	Integrity	 =	มหาวทิยาลยัทีม่คีวามสง่างาม	เชือ่ถอืได้	

คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มคีวามรูท้างเทคโนโลยี

มทีกัษะการตดิต่อสือ่สาร

มคีวามร่วมมอืส่วนรวม

มคีณุธรรมจรยิธรรม

มคีวามรบัผดิชอบ



Philosophy

Virtue	Precedes,	Wisdom		Leads	the	Way,	Create	Technology

Determination 

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	is	determined	to	create	

highly	skilled	and	knowledgeable	workers	for	jobs	in	technological	fields. 

 

Vision     

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	is	a	leading	 

quality	 scientific	 and	 technological	 university	 in	 the	 Northeast. 

RMUTI emphasizes the production of professionals in order to  

developlocal	communities	and	society.

Mission

1.	Manage	higher	education	on	the	basis	of	science	and	technology 

according	to	the	international	standard	which	satisfies	the	customers. 

2.	Create	research,	inventions,	and	innovation	on	the	basis	of	science	 

and	technology,	increasing	the	value	of	products	and	services	for	the 

country.	

3.	Provide	academic	services	and	transfer	technology	to	our	society. 

4.	Conserve	and	care	for	religious	art	and	cultural	artifacts,	as	well	as 

maintaining	an	environment.

5.	Manage	a	“Good	Governance	System”.

6.	Respond	to	the	projects	of	His	Majesty	the	King.

7.	Develop	networks	and	cooperative	relationships	with	overseas	

countries.

Goals

1.	 Practical	 graduates	 in	 Sciences	 	 and	 Technology	 who	 can	 

perform	their	jobs	with	professional	skills	and	can	be	competitive	

in	ASEAN	Community.

2.		Practical	graduates	in	Social	Science	who	can	perform	their	jobs	

with	professional	skills	and	can	be	competitive	in	ASEAN	Community. 

3.	Researches	or	creative	works	with	quality	and	acceptable	standard. 

4.	Academic	services	to	promote	community	empowerment	for	long. 

5.	Having	efficient	managing	administration	in	academic	services.

6.	Promotion	and	support	arts,	culture,	and	folk	wisdom.

7.	Conservation	of	energy	and	environment.

8.	Response	to	the	projects	of	His	Majesty	the	King.

9.	Clear	financial	system	that	can	be	inspected.

10.	Efficient	managing	administrative	system	of	Human	Resources.

11.	Administrative	system	of	the	University	Council	Affairs	

with	efficient	follow-up	and	inspection.

12.	Efficient	central	administrative	system.																												

13.	Efficient	international	relation	system.

Policy

RIDING	QA

1.	Relevance

2.	Involvement

3.	Dedication

4.	Income	Oriented

5.	Networking

6.	Good	Governance

7.	Quality

8.	Accumulated	Leadership

Graduates Identity

Practical	Graduates

RMUTI Identity

The	university	that	produces	graduates	with	skills	and	

are	ready	to	work.

RMUTI Uniqueness

The university of creating specific occupatio

Value 

RMUTI	=	Rajamangala	University	of	Technology	Isan

R  = Reputation   = reputation in all aspects

M = Morality = moral and ethical practice

U	 =	 Uniqueness	 =	uniqueness	and	certain	fields	of	study		

T = Technology = a leading university in technology

I =  ntegrity = grace and reliability

Student Characteristics

Technology	Literacy

Elective	Communication

Collaboration

Ethics	Morality

Corporate Social Responsibility

รายงานประจ�าปี	2557	
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 

นกัปฏบัิตด้ิานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี	และด้านสงัคมศาสตร์ทีส่ามารถปฏบิตังิานได้ 

อย่างมอือาชพี	สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซยีน	โดยก�าหนดบทบาทในการ

ส่งเสรมิงานวจิยั	 สิง่ประดษิฐ์	 นวตักรรม	 งานสร้างสรรค์	 ทีม่คีณุภาพและ

มาตรฐานเป็นทีย่อมรบั	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ	 มกีารน�าองค์ความรู้

จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีหลากหลายและเป็นที่ยอมรับ	

ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	และมุง่ถงึขดีความสามารถ	

ในการส่งเสรมิท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	อนรุกัษ์พลงังาน	

สิง่แวดล้อม	 และสนองโครงการพระราชด�ารฯิ	 โดยได้ก�าหนดการพฒันาระบบ 

บรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ	ยดึหลกัธรรมาภบิาล	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้ 

มีการน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	 มีการจัดท�า 

เครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่แลกเปลีย่นบคุลากร	ทรัพยากร

ทางการศกึษา	 และองค์ความรู	้ มุง่ให้เกดิประโยชน์อนัสงูสดุแก่มหาวทิยาลยัฯ		

เพือ่เป็นการรองรบัภารกจิทีส่�าคญัดงักล่าวนี	้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน	 จึงได้ก�าหนดบทบาท	 หรือ	 จุดเน้นที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา

มหาวทิยาลยัฯ	 ให้เกดิเอกลกัษณ์	 “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีห่งการสร้างอาชพี

เฉพาะทาง”	ดงัต่อไปนี้

1.	พฒันาการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัฯ	โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลในทกุ

ระดบั	ปรบัปรงุ	แก้ไข	สร้างระเบยีบ	และหลกัเกณฑ์ทีส่่งเสรมิและจงูใจให้บคุลากร

ด�าเนนิงานตามนโยบาย	 สร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่	ี มคีวามสามคัค	ี ร่วมกนั

ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	พัฒนาบคุลกิภาพ	จรรยาบรรณวชิาชพี	คณุธรรม

จรยิธรรมของบคุลากรและนกัศกึษา	มกีารจดัท�าแผนแม่บท	พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน	 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณและจัดหารายได้เพ่ือเอื้อต่อนโยบายหลัก	

และส่งเสรมิการพฒันาเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ

2.	ส่งเสรมิการจดัหาตวัป้อน	(Feeders)	สูร่ะบบการศกึษา	โดยการประชาสมัพนัธ์

เชงิรกุ	 การปรบัปรงุระบบโควตาและส่งเสรมิโครงการนกัศกึษาความสามารถ

พเิศษ	การสร้างเครอืข่าย	เช่น	จดักจิกรรมสมัพนัธ์กบั	สพฐ.	สอศ.	อปท.	การ

สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้	 การเปิดโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนเช่น 

ผูป้ระกอบอาชพี	ผูด้้อยโอกาส	ผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุและการให้สทิธแิก่ผูเ้ข้าศกึษา

โดยจดัทนุการศกึษาเพิม่เตมิ

3.	ก�าหนดภาพลกัษณ์อนัโดดเด่นของบณัฑตินกัปฏบิตั	ิโดยสร้างนกัเทคโนโลยทีี่

มคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล	 ด้วยกระบวนการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการ

การเรยีนรูก้บัการท�างาน	(Work-Integrated	Learning	-	WIL)	พฒันาระบบ

สหกจิศกึษา	 เพือ่เป็นกลไกเชือ่มโยงกบัสถานประกอบการในภาคธรุกจิและภาค

อตุสาหกรรม	มศีนูย์เพาะบ่มวสิาหกจิเพือ่สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่	มศีนูย์แห่ง

ความเป็นเลศิหรอืสาขาแห่งความเป็นเลศิ	 (Center	 or	 Area	 of	 Excellence)		
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โดยพฒันาหลกัสตูรและสมรรถนะวชิาชพีให้ได้มาตรฐานในระดบัสากล	ตอบสนอง

นโยบายรฐับาลในการพฒันาประเทศเพือ่ก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

4.	 การสรรหาผูส้อนราชมงคล	 มกีารคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามสามารถและ

สมรรถนะทกัษะวชิาชพีเข้ามาเป็นผูส้อน	พฒันาอาจารย์สูค่วามเป็นสากล	มกีาร

สร้างประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ	และสร้างมาตรฐานของอาจารย์

ให้มีความรู	้ทกัษะด้านอาชีพในมติคิวามเป็นผูน้�าธรรมาภบิาล	รวมทัง้การบรหิาร

จดัการสมยัใหม่ให้เชือ่มโยงกบัภาคธรุกจิเอกชน

5.	พฒันาความเป็นนานาชาต	ิเพือ่ก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community) 

โดยการส่งเสรมิการเรยีนรูท้กัษะภาษาองักฤษ	และภาษาเพือ่นบ้านในกลุม่อาเซยีน	

ให้แก่บุคลากร	 และนักศึกษา	 พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ	 

ส่งเสรมิการจดัหา	 อาจารย์ต่างชาต	ิ นกัวจิยัต่างชาต	ิ มาปฏบิตังิานร่วมกบั 

คณะสนับสนุนแนวทางการเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติ	 และสนับสนุน 

การแลกเปลีย่นนกัศกึษา		และอาจารย์

6.	พฒันางานวจิยัและการบรกิารทางวชิาการ	โดยมุง่เน้นและสนบัสนนุงานวจิยั

เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี ทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์ในการพฒันา

ประเทศ	ควบคูไ่ปกบัการให้บรกิารทางวชิาการทัง้ภาครฐั	และภาคเอกชน	 เพือ่

พฒันาชุมชนแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื	ส่งเสรมิโครงการวจิยัเชงิอตุสาหกรรม	

ร่วมกบัภาคธรุกจิ/อตุสาหกรรม	 และโครงการวจิยัด้านพลงังาน	 สิง่แวดล้อม	

เน้นความยัง่ยนื	สนบัสนนุงานวจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยทีีพั่ฒนาภาคการผลติ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

7.	พฒันาด้านศลิปะและวฒันธรรม	โดยการจดักจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรมที่

หลากหลาย	 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	

ก�าหนดให้มกีารจดัต้ังศนูย์ศลิปวฒันธรรม	ส่งเสริมการจดักจิกรรม	แลกเปลีย่น

ศลิปะและวฒันธรรมกบัประเทศในกลุม่อาเซยีน	และประเทศในกลุม่ลุม่แม่น�า้โขง

8.	ส่งเสรมิและพฒันาโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพ่ือให้เกดิความตระหนกัและ 

หวงแหนทรัพยากรของแผ่นดิน	 เป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถานศึกษาในการน�า

ทรพัยากรธรรมชาต	ิมาใช้ประโยชน์อย่างรูค้ณุค่าและยัง่ยนืสูช่มุชนและสงัคม



Developmental Trends at  
Rajamangala University of Technology Isan

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	emphasizes	

producing practical graduates in Science and Technology who can  

perform	their	jobs	with	professional	skills	and	can	be	competitive 

in	ASEAN	Community.	RMUTI	promotes	practical	researches,					 

inventions,	innovation	and	creative	works	with	quality	and	acceptable	

standard.		Knowledge	form	RMUTI	expert	lecturers	in	different	fields	

is	acceptable.	Also,	RMUTI	continuously	offers	academic	services	

to	community	and	the	society.		In	addition,	RMUTI	focuses	on	its	

capabilities	to	promote	and	support	arts,	culture,	folk	wisdom.	This	

includes	conservation	of	energy	and	environment,	as	well	as	response		

to	the	projects	of	His	Majesty	the	King.		Hence,	RMUTI	defines	the	

development	of	efficient	managing	administrative	system.	Such	

system	is	based	on	“Good	Governance”	which	is	clear	and	can	

be	inspected.		Moreover,	the	Information	Technology	System	for	

Management	is	employed	for	the	decision	of	administrations.		 

Additionally,	RMUTI	develops	networks	and	cooperative	relationships	 

within	the	country	and	with	overseas	countries.	The	aims	of	the	

cooperation	are	to	exchange	personnel,	educational	resources,	and	

knowledge.	The	activities	focus	on	creating	utmost	benefits	to	the	

university.		In	order	to	support	the	important	missions	mentioned	

above,	the	university	defines	its	roles	or	focus	to	be	the	trends	to	

develop	itself	to	get	identity	“the	Technological	University	of	Creating	

Specific	Vocational	Jobs”.		The	trends	are	as	follows;

1. 	Develop	RMUTI	managing	administrative	system.	The	development	

fixes	on	“Good	Governance”	in	every	level.		This	includes	adjustment,	

correction,	as	well	as	building	rules	and	regulations	in	order	to	promote	

and	motivate	personnel	to	run	their	works	according	to	the	policy.	
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In	addition,	RMUTI	staff	and	students	are	encouraged	to	build	

good	Organizational	Culture,		have	harmony,	effectively	co-work,	

develop	personality,	have	vocational	morality	as	well	as	ethics.	

There	are	also	a	Master	plan	preparation,	and	the	development	

of	basic	structure		to	promote	practical	skills.		Moreover,	RMUTI	

runs	Risk	Management,	adjust	the	system	of	budget	allocation	as	

well as the system of supplying incomes to respond to the main 

policy.		Finally	RMUTI	promotes	its	networks	within	the	country	

and	with	overseas	countries.

2.	Promote	Feeders	to	educational	System.	The	university	runs 

proactive	public	relations.	That	is	to	say	RMUTI	adjusts	its	quota	

system	and	promote	the	project	to	recruit	special	ability	students.	

Hence,	RMUTI	create	networks	for	activity	relationships	with	Office	 

of	Basic	Education	Commission	(OBEC),	Office	of	Vocational	Education 

Commission	(VEC),	and	Department	of	Local	Administration	(DLA).	

Moreover,	RMUTI	creates	learning	atmosphere	and	gives	opportunities 

to	other	target	groups	of	learners	e.g.	professionals,	the	less	

chance	people,	disabled	people,	and	senior	citizens.		Such	groups	

of	people	will	be	privileges	to	study	with	additional	scholarships. 

3.	Define	outstanding	images	of	practical	graduates.	This	means	

RMUTI produces international standard technologists with the 

process	of	Working	-	Integrated	learning	(WIL).			RMUTI	develops	

the	system	of	cooperative	education	to	be	a	device	to	link	with	

business	and	industrial	establishments.		There	is	also	a	University 

Business	 Incubators	 (UBI)	 for	 the	 purpose	 of	 creating	 new 

entrepreneurs.		The	Center	or	Area	of	Excellence	was	built	up	in	

order to develop curricula and vocational capacity to be standard 

in	the	international.		These	activities	respond	to	the	government	

policy	to	develop	Thailand	to	step	into	ASEAN	Community.

4.	Search	for	lecturers.		RMUTI	searches	for	personnel	with	vocational 

abilities	and	capabilities	to	be	lecturers.		Then,	the	lecturers	are	

developed	to	be	international.		They	will	gain	direct	experiences	

in	companies.		RMUTI	builds	standard	for	the	lecturers.		That	is	

they	gain	knowledge,	vocational	skills	of	the	aspects	of	leaders	in	

“Good	Governance”.	This	includes	modern	managing	administration	

to	link	with	private	sectors.
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5.	Develop	the	International	to	step	into	ASEAN	Community.			

RMUTI	promotes	staff	and	students	to	learn	English	language	

skills	as	well	as	ASEAN	neighboring	languages.		Other	subjects	 

are	developed	and	taught	in	English.		In	addition,	foreign	lecturers 

and	researchers	are	searched	for	to	resume	positions.		They	will	

co-work	with	supporting	group	to	find	the	trends	to	increase	the	

number of foreign students as well as exchanges of students 

and	lecturers.

6.	Develop	research	works	and	provide	academic	services.	The	

university	emphasizes	and	supports	research	works	in	order	to	 

transfer	necessary	and	express	technology,	according	to	the 

strategies	to	develop	the	country.	At	the	same	time,	RMUTI	offers	

academic services to both government and private sectors in order 

to	participate	in	developing	the	community	for	long.	Moreover,	

RMUTI	promotes	projects	of	industrial-researches	with	business

industrial	sectors.	 	This	 includes	 research	works	of	energy, 

environment	which	focus	on	sustainability.	Finally,	RMUTI	supports 

research	works	to	transfer	technology	to	SME	development.

7.	Develop	arts	and	culture.	RMUTI	organizes	varieties	of	arts	

and	culture	activities.	People	in	community	are	encouraged	to	

take	part	in	the	activities.		It	is	defined	to	found	the	Center	of	

Arts	and	Culture.	Furthermore,	RMUTI	will	promote	activities	to	

exchange	arts	and	culture	with	ASEAN	countries,	as	well	as	the	

Great	Mekong	Sub-region	(GMS).

8.	Promote	and	develop	“Plant	Genetic	Conservation	Project	under	

the	Royal	Initiation	of	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn”.	

The	objective	of	the	project	is	to	create	conscious	awareness	in	

natural	resources	of	the	country.	The	project	is	also	“The	Center	of	

Natural	Resources	Conservation	in	the	North-east”.	The	mission	is	

to	transfer	knowledge	how	to	get	utmost	benefits	of	using	natural	

resources.	And	people	realize	the	value	of	natural	resources	and	

sustainability	to	the	community	and	society.



1.  ตราประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน	8	กลีบล้อมรอบ	ดอกบัวบาน	8	กลีบหมาย 

ถึงทางแห่งความส�าเร็จมรรค	 8	 และความสดช่ืนเบิกบานก่อให้เกิดปัญญา 

แผ่ขจรไปทัว่สารทศิ	ภายใต้ดอกบวัเป็นดวงตราพระราชลญัจกรบรรจุอยู	่หมายถงึ 

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ�าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่	 9	 

ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”	

บนตรารูปวงกลม	 มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ	 และมีเลข	 9	 อยู่	 หมายถึง	

รชักาลที	่9	ด้านล่างของตราวงกลมท�าพบักรอบโค้งรองรบั	ชือ่	“มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน”	คัน่ปิดหวัท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้	พมิพ์

ประจ�ายามทั้งสองข้าง	 หมายถึง	 ความเจริญ	 รุ่งเรือง	 แจ่มใส	 เบิกบาน	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคล

แห่งพระราชา	

2.  ตราสัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (ดอกแคแสด)

ออกแบบเป็นรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร	U	(University)	และ

เส้นสายจากแคน	 ดอกแคแสดเป็นดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน	ดอกแคแสดมีกลีบดอก	5	กลีบ	อันหมายถึง	5	วิทยาเขตที่

รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว	ตัวอักษร	U	ซึ่งย่อมาจาก	University	นั้น	ประกอบขึ้น 

จากเส้นสายทั้ง	 5	 เส้น	 ซึ่งได้มาจากลักษณะของแคนที่ประกอบด้วย	5	ล�า	

เพือ่สือ่ความเป็นมหาวทิยาลยัแห่งอสีาน	และเส้นเหล่านีม้ทีศิทางพุง่ขึน้ไปในทศิ

เดียวกัน	เปรียบเสมือน	 การก้าวไปพร้อมๆ	กันท้ัง	5	วิทยาเขต	เพ่ือน�าพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สู่ความส�าเร็จร่วมกันทางการศึกษา

3.  สปีระจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน คอื สแีสด 

CMYK	 :	 C	=	0		M	=	74		Y	=	100		K	=	0

RGB			:		R	=	254		G	=	103		B	=	0

4.  ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย 

คอื	 ต้นแคแสด	 เป็นต้นไม้ทีม่ดีอกสแีสด	ขึน้ง่าย	 โตเรว็	 เจรญิเตบิโตได้ทกุพืน้ที่	

ทกุภาค

1.  The Symbolic seal of Rajamangala University of Technology Isan

Within	the	circle,	there	is	a	lotus	blossom	surrounded	by	8	petals.	

This	represents	the	8	pathways	to	success	and	happiness,	with	the	

สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย  

[University Symbols]
resulting	wisdom	disseminating	in	all	directions.	The	lotus	consists	

of	the	royal	“Lunjkorn”	inside.	It	is	the	personal	symbol	and	mark	

of	King	Rama	the	9th	,	who	conferred	the	name	“Rajamangala	

University	of	Technology”	on	the	seal.	Above	the	seal,	there	is	the	

“Phra	Maha	Pichai”	(one	of	the	decorations	of	His	Royal	Highness)	

with	figure	“9”,	which	stands	for	the	King	Rama	the	9th.

 

In the bottom part of the circular seal the curved boundary line 

underscores	the	name	“Rajamangala	University	of	Technology	Isan”.	

This	establishes	a	border,	accented	with	flowers	on	both	sides.	It	

represents	prosperity,	cheerfulness	and	joy.	The	name	“Rajamagala	

University	of	Technology”	means	“the	royally	auspicious	university.”

2.  The Symbolic Flower of Rajamangala University of Technology  Isan 

-	A	U-shape	integrated	with	“a	Khae-saed	flower”	and	5-Khaen-line	

design	has	been	used.

-	A	“Khae-saed	flower”	is	the	flower	of	Rajamangala	University	of	

Technology	Isan.

-	The	Khae-saed	with	5	petals	refers	to	5	campuses	uniting	into	

one	university.

-	The	U-shape	is	from	the	letter	“U”	in	“University”	with	5	lines	

which	are	from	small	bamboo	used	in	making	a	“Khaen”,	an	Isan	 

or	Northeastern	local	musical	instrument.	It	refers	to	the	university 

of	 the	northeastern	 region	and	 the	5	 lines	 rising	upward	mean	

moving	forward	in	the	same	direction	to	meet	education	success.

3.  The color of Rajamangala University of Technology Isan is known and 

called in Thai context as “Saed”.

CMYK	:	 C	=	0		M	=	74		Y	=	100		K	=	0

RGB		 :	 R	=	254		G	=	103		B	=	0

4.  RMUTI Tree

The	University	tree	is	locally	called	“Khae-saed	Tree”	It	has	five-

petal strong red-orange-color flowers and is easy-growing in every 

region	of	the	country.
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Rajamangala	University	of	Technology	Isan	was	established	depending	

on	Rajamangala	University	of	Technology	Act	2005.	According	to	Section	

36	of	National	Education	Act	2005,	government	education	institutions	

which	provide	degrees	are	to	be	juristic	persons	who	are	able	to	

run their own administration and management independently and 

to have academic freedom and flexibility under the supervision of 

the	university	council.	Thus,	it	is	appropriate	to	establish	9	sites	

of	Rajamangala	University	of	Technology	instead	of	Rajamangala	

Institute	of	Technology.	Rajamangala	University	of	Technology	

Isan (RMUTI) is one among them which focuses on developing 

occupations and technology with purposes of promoting academic 

and	professions	emphasizing	practice,	research,	producing	industrial/

technical	education	instructors,	giving	academic	services	in	science	

and	technology,	maintaining	arts	and	culture,	and	providing	opportunities	

for students who finish vocational education to continue their study 

at	degree	levels.		

-	On	27	February	1978,	Institute	of	Technology	and	Vocational	

Education	Act	was	announces	in	Government	Gazette,	Special	One,	

Vol	92,	Section	48,	Page	1	and	it	is	effective	on	the	next	day.

-	On	16	July	1984,	Institute	of	Technology	and	Vocational	Education	

was offered two pieces of land to construct the center for degree 

education	from	Department	of	Treasury.	The	first	one	was,	the	

Title	Deed	No.706	with	610-3-41	rai,	in	the	west	of	Khlong	Hok,	

Khong	Luang	District,	Pathumthani	Province	and	the	second	one	

was,	the	Title	Deed	No.39	with	109-3-04	rai,	in	the	north	of	Khlong	

Rangsit,	Thanyaburi	District,	Pathumthani	Province.

-	In	1985,	there	were	bachelor	degrees	opening	in	campuses.

-	On	15	September	1988,		His	Majesty	King	Bhumipol	Adulyadej	

gave	the	name		“Rajamangala	Institute	of	Technology”	to	Institute	

of	Technology	and	Vocational	Education	and	his	seal	of	office	

including the great crown were also given to be used as official 

mark	of	the	institute.

-	On	8	January	2005,		His	Majesty	King	Bhumipol	Adulyadej	signed	

his	name	in	Rajamangala	University	of	Technology	Act	2005	and	

it	was	announced	in	Government	Gazette,	Vol	122,	Section	6a,	on	

18	January	2005.	This	act	caused	9	universities	of	Rajamangala	

University	of	Technology.

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [RMUTI History]
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เกดิขึน้ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล	พ.ศ.2548	เหตผุล	โดยทีม่าตรา	36	แห่งพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	 2542	บญัญตัใิห้สถานศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษา	

ระดบัปรญิญาเป็นนติบิคุคล	เพือ่ให้สถานศกึษาของรฐัด�าเนนิกจิการได้โดยอสิระ

สามารถพฒันาระบบบรหิาร	และการจดัการทีเ่ป็นของตนเอง	มคีวามคล่องตวั	

มีเสรภีาพทางวชิาการและอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของสภามหาวทิยาลยัฯ	ดงันัน้	

สมควรจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จ�านวน	9	แห่ง	ขึน้แทนสถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล	 และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 เป็นหนึง่ใน

จ�านวนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้	9	แห่ง	เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของ

รฐัท่ีเน้นด้านวชิาชีพและเทคโนโลย	ีทีม่วีตัถปุระสงค์ให้การศกึษา	ส่งเสรมิวชิาการ

และวชิาชพีชัน้สงูทีมุ่ง่เน้นการปฏบิตั	ิ ท�าการสอน	ท�าการวจิยั	ผลติครวูชิาชพี	

ให้บรกิารทางวชิาการในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและท�านบุ�ารงุศลิปะและ

วฒันธรรม	โดยต่อยอดให้ผูส้�าเรจ็การอาชวีศกึษามโีอกาสในการศกึษาต่อด้าน

วชิาชพีจนถงึระดบัปรญิญา

27	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2518	ได้มกีารประกาศพระราชบญัญตัวิทิยาลยัเทคโนโลยี

และอาชวีศกึษา	ในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบัพเิศษ	เล่ม	92	ตอนที	่48	หน้า	1

16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2527	วิทยาลัยฯ	ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์	

จดัสรรทีด่นิบรเิวณคลองหกฝ่ังตะวนัตก	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธานี	 

โฉนดเลขที่	706	เนื้อที่	610	-	3	-	41	ไร่	และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนือ	

อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	โฉนดเลขที่	39	เนื้อที่	109	-	3	-	04	ไร่

พ.ศ.	2528	เริม่ขยายการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนวทิยาเขตต่าง	ๆ

15	 กันยายน	 พ.ศ.	 2531	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ	พระราชทานชือ่วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาว่า	“สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล”	และพระราชทาน	พระบรมราชานญุาตให้เชญิพระราชลญัจกรประจ�า

พระองค์และพระมหาพชิยัมงกฎุเป็นเครือ่งหมายราชการของสถาบนัฯ

วนัท่ี	8	มกราคม	พ.ศ.	2548	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภไิธย	

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	เล่ม	122	ตอนที	่6ก	วนัที	่18	มกราคม	พ.ศ.	2548	พระราชบญัญตัิ

ฉบับน้ี	มผีลให้เกดิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	9	แห่ง
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•	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ประกอบด้วย	5	วทิยาเขต	กระจาย

อยูท่ัว่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย	ประกอบด้วย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	นครราชสมีา

มพีืน้ท่ี	จ�านวน	2,830	ไร่	

แยกเป็น			1.	ส่วนกลาง														จ�านวน					330				ไร่

	 2.	ศนูย์หนองระเวยีง							จ�านวน			2,500		ไร่

	 3.	ศนูย์เทคโนโลยชีณุหะวนั		จ�านวน							11			   ไร่

ปัจจบัุนเปิดสอน	4	คณะ	ได้แก่

•	คณะบรหิารธรุกจิ

•	คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์

•	คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

•	คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร์		

มพีืน้ท่ีทัง้หมด	จ�านวน	2,300	ไร่				

ปัจจบัุนเปิดสอน	2	คณะ	ได้แก่

•	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

•	คณะเทคโนโลยกีารจดัการ	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น		

มพีืน้ท่ี	จ�านวน	386	ไร่	แยกเป็น				

1.	ส่วนกลาง	 				จ�านวน					106	ไร่

2.	พืน้ทีก่ารศกึษาโคกส	ี			จ�านวน					280 ไร่

ปัจจบัุนเปิดสอน	3	คณะ	ได้แก่

•	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม

•	คณะวศิวกรรมศาสตร์

•	คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตกาฬสนิธุ์		

มพีืน้ท่ี	จ�านวน	1,500	ไร่	แยกเป็น			

1.	ส่วนกลาง																			จ�านวน					 500	ไร่

2.	ศูนย์วจิยัและฝึกอบรมภสูงิห์	 จ�านวน				1,000	ไร่

ปัจจบัุนเปิดสอน	2	คณะ	ได้แก่

•	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร

•	คณะเทคโนโลยสีงัคม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร		

มพีืน้ท่ี	จ�านวน	1,873	ไร่	แยกเป็น					

1.	ส่วนกลาง	 	 จ�านวน					293	ไร่

2.	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิ จ�านวน			1,580	ไร่

ปัจจบัุนเปิดสอน	2	คณะ	ได้แก่

•	คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

•	คณะทรพัยากรธรรมชาติ
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  -	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	comprises 

5	campuses	scattered	around	the	Northeast	of	Thailand;	i.e.

RMUTI	Nakhonratchasima

The	area	2,830	rai;									

1.	Main	Campus		330	rai

2.	Nongrawiang	Center	 		2,500	rai

3.	Chunhawan	Technological	Training	Center		11	rai

Comprises	4	faculties;

											-	Faculty	of	Business	Administration												

											-	Faculty	of		Engineering	and	Architecture

											-	Faculty	of		Sciences	and	Liberal	Arts

											-	Faculty	of		Fine	Arts	and	Industrial	Design

Surin Campus  

The	area	2,300	rai,	

Comprises	2	faculties;

												-	Faculty	of	Agriculture	and	Technology

												-	Faculty	of	Management	Technology

Khon	Kaen	Campus		

The	area	386	rai,	

1.	Main	Campus		106	rai

2.	Khok	Sri							280	rai

Comprises	2	faculties;

											-	Faculty	of	Industrial	Education

											-	Faculty	of	Engineering

											-	Faculty	of	Business	Administration	and	Information	Technology

Kalasin	Campus			

The	area	1,500	rai,	

1.	Main	Campus		500	rai

2.	Phusing	Training	Center		1,000	rai

Comprises	2	faculties;

										-	Faculty	of	Agro-Industrial	Technology

										-	Faculty	of	Social	Technology

Sakon	Nakhon	Campus		

The	area	1,873	rai,	

1.	Main	Campus			293	rai

2.	Faculty	of	Natural	Resources		1,580	rai

Comprises	2	faculties;

											-	Faculty	of	Industry	and	Technology

											-	Faculty	of	Natural	Resources
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โครงสร้างการบริหาร
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RMUTI Council
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พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
Mission of Graduate Production

30 ANNUAL	REPORT	2014	
RAJAMANGALA	UNIVERSITY	OF	TECHNOLOGY	ISAN



รายงานประจ�าปี	2557	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		 32



32 ANNUAL	REPORT	2014	
RAJAMANGALA	UNIVERSITY	OF	TECHNOLOGY	ISAN

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา	2557	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	จดัการเรยีนการสอน 

5	 ระดับ	 คือ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 เปิดสอนหลักสูตรด้าน

บรหิารธรุกจิ	และวศิวกรรมศาสตร์	รวม	2	หลกัสตูร	ระดบัประกาศนยีบตัร

วชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	เปิดสอนหลกัสตูรด้านบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม	เกษตร	

ภาษาและสถาปัตยกรรม	รวม	29	หลกัสตูร	ระดบัปรญิญาตร	ีเปิดสอนหลกัสตูร

ด้านครศุาสตร์อตุสาหกรรม	 เทคโนโลย	ี บรหิารธรุกจิ	 บญัช	ี แพทย์แผนไทย	

วิทยาศาสตร์	 เกษตร	 วิศวกรรม	 ศิลปกรรม	 ภาษาและการท่องเที่ยว	

สถาปัตยกรรม	และอตุสาหกรรม	รวม	78	หลกัสตูร	ระดบัปรญิญาโท	เปิดสอน

หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ	 วิทยาศาสตร์	 เกษตร	 และวิศวกรรม	 รวม	

14	หลกัสตูร	และระดบัปรญิญาเอก	1	หลกัสตูร	คอื	ชวีวทิยาประยกุต์ในการ

ผลิตสัตว์	รวมหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด	124	หลกัสตูร	โดยแต่ละหลกัสตูรที่

เปิดสอน	จะบรหิารจดัการเบด็เสรจ็ภายในคณะทีส่งักดั	ในวทิยาเขตนัน้ๆ

การจัดการศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 มรีะบบการรบันกัศกึษาใหม่เข้าศกึษา

ในระดบั	ปวส.	ปรญิญาตร	ีและปรญิญาโท	3	ระบบ	คอื

1.	ระบบรบัตรง		เป็นการรบัสมคัรนกัเรยีน	นกัศกึษาจากทัว่ประเทศ

2.	ระบบโควตา		เป็นการจดัสรรโควตานกัเรยีน	นกัศกึษาในเขตภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

3.	 แอดมชิช่ัน	 หรอืระบบกลางคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา	

(Central	University	Ad-mission	System	:	CUAS)	เป็นระบบกลางทีน่กัเรยีน

ระดบัชัน้	ม.6	หรอืเทยีบเท่า	ต้องสอบและน�าคะแนนสอบทีไ่ด้มายืน่เลอืกคณะอกีที	

นักศกึษาจากทัว่ประเทศ

ในปีการศกึษา	2557	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	สรปุข้อมลูนกัศกึษา	

ดงัต่อไปนี้

นักศกึษาทีส่มคัร											 จ�านวน		12,320	คน

นักศกึษารบัไว้														จ�านวน				9,615	คน

นักศกึษาทัง้หมด												จ�านวน		 28,531	คน

ผูส้�าเรจ็การศกึษา	2556				จ�านวน				7,211	คน

การพัฒนานักศึกษา

ตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 นอกจากมุง่หวงั

ผลผลติบณัฑติทีม่คีวามรอบรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษา	ดงัปณธิาน	“สร้างคนสูง่าน	

เชีย่วชาญเทคโนโลย”ี	 มหาวทิยาลยัฯ	 ยงัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิและพฒันา

นกัศกึษาให้มคีณุสมบตั	ิครบทัง้	5	ด้าน	อนัได้แก่	กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ	

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม	 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรม	และกจิกรรมเสรมิสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม

มหาวิทยาลัยฯ	 ยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ	 ควบคู่ไปด้วยกันโดยจัด

กจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัการพัฒนานกัศกึษาแต่ละชัน้ปี	สนบัสนนุให้นกัศกึษาได้จดั	

และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ตามความถนดัและความสนใจ	ตลอดระยะเวลา

ทีศ่กึษาและใช้ชวีติอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ	อย่างเตม็ที่

สหกิจศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นผลติบณัฑติที่

มคีวามรู้ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ	ให้เป็นบัณฑตินักปฏบิตัอิย่าง

แท้จริง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยฯ	 จึงมี	

นโยบายเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษาอย่างจรงิจงั	 โดยบรรจรุายวชิาสหกจิ

ศกึษาไว้ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีกุหลกัสตูร	 โดยจดัท�าเป็น	 2	 แบบ	 คอื	 

1)	สหกจิศกึษา		2)	การฝึกงาน

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 ได้ท�าการส�ารวจข้อมลูบณัฑติทีส่�าเรจ็

การศกึษา	 ปีการศกึษา	 2556	 ในส่วนภาวะการมงีานท�าของบณัฑติ	 โดยได้

วเิคราะห์เกีย่วกบัสภาพการท�างาน	 การไม่มงีานท�าของบณัฑติ	 และสภาพการ

ศกึษาต่อของบณัฑติ

จากการส�ารวจข้อมลูบณัฑติ	ปีการศกึษา	2556	มบีณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาใน

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	1,753	คน	ระดบัปรญิญาตร	ี5,373	คน	

และระดบัปรญิญาโท	85	คน	รวมทัง้สิน้	 7,211	คน	จาก	12	คณะ	 ใน	5	

วทิยาเขต	และมบีณัฑติตอบแบบสอบถามภาวะการมงีานท�าของบณัฑติ	จ�านวน	

4,829	 คน	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 ได้น�าข้อมลูมาวิเคราะห์

สถานภาพการท�างานของบณัฑติ	ปีการศกึษา	2556	พบว่า	มบีณัฑติทีไ่ด้งาน

ท�าแล้ว	จ�านวน	4,013	คน	บณัฑติทีย่งัไม่ได้ท�างานและไม่ได้ศกึษาต่อ	จ�านวน	

766	คน	และบณัฑติทีก่�าลงัศกึษาต่อ	จ�านวน	50	คน	



Programs
In	the	academic	year	2014,	RMUTI	offered	educational	programs	
at	4	levels;
-	Vocational	Certificate	:	2	programs	in	Business	Administration	
and	Engineering.
-	Vocational	Diploma	:	29	programs	in	Business	Administration,	
Industry,	Agriculture,	Languages,	and	Architecture.
-	Bachelor’s	Degree	:	78	programs	in	Industrial	Education,	Technol-
ogy,	Business	Administration,	Accouning,	Thai	Traditional	Medicine,	
Science,	Agriculture,	Arts,	Languages	and	Tourism,	Architecture,	
and	Industry.
-	Master’s	Degree	:	14	programs	in	Business	Administration,	Sci-
ences,	Agriculture,	and	Engineering.
-	Doctor’s	Degree		:	1	programs	in	Applied	Biology	in	Animal	
Producation.

In	conclusion,	RMUTI	offers	124	programs	of	studies.	Each	
program	is	organized	in	the	faculty	within	each	campus.

Education Management
There	are	3	systems	to	recruit	students	for	Vocational	Diploma,	
Bachelor’s	Degree,	and	Master’s	Degree;
1.	Direct	Admission		-	Recruit	students	from	all	over	the	country.
2.	Quota	Admission		-	Allocate	students	in	the	Northeastern	region.
3.	Central	University	Admission	System	(CUAS)	is	the	central	
system	that	students	all	over	the	country	need	to	take	exams	 
to	get	scores.		
Then,	they	can	select	the	faculties	they	want	to	learn,	regarding	
the	exam	scores.

The	data	of	RMUTI	students	in	the	academic	years	2014	are	as	
follows;

-  Registered Students 12,320               

-		Intake	Students	 	 	9,615

-  Total Students  28,531                        

-		Graduates	2013		 	7,211

Student Development
According	to	the	principal	mission	and	determination	“RMUTI	
Develops	Manpower	with	Technological	Expertise”,	RMUTI	strives	
to	promote	and	develop	students	in	5	aspects;

-	Academic	activities	to	promote	qualities	of	desirable	RMUTI	
graduates.
-	Sport	activities	or	Health	Promotion.
-	Charity	activities	or	conserving	environment	activities.
- Promoting Arts and Culture activities
- Promoting moral and ethics activities
In	addition,	RMUTI	develop	other	potential	together	with	organizing	proper	
activities	to	develop	students	in	every	year	class.	Also,	RMUTI	
fully supports students to organize and participate in different 
activities,	regarding	their	aptitudes	and	interests	during	their	lives	
in	the	university.

Cooperative Education
RMUTI	aims	at	producing	graduates	with	professional	knowledge	
and	skills	enhanced	by	means	of	both	theoretical	and	practical	
coursework.	In	order	to	respond	to	the	needs	of	labor	market,	
cooperative	education	is	included	in	every	curriculum	of	Bachelor’s	 
Degree	programs.		It	 is	divided	into	2	types;	i.e.	cooperative	 
education	and	apprenticeship.

Employment Status of Graduates
Rajamangala	University	of	Technology	 Isan	has	surveyed	 the	 
employment	status	of		graduates	in	2013.	The	survey	focused	on	
employment,	unemployment,	and	further	study.

According	to	the	survey	in	2013,	the	total	number	of	RMUTI	
graduates	was	7,211.		That	is	1,753	graduates	got	Vocational	
Diploma’	s	degrees,	5,373	graduates	got	Bachelor’	s	degrees,	
and	85	graduates	got	Master’	s	degrees.	The	number	of	subjects	
was	collected	from	12	faculties	in	5	campuses.	Questionnaires	
were	used	as	instruments	to	collect	data.	The	questionnaires	were	
designed	by	Office	of	Commission	on	Higher	Education.	The	total	
number	of	respondents	was	4,829.	Finally,	it	was	found	that	4,013 
graduates	were	employed,	766	graduates	were	unemployed	and	
did	not	further	their	studies,	and	50	graduates	were	furthering	
their	studies.
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กิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
Students’ Activities

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสหกจิศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ
วันที่	 20	 มีนาคม	 2557	 คณะบริหารธุรกิจ	 ได้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา	 โดยมี
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่	 1	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกงาน
กิจกรรมที่	 2	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา

The Project : Development of Students’        

Potentials in Cooperative Education, Faculty 

of Business Administration
On	 20	 May	 2014,	 the	 faculty	 of	 Business											
Administration	operated	the	project	“Development	
of	Students’	Potentials	in	Cooperative	Education”.		
The	activities	were	as	follows;
Activity	1	:	Orientation	for	students	and	preparation	
before	apprenticeship.
Activity	2	:	Orientation	for	students	and	preparation	
before	cooperative	education.
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โครงการเปิดโลกนวัตกรรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ICT
วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2557	คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์	ได้จดัโครงการ
เปิดโลกนวัตกรรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ	ICT	รองศาสตราจารย์	ดร.	สนั่น	
การค้า	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการ	เปิดโลกนวัตกรรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ	ICT	ครั้งที่	4	และมอบ
เกียรติบัตรผลงานนักศึกษาดีเด่น	ณ	ห้อง	35-500-1	อาคาร	35	อาคาร
เรียนรวม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 โดยการจัดโครงการใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับ
ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร	 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 และเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ
พัฒนา	ด้านนวัตกรรม	ICT	ในอนาคต	

The Project : Open Innovation World and Develop ICT Vocational 

Skills
On	19	February	2014,	the	Faculty	of	Sciences	and	Liberal	Arts	organized	
the	project	“4th	Open	InnovationWorld	and	Develop	ICT	Vocational	Skills”. 
The	Dean	Assoc.	Prof.	Dr.	SanunKarnka	honorably	presided	over	the	
opening	ceremony.		In	addition,	the	outstanding	students	were	granted	
honor	certificates.	The	event	took	place	at	Classroom	Building	35,	RMUTI	
Main	Campus.	

The	objective	of	the	project	was	to	publicize	the	works	and	achieve-
ments of under-graduate and graduate students in the Program of 
Information	and	Communication	Technology	(ICT).		In	addition,	the	
objective	was	to	get	the	trends	of	development	in	ICT	innovation	
in	the	future.

โครงการเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการท�างานในสถานประกอบการและอตุสาหกรรม
วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2557	คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์	ได้จดัโครงการ
เตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างานในสถานประกอบการและอุตสาหกรรม	
ณ	 ห้อง	 35-500-1	 อาคาร	 35	 อาคารเรียนรวม	 รองศาสตราจารย์															
ดร.สน่ัน	 การค้า	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างานในสถานประกอบ
การและอุตสาหกรรม	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ของนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา
เพ่ือน�าไปใช้ในการท�างานในสถานประกอบการ	 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพให้แก่นกัศกึษาให้มคีวามเข้มแขง็ทัง้ทางด้านวชิาการและด้านอ่ืนๆ	โดย
มี	เภสัชกรหญิงพรรณวิภา	รมณารักษ์	ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	
“การเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างานในสถานประกอบการและ
อุตสาหกรรม”	

The Project : Preparation to Get Readiness to Work in Enterprises 

and Industries
On	20	February	2014,	the	Faculty	of	Sciences	and	Liberal	Arts	held	
the	project	“Preparation	 to	GetReadiness	 to	Work	 in	Enterprises	
and	Industries”	at	the	Classroom	Building	35,	RMUTI	Main	Campus.	
Assoc.	Prof.	Dr.	Sanun	Karnka,	the	Dean,	honorably	presided	over	
the	opening	ceremony.		The	purpose	of	the	project	was	to	reinforce	
the	development	of	students’	skills,	and	experiences	so	that	they	
could	use	 in	their	daily	 lives	 in	enterprises.	Such	students	were	
going	to	finish	their	studies.
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โครงการอบรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม	 
TOEIC	 เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	 โดยด�าเนินการจัดในช่วงภาคการศึกษาท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	
ระหว่างวันที่	25	พฤศจิกายน	2556	ถึงวันที่	18	กุมภาพันธ์	2557	มีผู้เข้า
ร่วมโครงการ	จ�านวน	160	คน	และภาคการศกึษาฤดรู้อน	ปีการศกึษา	2556	
ระหว่างวนัที	่2	-	31	พฤษภาคม	2557	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	30	คน
โดยจัดการอบรม	ณ	ห้องบรรยาย	 ชั้น	 6	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ,	ห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	134A,	ห้องเรียนสาขา

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	18-307	และ	ห้อง	18-417

The Project :TOEIC Training for Students to Get Readiness to Move 

to ASEAN Community
RMUTI	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	organized	the	project	
“TOEIC	Training	forStudents	to	Get	Readiness	to	Move	to	ASEAN	
Community”.	The	operation	was	divided	into	2	periods.		The	first	
operation was held during the second semester of the academic 
year	2013,		25	November	2013	till	18	February	2014.		There	were	
160	 participants.	 The	 second	 operation	 was	 in	 summer	 of	 the	
academic	year	2013,	during	2	–	31	May	2014.		There	were	30	
participants.	 The	 activities	 were	 operated	 at	 Office	 of	 Academic	
Services	and	 Information	Technology,	Department	of	Mechanical	
Engineering,	and	Department	of	Electrical	Engineering.

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเซรามิกและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ระหว่างวนัที	่20	และ	23	-	27	พฤศจิกายน		2556	คณะศิลปกรรมและออกแบบ 
อตุสาหกรรม	จดัโครงการศกึษาดูงานสถานประกอบการด้านเซรามกิและศลิป
วัฒนธรรมท้องถิ่น	ณ	พิพิธภัณฑ์สังคโลก	และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	
จ.สโุขทยั,	กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาเหมอืงกงุ	และโรงงานบ้านศลิาดล	จ.เชยีงใหม่,	
พิพิธภัณฑ์ธนบดีอาร์ตเซรามิค	 และโรงงานธนบดีอาร์ตเซรามิค	 จ.ล�าปาง	 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัประสบการณ์จรงิ	เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
ในระบบอตุสาหกรรม	การบริหารจัดการ	การจัดระบบ	จากสถานประกอบการ 
และความต้องการของสถานประกอบการ	 เพ่ือศึกษาและเรียนรู้เรื่องราว 
ในด้านศิลปวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น	 และแนวทางในการพัฒนาการเรียน					
การสอน	และการจัดการศึกษาในสาขาวิชา		

The Project : Study Visit at Ceramic Enterprises and Local Arts 

and Cultures
On	20	November,	and	during	23	–	27	November	2013,	the	Faculty	
of	 Fine	Arts	and	 Industrial	Design	developed	 the	project	 “Study	
Visit	at	Ceramic	Enterprises	and	Local	Arts	andCultures”.	The	location	
places	were	Sunkalok	Museum,	 and	Sukothai	Historical	 Park	 in	
Sukothai	Province.	After	that	RMUTI	visitors	moved	to	Muang-Gung	
Earthenwear	Group	and	Baan	Celadon	Factory	in	Chiengmai	Province.	
Finally,	they	paid	the	study	visits	atDhanabadee	Ceramic	Museum,	
and	Dhanabadee	Ceramic	Factory	in	Lampang	Province.

The	 objective	 focused	 on	 RMUTI	 students	 to	 get	 authentic												
experiences	 in	 viewing	 modern	 industrial	 technology,	 managing	
administration,	and	the	needs	of	enterprises.		In	addition,	the	students	
could study and learn history of arts and cultures in different     
locality.	 Also,	 RMUTI	 academic	 staff	 could	 learn	 the	 trends	 to		
develop	learning	and	teaching,	as	well	as	to	manage	education	in	
their	own	programs.
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โครงการอบรมและแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
วันที่	30	-	31	มกราคม	2557	สาขาวิชาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีสังคม	
จัดโครงการอบรมและแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ	เพื่อ
ให้นักศึกษาทราบถึงกลยุทธ์ทางการด�าเนินธุรกิจขององค์การและเผชิญการ
แข่งขนัในทางธรุกจิ	โดยมรีองศาสตราจารย์ชาติ	วรรณกลุ	รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารคณะเทคโนโลยสีงัคม	เป็นประธานเปิดโครงการฯ	จดัขึน้	ณ	ห้อง	1238	

ชั้น	3	อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

The Project : Training and Competition of Business Plan Writing, 

Program of Management
During	30	–	31	January	2014,	the	program	of	Management	in	the	
Faculty	of		Social	Technology	ran	the	project	“Training	and	Competition	
of	Business	Plan	Writing,	Program	of	Management”.		The	purpose	was 
to have RMUTI students learn about organizations’ strategies to run 
their	business,	and	to	face	business	competition.		Assoc.	Prof.	Chat	
Wannakul,	Vice	Dean	for	Administration	was	the	chairman	for	 the	
opening	ceremony.	The	activities	took	place	at	Room	1238,	on	the	
3rd	floor,	the	Faculty	of	Social	Technology,	Kalasin	Campus.

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศครั้งที่ 2
ในระหว่างวนัที	่20	-	30	เมษายน	2557	คณะเทคโนโลยสีงัคมได้ด�าเนนิโครงการ 
แลกเปลีย่นอาจารย์และนกัศกึษากบัต่างประเทศครัง้ที	่2	ระหว่างมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน	 วทิยาเขตกาฬสนิธุ	์ กบัมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์เว้	
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเว้	 มหาวิทยาลัยเว้	 และมหาวิทยาลัย								
เศรษฐศาสตร์ดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ	
ความรู้	 และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้จ�านวน	8	คน

The Project : 2nd International Exchange for Lecturers and Students
During	20	–	30	April	2014,	the	Faculty	of	Social	Technology	in	
Kalasin	Campus	operated	the	project	“2nd International	Exchange	for	
Lecturers	and	Students”.	The	Vietnamese	co-universities	were	;	Hue	
Economics	 University,	 Hue	 Foreign	 Languages	 University,	 Hue	
University,	and	Danang	Economics	University.	The	aim	of	the	project	
was	 to	 enrich	 skills,	 knowledge,	 and	 inter-cultures	 for	 RMUTI			
lecturers	and	students.	There	were	total		8	Thai	participants.	
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ผลงานนักศึกษา
Student Achievements

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรถต้นแบบ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)  จากการแข่งขัน

รถยนต์ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง
น า ย ภ า นุ พั น ธ ์ 	 จั น พ า ง า ม 	 น า ย ก ฤ ษ ณ 	 จ อ ก พุ ด ซ า 	 น า ย ป ร ะ มู ล 	 แ ต ง ก ร ะ โ ท ก 
นายกติตพิงษ์	กลิน่จนัทร์		นายปัญญา	อกัษรพรมราช	นกัศกึษาโปรแกรมวชิาช่างยนต์	สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ประเภทรถต้นแบบ	เครื่องยนต์
สันดาปภายใน	(Internal	Combustion	Engine)		จากการแข่งขันรถยนต์ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง	Eco	Challenge	
2013	-	2014	ระหว่างวันที่	15	-	16	พฤศจิกายน	2556	ณ	สนามทดสอบ	บริดสโตน	จังหวัดสระบุรี

Runner No.1 : Type - Master Car of Internal Combustion Engine, in Eco-Car Competion
Mr.	Phanupun	Junpa-ngam,	Mr.	Krit	Jogputsa,		Mr.	Pramoon	Tangkratoke,	Mr.	Kittiphong	Klin-jun,	
and	Mr.	Punya	Augsornpromraj	were	the	students	in	Auto	Mechanical	Program,	Mechanical	Engineerin,	
Faculty	of	Engineering	and	Architecture.		They	were	awarded	Runner	No.1	:	Type	-	Master	Car	of	
Internal	Combustion	Engine	in	Eco-Car	Competition	in	the	festival	“Eco	Challenge	2013	–	2014”.	
The	competition	took	place	during	15	–	16	November	2013	at	Bridgestone	Driving	Test	Circuit	
in	Saraburi	Province.
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นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร โดยได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ระดับ 

ปวส.” ในการแข่งขนัทกัษะวชิาชพี “เครือ่งยนต์เลก็เพือ่การเกษตร (ดเีซล) และระบบโครงสร้างจกัรยานยนต์และทฤษฎีเครือ่งยนต์

แก๊สโซลีน 4 จังหวะเพื่อการเกษตร” ในงานวันเกษตรลุ่มน�้าโขง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

RMUTI students of Mechanical Program in the Faculty of Industry and Technology, SakonNakhon 

Campus gained “First Prize award for Vocational Diploma Level” in vocational skill competition 

“Small Engine for Agriculture (Diesel) and Motorcycle’s Structure System, and theTheory of  4 

Strokes – Gasoline Engine for Agriculture”.  The competition was operated in the festival “17th 

Mekong River Basin Agricultural Days” during 6 – 7 February 2014, at the Faculty of Agriculture 

and Technology, Nakhonphanom University.
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นกัศกึษาคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	วทิยาเขตขอนแก่น	ได้รบัรางวลัสหกจิ
ศกึษา	ระดับเครือข่าย	เนือ่งในวนัมหกรรมอุดมศกึษาไทย	ระหว่างวนัที	่23	-	24 
เมษายน	2557	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

RMUTI	students	of	the	Faculty	of	Technical	Industry	in	KhonKaen	
Campus	got	award	for	“Cooperative	Education,	Network	Level”	in	
“Thailand	Higher	Education	Exposition”.	The	event	was	run	during	
23	–	24	April	2014	at	Impact	Exhibition	Center,	Muang	Thong	
Thani.
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นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	ได้แก่	นายนฐัพงศ์
บรรณารกัษ์,	นายอรรถพล		กลัยาบาล,	นายอนุรตัน์		จนัลา,	นายสนธยา
ศรีอาสนา	และนายญาณวตุ	ิ	สงัโนชงั	ได้ส่งผลงาน	“หุน่สนุก๊เกอร์”	ในการแข่งขนั
ระดบัประเทศอย่าง	“การแข่งขันหุน่ยนต์	TPA	PLC	Competition	ครัง้ที	่9	ประจ�า
ปี	2557”	จดัโดยสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย	ี(ไทย	-	ญีปุ่น่)	บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเิลค็ทรคิ 
แฟคทอรี	่ออโตเมชัน่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และได้รับรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ	
พร้อมเงนิรางวัล	50,000	บาท	โดยการเข้าร่วมแข่งขนัในครัง้น้ี	มีอาจารย์ 
ผู้ควบคุมทมี	 คอื	 อาจารย์นครนิทร์	 ศรปัีญญา	 และมอีาจารย์ทีป่รกึษาคอื	 
อาจารย์ภานมุาศ	แสนพวง	และ	อาจารย์	ดร.สรุยิา	แก้วอาษา

RMUTI	students	majoring	Electrical	Engineering,	the	Faculty	of	
Industry	and	Technology	in	SakonNakhon	Campus	were	awarded	
first	prize	with	50,000	baht	in	National	Robot	Competition	“9th 
TPA	PLC	Competition	for	the	Year	2014”.	Their	achievement	
was	named	“Snooker	Robot”.	The	names	of	the	team	members	
were;	Mr.	Nuttaphong	Bunnaluck,		Mr.	Autthaphong	Kallayabarn,								
Mr.	Anuluck		Jun-la,	Mr.	Sonthaya	Sri-a-sana,	and	Mr.	Yannawuth	
Sung-no-chang.	The	team	was	controlled	by	AjarnNakarin	Sripanya.	The	
advisors	were	AjarnPanumat	Sanpoung	and	Dr.	Suriya	Kaewarsa.	
The activities were organized by Technology Promotion Association 
(Thailand	–	Japan),	and	Mitsubishi	Electric	Factory	Automation	
(Thailand)	Co.	Ltd.	
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นายภัทรพล	ศรีอ่อน	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์	ชั้นปีที่	2 
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	 คว้ารางวัลชมเชย	 การประกวด
ภาพถ่าย	“มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	
พระบรมราชินีนาถ”	ครั้งที่	2	ชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดว่า	“ธรรมชาติสร้าง”

Mr.	Pattarapol		Sri-on,	the	second	year	student	of	Communication	
Design	Technology	Program,	the	Faculty	of	Fine	Arts	and	Industrial	
Design,	got	an	honorable	mention	award	for	the	2nd Photo Competition 
“Wonderful	Beautiful	Plant,	Honor	Queen	Sirikit”.		His	photo	was	
named	“Nature	Creates”.	



นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร																																				
คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การประกวด	“ผลติภณัฑ์อาหารจาก
ไก่ด�า”	 ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน	 คร้ังที	่ 8	ณ	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร

	 The	students	majoring	Food	Science	and	Technology	in	
RMUTI	Faculty	of	Natural	Resources	gained	first	prize	award	from	the	
competition	“Food	products	from	Black	Chickens”.	The	competition	was	
operated	 in	“	8th	 Isan	Nontri	Agricultural	Fair”	at	Kasetsart	University,	
Chalermphrakiat	SakonNakhon	Province	Campus.
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นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	 
ชั้นป ี	 4	 คณะวิทยาศาสตร ์และ
ศิลปศาสตร์	 ได้รับรางวัลชมเชย	
โครงงานค ้นคว ้ าอิสร ะ	 ร ะดับ
ปริญญาตรี	สาขาวิชาฟิสิกส์	ครั้งที่	
7	 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร์	เรือ่ง	การอบแห้งขนมจนีแบบ
สองขัน้ตอนด้วยอนิฟราเรดและลมร้อน		
โดย	 นางสาวสภุาพร	 สายหล้า	 และ
นางสาววิริยา	ปัตตาลาโพธิ์

เรือ่ง	ศกึษาโครงสร้างของฟิล์มบาง
ไทเทเนยีมไนไตรด์ทีเ่ตรยีมด้วยวธิแีมก
นีตรอนสปัตเตอริง	 โดย	 นางสาว
จุฑารัตน์	 ค�าเกษม	 และนางสาว
บุษราคัม	ก�าพุฒกลาง

The	 4 th year four students     
majoring	 Applied	 Physics	 in	
RMUTI	Faculty	of	Sciences	and	
Liberal	 Arts	 got	 an	 honorable	
mention award for their free 
thesis	 in	 Physics,	 bachelor’	 s	
degree	level.			The	result	of	“7th  

Competition for Royal Cup from 
HMH	Kalayaniwattana”	 was	 as	
follows;	 Topic	 :	 Two	Steps	 to	
Dry	Vermicelli	with	Infrared	and	
Hot	Air.
By	 Miss	 Supaporn	 Sai-la	 and	
Miss	WiriyaPattalapoe

Topic : The Study of Structure 
of	Thin	Film	–	Titanium	Nitride,	
Prepared by Magnetron Sputtering 
Sterling Method
By	Miss	JutharathComekasaem	and	
Miss	Buthsaracome	Gumputklang
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นายนวีวัฒน์	ทองเม้า	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สากล	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ที่ได้รับ 
เกยีรติบตัรรางวลัความประพฤตดิ	ีประจ�าปี	พ.ศ.	2557	จากพทุธสมาคม 
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2557	
ณ	วัดพิชยญาติการาม	วรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

Mr.	 Naweewat	 Thongmoun,	 English	 for	 International	 
Communication	 Student,	 Faculty	 of	 Industrial	 Education,	 
Khon	Kaen	Campus,	has	been	awarded	of	good	conduct	2014	
of	 Thai	 Buddhist	 Association	 of	 Thailand	 under	 Royal	 
Patronage	on	22	May	2014	at	Wat	Pichi	Yatika	Worawiharn	
Bangkok.
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พันธกิจด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
Mission of Research and Inventions



พันธกิจด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
Mission of Research and Inventions Mission of Producing Graduates
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ส่งเสริมการวิจัย	ตามยุทธศาสตร์

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		ตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต	ิและตามศกัยภาพของมหาวทิยาลยั	โดยมุง่เน้น

การวิจัยต่อยอด	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่ชุมชน	 เพ่ือ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		สังคม	และประเทศชาติอย่างยั่งยืน	โดย

สนับสนุนการวิจัยที่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัย	 ในการพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย	 ได้พิจารณาโครงการ

วิจัยที่เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่	 สิ่งประดิษฐ์	 และนวัตกรรม	 เพื่อเป็นฐาน 

สูก่ารสร้างศกัยภาพและพฒันาเศรษฐกจิ	และน�าองค์ความรูท้ีค้่นพบจากการ

วิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน	 สาธารณชน	 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่อย่างสมดุลและ

ย่ังยืนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	 	 โดยจ�าแนกเป็น	 	 งานวจิยัสร้างองค์ความรู้		

จ�านวน	150	โครงการ		งบประมาณ		18,379,550		บาท		และงานวิจัย

ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี	จ�านวน	152	โครงการ		งบประมาณ		27,553,400		บาท

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ได้

สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาจากส�านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	(วช)	โดยคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย	ใน	

5	สาขาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	และสังคม	ดังนี้

ด้านการเกษตร		เป็นโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและประมง	และ

การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง	ดังนี้

1.	โครงการวิจัยและพัฒนาไรน�้านางฟ้า	เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของ

ประเทศ

2.	โครงการเพิ่มผลผลิตหน้าวัวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

3.	โครงการทดลองใช้ไข่น�า้เป็นส่วนผสมในอาหารต่างกนัต่ออตัราการเจรญิ

เตบิโตผลผลติและอตัราการรอดตายของปลาบกึ	ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่เกษตรกร

4.	โครงการกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมในการเลีย้งไก่พืน้เมอืงไทยพนัธุช์ี 

ของชมุชนบ้านวงัเดอืนห้า	ต�าบลโนนศลิาเลงิ	อ�าเภอฆ้องชยั	จงัหวดักาฬสนิธุ์

5.	โครงการแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ด้านเทคโนโลยี		เป็นโครงการทีพ่ฒันาประสทิธภิาพการผลติ	การพฒันาวตัถดุบิ	

เพิม่ประสทิธภิาพทางการผลติฟ้ืนฟ	ู	สมรรถนะผูพ้กิาร	การเพิม่สมรรถนะและ

พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร	 ทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ดังนี้

1.	โครงการเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด

2.	โครงการผลของกรรมวธิกีารอบชบุภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงแรงดนั

และสารชุบที่มีต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด

3.	โครงการอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานความร้อนร่วมจากแสงอาทิตย์

และบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

4.	โครงการวจิยัและพฒันาเครือ่งฝึกยนืแบบพบัเกบ็ได้ส�าหรบับคุคลออทสิตกิ

5.	โครงการศึกษาพัฒนาการเด็กออทิสติกโดยใช้ซอฟต์แวร์เสริมสร้าง

พัฒนาการ

ด้านออกแบบ		การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางด้าน

การบริหารจัดการ		ดังนี้

1.	โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมภายในเพ่ือตอบสนองพัฒนาการตามวัยที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดองค์กรปกครองส่วน												

ท้องถิน่

2.	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้

ด้านบริหารจัดการ		การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

ด้านการบริหารจัดการ		ดังนี้

1.	โครงการแนวทางการพฒันาตลาดนดัสเีขยีว	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดสริุนทร์

ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิก

2.	โครงการแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์		ในจังหวัดสุรินทร์

3.	โครงการสร้างความตระหนักในการท�าบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความ

ส�าเร็จต่อการด�าเนินชวีติตามวถิแีบบพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง	กรณศีกึษา

ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	

4.	โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 การท�าเกษตรพื้นที่หนึ่งไร่					

ได้เงินหน่ึงแสนบาท	 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดงหวาย	

ต�าบลโคกสมบูรณ์	อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านการศึกษา		การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางด้าน

การศึกษาได้แก่		ดังนี้

1.	โครงการจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน	ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	 (e-Learning)	วิชาทักษะทางสารนิเทศ	

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน	

3.	โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดส�าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์

4.	โครงการพฒันารปูแบบกจิกรรมเสรมิทกัษะชวีติด้านเพศศกึษาเพือ่ป้องกนั

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส�าหรบันกัศกึษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		วิทยาเขตสุรินทร์

5.	โครงการสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีส�าหรับสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยวิกิพีเดีย
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Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	has	promoted	

researches	 according	 to	 Strategies	 for	 Country	 Development,						

National	Economics	and	Social	Developing	Plan,	National	Policies	and	

Strategies	for	Research,	and	RMUTI	potentials.		The	university	focuses	

on	furthering	researches,	as	well	as	transferring	knowledge	from	

researches	 to	 the	 public.	 	 The	 aim	 is	 to	 create	 community											

empowerment	and	the	country	for	long.		RMUTI	will	support	the	

researches	that	run	according	to	the	research	strategy.		Considering	

the	budget	to	support	researches,	RMUTI	focuses	on	the	researches	

that	create	new	knowledge,	invention,	and	innovation.	Such	factors	

are	basis	 to	create	potentials	and	develop	economy.		Then,	 the	

university will reveal the researches’ findings to the public in order 

to	develop	their	living	with	balance	and	sustainability,	according	to	

sufficiency	economy.		The	researches	are	divided	into	2	types,	i.e.

Researches	to	create	knowledge	:	150	projects	with	18,379,550	baht

Researches	to	transfer	technology	:	152	projects	with	27,553,400	baht

In	 the	 fiscal	 year	 2014,	 RMUTI	 supported	 budget	 for	 research	

projects	which	were	screened	from	National	Research	Council	of	

Thailand	(NRCT).		Five	major	projects	which	provided	advantages	

for	community	and	society	were	as	follows;	

Agricultural Research	:		The	projects	which	add	value	in	agriculture	

and	fishery,	and	developed	potentials	in	competition	and	self-support		

are	as	follows;

1.	Research	 and	Development	 of	 Fairy	 Shrimps	 for	 Industry	 of	

Thailand.		

2.	Biotechnologically	Improvement	of	Anthurium	Production.	

3.	The	Experiment	of	 the	Food	and	Rootless	Duckweed	 (Woffia	

arrhiza)	 as	 Feed	 Levels	 on	 Growth	 Yield	 and	 Survival	 Rate	 of			

Mekong	Giant	Catfish	(Pangasianodon	gigas)	in	earthen	ponds	and	

cages	culture	for	technology	transfer	to	farmer.		

4.	The	Participatory	Learning	Process	of	Thai	Indigenous	Chicken	

:	Chee	at	Wangduanha	Village,	Nonsilaloeng	Community,	Kongchai	

District,	Kalasin	Province.		

5.	Improvement	of	fresh	cassava	root	as	protein	sources	in	ruminant	diet.		

Technology Researches :  Such researches aim to develop producing 

abilities,	 develop	 raw	 materials,	 increase	 efficacy	 of	 production,	

revive	capacity	of	disabled	people,	increase	capacity	and	develop	

agricultural	industries	to	be	contributing	to	run	business	for	long.

1.	Domestic	Gas	Stove	Using	Combined	Open-Cellular	Porous.		
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2.	Result	of	Heat	Treatment	Process	under	the	State	of	Pressure	

Changes,	and	Plating	Chemicals	Affecting	Die’s	Erosion.	

3.	Drying	Rubber	Sheets	with	Co-Thermal	Energy	from	Sunray	and	

Heat	Pothole	of	Solar	Energy.		

4.	Research	and	Develop	Foldaway	Instrument	of	Standing	Practice	

for	Autistic	People.	

5.	Study	the	Development	of	Autistic	Children	with	Strengthening	

Development	Software.	

Design Researches	:	The	projects	of	creating	potentials	and	abilities	

to	develop	design	management	are	as	follows;	

1.	The	Study	of	Interior	Architecture	to	Respond	to	Ages	Development,	

Emphasizing	 Learner	 Centers,	 in	 Children	 Development	 Centers	 

attached	to	Local	Administration	Organization.

2.	Transfer	Technology	of	Product	Design	with	Left	Materials.	

Management Researches	:	The	projects	of	creating	potentials	and	

abilities	to	develop	managements	are	as	follows;			

1.	Co-Creation	Process	of	Entrepreneur	in	Green	Market,	Muang	

District,	Surin	Province.		

2.	The	Development	of	Organic	Rice	Market	in	Surin.		

3.	Raising	Awareness	in	the	Household	Account	Affecting	success	

to	life,	by	Way	of	Self-Sufficient	and	Self-Reliant	Citizens	:	the	Case	

Study	of	Surin	Province.		

4.	The	Participatory	Learning	Process	of	Doing	Agricultural	1	Rai	

Gets	Hundred	Thousand	Baht	Follow	Sufficient	Economy	 in	Dongwai	

Village	 Community,	 Tumbol	 Khoksombun,	 Kamalasai	 District,					

Kalasin	Province.		

Education Researches	 :	 The	 projects	 of	 creating	 potentials	 and	

abilities	to	develop	education	are	as	follows;			

1.	Strategic	Management	of	RMUTI	Library	to	Promote	Learning.

2.	Develop	E-learning	in	the	Subject	of	IT	Skills	for	RMUTI	first	

year	Under-Graduate	Students.		

3.	 Develop	 Patterns	 of	 Life-Skill	 Learning	 to	 Prevent	 Drugs	 for	

RMUTI	Students	in	Surin	Campus.	

4.	Develop	Activity	Patterns	Supplying	Life-Skill	in	Sex	Education	

to	prevent	Sex	Infection,	Using	Problems	Basis	for	RMUTI	Students	

in	Surin	Campus.	

5.	Knowledge	Base	Ontology	for	Search	Travel	in	the	Upper	North-East	

by	Wikipedia.
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พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
Mission of Providing Academic Services to the Community and Society
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การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ด�าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	

เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ระยะ	4	ปี	พ.ศ.	2557	-	2560

 

นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังมุ่งพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ที่มีประสิทธิภาพ	โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย	ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน

ต่างๆ	โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี	และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์	เช่น	โครงการฝึกอบรม

ระยะสั้นต่างๆ	อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง	ความเข้มแข็ง	และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน	

สังคม	และประเทศชาติต่อไป

Academic Services to the Community and the Public

RMUTI	has	the	mission	of	academic	services	to	the	public	in	order	to	make	

“Society	of	Wisdom”	strong	and	sustainable,	according	to	the	university’	s	

strategic	plan	of	4	Year-Development,	during	2014	-	2017.

In	addition,	RMUTI	focuses	on	developing	the	efficient	system	of	academic	

services.			That	is	RMUTI	promotes	integrating	Academic	Services	with	

Teaching	and	Research.		The	purpose	is	to	create	networks	of	academic	

cooperation	with	communities,	government	and	private	sectors.		RMUTI	

transfers	technology	and	useful	knowledge,	for	example,		projects	of	short	

course	training	for	the	public.		Such	activities	will	create	security,	strength,	

and	sustainable	development	to	the	community,	the	public,	and	the	country.
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วันที่	22	กันยายน	2557	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขต

ขอนแก่น	 โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม	 มอบเรือโดยสารล�าใหม่ที่สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจ 

ของคณะครอูาจารย์	นกัศกึษา	ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านท่าลาด	ซึง่เรอืดงักล่าว 

ผ่านการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว

On	22	September	2014,	KhonKaen	Campus	with	the	Faculty	of	

Technical	Education	and	the	Faculty	of	Engineering	granted	a	new	

passenger	boat	to	the	students	of	Ban	Thalad.		The	boat	was	

built	up	with	the	cooperation	of	RMUTI	lecturers	and	students.		It	

was	already	inspected	and	registered	from	the	Marine	Department.
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โครงการการอบรมพัฒนาเสริมความรู ้และเพิ่มทักษะอย่างเข้มข้นด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและ           

เชิงปฏิบัติการ 

วันที่	17	กรกฎาคม	2557	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์และ 

ศลิปศาสตร์	จดัโครงการการอบรมพฒันาเสรมิความรูแ้ละเพิม่ทักษะอย่างเข้มข้น 

ด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์	ชั้น	4	อาคาร	34	และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	

ชั้น	 5	 อาคาร	 34	 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 โครงการดังกล่าวมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโลกทศัน์บคุลากรสายวทิยาศาสตร์ด้านฟิสกิส์เพ่ือพัฒนา

สูส่ากล	เพิม่พนูความรูเ้ชงิทฤษฎแีก่บคุลากรสายวทิยาศาสตร์ด้านฟิสกิส์	และ

ให้บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ได้น�าความรู้ไปใช้จริงในเชิงปฏิบัติ

The Project :  Intensive Physics Training to Enhance Knowledge and Increase 

Skills in Theory and  Practice

The	program	of	Applied	Physics,	Faculty	of	Sciences	and	Liberal	

Arts	developed	the	project	“Intensive	Physics	Training	to	Enhance	

Knowledge	and	Increase	Skills	in	Theory	and	Practice”	on	17	July	

2014.	The	operation	ran	at	the	Faculty’s	meeting	room	and	in	Applied	

Physics	Laboratory	in	the	Building	34,	RMUTI	Main	Campus.	The	

objective	of	the	project	was	to	open	wide	world	vision	for	Applied	

Physics	lecturers,	as	well	as	to	enrich	their	theoretical	skills.	So	the	

lecturers	could	take	such	knowledge	to	authentically	apply	in	practice.
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โครงการ “บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม” โครงการย่อย : 

การสเปรย์น�้าเย็นเพื่อกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอก” 

วันที่	 6	 ธันวาคม	 2556	 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จดัโครงการ	 “บรกิารวชิาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยสีูส่ถานประกอบการและสงัคม”	 โครงการย่อย	 :	 การ 

สเปรย์น�้าเย็นเพื่อกระตุ ้นให ้ เห็ดหอมออกดอก”	 ให ้แก ่กลุ ่มเกษตรกร 

บ้านคลองไทร	 และกลุ ่มเกษตรผู ้ปลูกเห็ดหอม	 ณ	 ต�าบลไทยสามัคค	ี 

อ�าเภอวงัน�า้เขยีว	จงัหวัดนครราชสมีา

The Project “Academic Services and Technology Transfer to Enterprises 

and the Public”, Sub-Project : Cold Water Spray to Stimulate Shiitake 

Mushrooms to Bloom”

The	Program	of	Agricultural	Machinery	Engineering,	the	Faculty	of	

Engineering	and	Architecture	held	the	project	“Academic	Services	

and	Technology	Transfer	to	Enterprises	and	the	Public”,	Sub-Project	

:	ColdWater	Spray	to	Stimulate	Shiitake	Mushrooms	to	Bloom”.		

The	operation	wason	6	December	2013.		The	target	persons	were	

the	farmer	group	in	Baan	Khongsai	and	the	group	of	farmers	

who	cultivated	shiitake	mushroom	in	Thai	Samakee	Sub-District,	

Wangnamkheo	District,	Nakhonratchasima	Province.
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โครงการ “บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม” 

โครงการย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในงานโลหะวิทยา  

การอบชุบ การเตรียมชิ้นงานและการตรวจสอบ” 

วันที่	1	-	2	ธันวาคม	2556	สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

และ	 สถาปัตยกรรมศาสตร์	 จัดโครงการ	 “บริการวิชาการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยสีูส่ถานประกอบการและสงัคม”	โครงการย่อย	:	อบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

เรื่อง	“ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในงานโลหะวิทยา	การอบชุบ	การเตรียม 

ชิน้งานและการตรวจสอบ”	ณ	สาขาวชิาวศิวกรรมวสัด	ุคณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์

The Project “Academic Services and Technology Transfer to Enterprises and 

the Public”, Sub-Project : Workshop on “Progress and Technology in Metal 

Science, Coating, Works Preparation, and Checking”

During	1	–	2	December	2013,	the	Program	of	Materials	and	Metal	

Engineering,	RMUTI	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	organized	

the	project	“Academic	Services	and	Technology	Transfer	to	Enterprisesand	

the	Public”,		Sub-Project	:	Workshop	on	“Progress	and	Technology	in	

Metal	Science,	Coating,	WorksPreparation,	and	Checking”.	The	activities	

took	place	at	the	Program	of	Materials	and	Metal	Engineering,	Faculty	of	

Engineering	and	Architecture.
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โครงการ “นิทรรศการทางวิชาการศิลปะนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม ประจ�าปีการศึกษา” “ราชศิลป์ 4”

วนัที	่ 1	 -	3	กนัยายน	2557	คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม	จดั

โครงการ	 “นิทรรศการทางวิชาการศิลปะนิพนธ์และปริญญานิพนธ์	 คณะ

ศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม	ประจ�าปีการศกึษา”	“ราชศลิป์	4”	โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่อนรุกัษ์	 ส่งเสรมิและพฒันาศลิปะและวฒันธรรมไทย	 เผยแพร่

ความรู	้ ผลงานศลิปกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ	 เช่น	 ผลงานด้าน

จติรกรรม	ประตมิากรรม	ศลิปะภาพพมิพ์	การออกแบบผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์	

และเครือ่งเคลอืบดนิเผาให้แก่สาธารณชน

The Project : “Academic Exhibition of Arts Thesis and Projects, Faculty of 

Fine Arts and Industrial Design, for the Academic Year”  “Royal Arts 4”

The	Faculty	of	Fine	Arts	and	Industrial	Design	operated	the	project	

“Academic	Exhibition	of	Arts	Thesis	and	Projects,	Faculty	of	Fine	

Arts	and	Industrial	Design,	for	the	Academic	Year”		“Royal	Arts	4”	

during	1	–	3	September	2014.		The	objectives	were	to	conserve,	

promote,	and	develop	Thai	arts	and	cultures.		In	addition,	the	

objectives	were	to	publicize	knowledge,	arts	works	and	designs	in	

different	branches,	e.g.	the	works	of	Painting,	Sculpture,	Graphic	

Arts,	Product	Design,	and	Ceramic	Design	(Potteries).
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเซรามิกแก่บุคคลภายนอก

สาขาวิชาออกแบบเซรามิก	 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	 จัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเซรามิกแก่บุคคลภายนอก	 ณ	

อาคารส�านกังานเทศบาลต�าบลด่านเกวยีน	อ�าเภอโชคชยั	จงัหวดันครราชสมีา	

มี	2	หัวข้อ	ได้แก่

1.	การท�าดินเชื้อและเครื่องปั้นดินเผารากุ		จัดวันที่	8,	14	-	15	พฤศจิกายน	

2556	 เป็นการพัฒนาเน้ือดินด้วยการใช้ดินเช้ือเป็นการช่วยลดการแตกร้าว

ของผลติภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนได้	และน�าไปสูค่วามสามารถในการ

เคลอืบด้วยเทคนคิรากใุห้เหมาะสมกบัเนือ้ดนิด่านเกวยีนและสภาพความเป็นอยู่

ในท้องถิ่น

2.	การใช้เทคนิคสกาฟิโตบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	จัดวันที่	28	-	29	

มกราคม	 2557	 เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบของเครื่องปั้นดินเผา	 ท�าให้เกิด

ความแตกต่างจากเทคนิคแบบด้ังเดิมที่มีในท้องถิ่น	 แต่ยังคงไว้ซึ่งทักษะฝีมือ 

ที่ท�าอยู่

The Project : Workshop on Ceramics for General People

The	Program	of	Ceramic	Design,	RMUTI	Faculty	of	Fine	Arts	and	

Industrial	Design	hosted	the	project	“Workshop	on	Ceramics	for	

General	People”	at	Dankwian	Sub-District	Municipality	Office,	Chok	

Chai	District,	Nakhonratchasima	Province.		There	were	2	topics	

as	follows;

1.	How	to	Make	Lineage	Soil	and	Raku	Potteries	:		The	workshop	

was	operated	on	8,	and	during	14	–	15	November	2013.		It	

dealt	the	development	of	soil	mass	with	lineage	soil.		This	would	

reduce	cracking	of	Dankwian	pottery	products.	Then	the	products	

could	be	coated	with	Raku	technique	to	be	appropriate	with	the	

type	of	soil	in	Dankwian	and	the	living	environment	of	the	locality.

2.		How	to	Use	Sgraffito	Technique	with	Dankwian	Potteries	:	The	

activities	ran	during	28	–	29	January	2014.		The	objective	was	to	

develop	patterns	of	potteries,	to	make	them	different	in	technique	

from	the	traditional	ones	in	the	locality.		However,	the	manual	

skills	would	remain	the	same.	
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โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหมู่บ้านโคกโก่ง

วันที่	27	พฤษภาคม	2557	สาขาวิชามนุษยศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสังคม	จัด

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชน	 หมู่บ้านโฮมสเตย์	

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่ว	:	กรณศีกึษาบ้านโคกโก่ง	ต�าบลกุดหว้า	อ�าเภอ

กุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	วิทยากรน�าโดย	ผศ.วราพร	พูลเกษ	หวัหน้า

โครงการฯ	พร้อมคณะคณาจารย์สาขาวชิามนษุยศาสตร์	คณะเทคโนโลยสีงัคม	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	วทิยาเขตกาฬสนิธ์ุ	ซึง่การจดัฝึกอบรม 

ครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนเพื่อ 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของชมุชนหมูบ้่านโฮมสเตย์	และเพิม่ศกัยภาพของชมุชนให้มี 

ความเข้มแขง็ในการใช้ภาษาองักฤษในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและเป็นชมุชน

ต้นแบบในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถน�าไปใช้ในการ

สือ่สารได้จรงิ

The Project : Training to Develop English Skills for Communication in Ban 

Khok Kong Village

On	27	May	2014,	the	Department	of	Humanities,	Faculty	of	Social	

Technology	organized	the	project	“Training	to	Develop	English	Skills	

for	Communication	in	the	Community”	in	Homestay	Village.		The	

purpose was to increase potential in tourism business : the case 

study	of	Ban	Khok	Kong	Village,	Kut	Wa	Sub-District,	Kuchinarai	

District,	Kalasin	Province.		Asst.	Prof.	Waraporn	Poolket,	as	well	

as	other	RMUTI	lecturers	in	the	Department	of	Humanities,	gave	

lectures	and	conducted	practices.			In	addition,	the	objective	was	

to	train	people	in	the	community	to	practice	English	in	order	to	be	

able	to	communicate,	and	to	promote	tourism	business	of	Home-

stay	Village.	Also,	the	objective	was	to	increase	the	potentials	and	

community	empowerment	in	applying	English	to	promote	tourism	

business	and	to	be	the	model	of	English	skill	development	that	

can	use	in	authentic	communication.
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้เข ้าร ่วมโครงการก�าลังใจในพระด�าริฯ	 

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ระหว่างเดอืนมถินุายน	–	เดอืนกนัยายน 

2557	 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้แก	่

อาจารย์จงกล	พลูสวัสดิ	์อาจารย์ธนวรรธน์	เนือ่งศร	ี	เป็นวทิยากรฝึกอบรม

ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	ด้านการนวดไทย	กายวิภาคศาสตร์	

และสรีรวิทยาของมนุษย์	 นวดฝ่าเท้า	 ห่อลูกประคบ	 ท�าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

การนวด	 ให้แก่ผูต้้องขงัหญงิเรอืนจ�ากลางนครพนม	 ทัง้นี	้ การฝึกอบรมมี

วตัถุประสงค์	 เพือ่ให้ผูต้้องขงัมคีวามรูแ้ละทกัษะในการนวดแผนไทยขัน้พ้ืนฐาน	

โดยสามารถน�าความรูค้วามช�านาญทางการนวดไปดแูลสขุภาพของตนเองและ

คนใกล้ชดิ	และพฒันาต่อยอดทกัษะเพือ่น�าไปประกอบอาชพีหาเลีย้งตนเองได้	จาก

การเข้าร่วมโครงการครัง้นีม้ตีวัแทนของมหาวทิยาลยัเข้ารบัประธานเขม็ทีร่ะลกึ	

ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 วิโรจน์	 ลิ้มไขแสง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 

ดร.	โฆษิต	ศรีภธูร	และผูช่้วยศาสตราจารย์ณรงค์	ผลวงษ์	จากพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ในวนัที	่19	สงิหาคม	2557

RMUTI	Faculty	of	Natural	Resources	joined	the	project	:	Volitation	

under	the	Royal	Initiation	of	HRH	Princess	Bajrakitiyabha”	during	 

June	–	September	2014.	Two	professional	lecturers	from	the	Faculty 

of	Natural	Resources	were	professor	Jongkol		Poonsawat	and	professor 

Thanawath	Nuangsri.	They	trained	and	provided	knowledge	in	both	

theory	and	practice	for	female	prisoners	in	Nakhonpanom	Central	

Prison.	The	training	dealt	with	Thai	Massage,	Anatomy,	Human	

Physiology,	Foot	Sole	Massage,	Wrap	Compress,	and	how	to	make	

massage	products.		The	purpose	was	to	provide	female	prisoners	

knowledge	and	skills	in	basic	Thai	massage	so	that	they	could	take	

such	knowledge	to	look	after	themselves	and	other	close	people.		 

In	addition,	 they	could	develop	 their	skills	 to	earn	 their	 living.		 

According	to	the	project	participation,	on	19	August	2014,		there	

were	3	representatives	from	RMUTI	to	receive	Royal	Memorial	Pins,	

i.e.	Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	Asst.	Prof.	Dr.	Kosit		Sriputhorn,	

and	Asst.	Prof.	Narong	Pholwong.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ 

สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนในประเทศมากกว่า	125	แห่ง	ภายใต้
กรอบข้อตกลงความร่วมมือท่ีแตกต่างกัน	นับต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2548	หน่วยงาน											

เหล่าน้ี	ไดแ้ก	่มหาวทิยาลยัราชภฎั-บรุรีมัย	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน		

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	กระทรวงสาธารณสุข	

เทศบาลนครนครราชสีมา	กสทช.	บริษัทดัชมิลล์	จ�ากัด		บริษัท	ซีพี	ออล์ 

จ�ากัด	(มหาชน)		ฯลฯ

ผศ.	ดร.	วิโรจน์		ลิ้มไขแสง		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน	ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ	บริษัทดัชมิลล์	จ�ากัด	ในวันที	่

14	พฤษภาคม	2557	ณ	ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ	โดยมีเน้นจุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านผลิตภัณท์นมตามความต้องการ	ของตลาด

แรงงานในประเทศไทย

Rajamangla	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	has	academic	

cooperation and MOUs with higher education institutes and other private 

entrepreneurs	in	the	country.	At	present	RMUTI	has	more	than	125	

partners	under	different	agreements	since	2005.		Such	organizations	

are	Buriram	Rajabhat	University,		Mahasarakham	University,		King	

Mongkut’	s	Institute	of	Technology	Ladkrabang	(KMITL),		Center	

for	Skill	Development,	Synchrotron	Light	Research	Institute	(Public	

Organization),		Ministry	of		Public	Health,	Nakhonratchasima	City	

Municipality,		NBTC,		Dutch	Mill	Co.,	Ltd.,		CP	ALL		etc.

RMUTI	President	Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang	signed	the	MOU	

with	Dutch	Mill	Co.,	Ltd.	On	14	May	2014	at	RMUTI	Main	Campus	

in	Nakhonratchasima	Province.		The	purpose	of	the	agreement	is	

to	focus	on	HRD	in	Dairy	Products,	according	to	the	needs	of	the	

labor	market	in	Thailand.	

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
International Cooperation
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นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศดังนี้

In	 addition,	 Rajamangala	 University	 of	 Technology	 Isan	 has								

collaborations and MOUs with universities and educational institutes 

overseas,	i.e.

1.	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(Laos)	-	Savannakhet	University,	

Souksavath	College

2.	ราชอาณาจักรกัมพูชา	(Cambodia)	-	University	of	Battambang

3.	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	(Vietnam)	-	Hue	University,	University	

of	Danang,	Hanoi	University	of	Agriculture,	Nong	Lam	University

4.	ประเทศมาเลเซีย	(Malaysia)	-		Universiti	Tenaga	National

5.	สาธารณรัฐไต้หวัน	(Taiwan)	-	National	Pingtung	University	

of	Science	and	Technology	(NPUST)

6.	เกาหลีใต้	(Korea)		-	Korea	Invention	Promotion	Association	(KIPA)

7.	จีน	(China)	-	China	Agricultural	College	of	Tropical	Crops,	Yunnan	

Vocational	College	of	Tropical	Crops,	Yunnan	University	of	Nationalities,	

china Agricultural University

8.	ประเทศเนเธอร์แลนด์	(Netherlands)	-	Wageningen	and	Utrech	Universities

9.	ประเทศญี่ปุ่น	(Japan)	-	Gunma	University

รายงานประจ�าปี	2557	
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วนัที	่24	มถินุายน	2557		ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	สุรศักด์ิ	ราตร	ี	รองอธกิารบดี 

ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์และวเิทศสมัพนัธ์	พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ให้การต้อนรับ	Prof.	Dr.	Henry	Chen	และ						

คณะผู้บริหารจาก	National	Pingtung	University	of	Science	and							

Technology	(NPUST)	และเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน	ได้มีการเย่ียมชม

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน	ณ	ชั้น	3	อาคารเรียนรวม	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา

On	24	June	2014,	Asst.	Prof.	Dr.	Surasak	Ratree,	Vice	President	for	Strategic 

Planning	&	Foreign	Relation		Affairs,	as	well	as	other	RMUTI		Administrators,	

welcomed	Prof.	Dr.	Henry	Chen,	Director	of	International	Affairs,	National	

Pingtung	University	of	Science	and	Technology	(NPUST),	and	his	staff	

from	Taiwan.	NPUST	has	established	“Taiwan	Education	Center”	at	

Classroom	Building,	3rd	Floor,	Rajamangala	University	of	Technology	

Isan	Nakhonratchasima.	
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โครงการเรียนภาษาจีนและท�ากิจกรรมกับอาจารย์ชาวไต้หวัน

งานวิเทศสัมพันธ์	 กองนโยบายและแผน	 จัดโครงการเรียนภาษาจีนและ 

ท�ากิจกรรมร่วมกับอาจารย์ตง	เฉิง	เซี่ย	ชาวไต้หวัน	ณ	ส�านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา

The Project of Study Chinese and Doing Activities with Taiwanese Teacher.

RMUTI	International	office	hosted	the	project	of	“Study	Chinese	and	

Doing	Activities	with	Taiwanese	Teacher.”	The	teaching	location	is	

Office	of	Academic	Services	and	Information	Technology,	Rajamangala	

University	of	Technology	Isan	Nakhonratchasima.	The	teaching	is	

conducted	by	Mr.	Tung-Cheng	Hsieh.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี      

(ไทย-ญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ลงนามความร่วมมือกับสมาคม 

ส่งเสรมิเทคโนโลย	ี(ไทย-ญีปุ่่น)	เม่ือวนัท่ี	17	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชมุ 

แคแดง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	โดยมีคณะ 

ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย	ี 

เข้าร่วมในการลงนาม

RMUTI signied an MOU with “Technology Promotion Association            

(Thailand-Japan) (TPA)” 

on	17	July	2014,	RMUTI	signied	an	MOU	with	“Technology	

Promot ion	 Association	(Thailand-Japan)	(TPA)”	at	Kae-Daeng	

Reception	Room,	Rajamangala	University	of	Technology	 Isan										

Nakhonratchasima.	In	the	agreement,	both	parties	agree	to	cooperate	

in	exchanging	academic	staff,	supporting	staff,	materials	and	so	on.
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นักศึกษามหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วนัที	่5	สงิหาคม	2557	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	นครราชสมีา	

ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา	 จากมหาวิทยาลัยดานัง	

สาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม	ตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษนานาชาต	ิ 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	โดยได้ 

เดินทางมาศึกษาดูงาน	ณ	อาคารส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ซึ่งมีคณะผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น	

จ�านวน	50	คน

Danang University visited RMUTI

On	5	August	2014	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	

Nakhonratchasima	welcomed	the	students	from	Danang	University,	

Vietnam,	according	to	the	project	of	“International	English	Campus.”	

The	project	was	originated	at	Sakon	Nakhon	campus.	There	were	

50	participants.	The	youths	had	a	study	visit	at	Office	of	Acedemic	

Services	and	Information	Technology.	The	Project	also	included	

educational	field	trips	in	Thailand.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เป็น

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณุภาพชัน้น�าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทีมุ่ง่เน้น

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ	 เพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ	 ได้มีพันธกิจ	

ที่ เน ้นด ้านท�า นุบ� า รุงศาสนา	 อนุ รักษ ์ศิลป

วัฒนธรรม	และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและ

วฒันธรรมของท้องถิน่และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้และตระหนัก 

ในคณุค่าของศลิปะและวฒันธรรม	และภมูปัิญญาท้องถิน่ 

เพิ่มขึ้น	 โดยมีการสร้างเครือข่ายกับทุกวิทยาเขต 

คอื	วทิยาเขตกาฬสนิธุ	์	วทิยาเขตขอนแก่น	วทิยาเขตสกลนคร 

วทิยาเขตสรุนิทร์		นอกจากนีย้งัสร้างเครอืข่ายกบั

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล	 ทั้ ง	 8	

มหาวิทยาลัย	 	 และมหาวิทยาลัยฯ	 ได้ส่งเสริม

การน�าความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่

ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายทั้งในกลุ่ม

นักศึกษา	บุคลากร	และประชาชนทั่วไป	เช่น		การ

ฝึกสอนทกัษะดนตรแีละนาฏศลิป์	การแสดงผลงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา		การร่วม

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน	 และ

การแสดงของนักศึกษาชมรมพื้นถิ่นอีสานของ 

มหาวิทยาลัยฯ	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ	 ได้จัด

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาค						 

ลุม่น�า้โขง	โดยน�าศิลปะและวฒันธรรม	และภูมปัิญญา

ท้องถ่ิน	ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมาแลกเปลีย่น 

และจัดแสดงให้ประเทศลาว	 ประเทศเวียดนาม		

ประเทศกัมพูชา	 ประเทศเมียนมาร์	 และประเทศจีน	

ได้เห็นถึงความสวยงาม	 ที่น�าวัฒนธรรมของ 

แต่ละจังหวัดมาผสมผสานกันแบบลงตัว

มหาวิทยาลัยฯ	 จะด�าเนินการสืบทอด	 อนุรักษ์	 

ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ของ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ให้คงอยูคู่ก่บัชมุชนตลอดไป 

ดังเช ่นพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน	

Conserving and Caring for Arts and Culture

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	is	a	

leading professional university in the northeast 

region	which	produces	skillful	manpower	in	

the field of science and technology in order 

to	 develop	 the	 community	 and	 society.		

Apart	from	this,	the	mission	of	RMUTI	is	to									

preserve religion and Thai culture and conserve 

natural	resources.

RMUTI	is	one	network	among	those	eight	

Rajamangala	Universities	also	realized	the	

importance of regional cultural enrichment 

activities,	especially	in	the	arts	and	cultures	

of	the	Northeast.	Together	with	four	campuses,	we	

have promoted and propagated the regional 

and northeastern cultures by encouraging the 

community and society to perceive and realize 

the	values	of	arts,	cultures	and	local	intellects.		

Besides,	RMUTI	has	continuously	permitted	 

the	organizational	staff	to	propagate	the	know-how 

about	 arts	 and	 cultures	 activities,	 for	 

instance,	musical	skills,	dancing	art	training,	

students’	success,	communities	participation	

and	students’	performance	in	northeastern	region.		

Moreover,	the	knowledge	management	about	

arts,	cultures	and	intellects	has	been	arranged	

for	the	Mea	Khong	volley	countries	such	

as	Loas,	Vietnam,	Cambodia,	Myanmar	and			

China.	This	project	was	to	show	the	integrated	

fineness	of	the	provincial	cultures.

By	next	future,	RMUTI	will	have	preceded	the	

acquiring	and	conserving	of	the	northeastern	

arts,	cultures	and	intellects	as	for	the	RMUTI	

mission	permanently.

พันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
Mission of Conserving and Caring for Arts and Culture

รายงานประจ�าปี	2557	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		73



โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 จัดโครงการราชมงคลอีสานรักษ์

ประเพณีไทย	ประเพณีสงกรานต์	ระหว่างวันที่	 8	 -	9	 เมษายน	2557	ณ							

คุรุสัมมนาคาร	 โดยมี	ผศ.	ดร.	วิโรจน์	ลิ้มไขแสง	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	ซึง่กจิกรรมภายใน

งานประกอบด้วยการประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย		การถวายสังฆทานแด่

พระภิกษุสงฆ์	 เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ	 บุคลากรและนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานทีว่ายชนม์		พธิสีรงน�า้พระ	การรดน�า้

ด�าหัวคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ	คณะผู้บริหาร	ผู้สูงอายุจาก	ชุมชน

มหาชัย-อุดมพร	ชุมชน	30	กันยา	การปล่อยปลา	การประกวดขบวนแห่เทพี

สงกรานต์	 ประกวดเทพีสงกรานต์	 4	 คณะส�าหรับนักศึกษา	 การประกวด					

คู่หนุ่ม-สาวอนุรักษ์ไทย	 และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	 ชักกะเย่อ	 ปิดตาตีหม้อ	

และการร�าวง		บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น	

Rajamangala Isan conserves Thai Tradition “Songkran Festival”

Rajamangala	 University	 of	 Technology	 Isan	 (RMUTI)	 organized	

“Rajamangala	 Isan	 conserves	 ThaiTradition		 Songkran	 Festival”		

during	8	-	9	April	2014	at	KuruSammanakarn	Hall.	Asst.	Prof.	Dr.	

VirojLimkaisang,	RMUTI	President,	gave	a	speech	for	the	opening	

ceremony.		 The	 activities	 in	 this	 project	 included	 forming	 sand	

pagodas	competition,	offering	alms	to	monks	for	giving	merit	to	

ancestors,	RMUTI	staff	and	students	who	passed	away,	bathing	rite	

for	 Buddha	 images,	 also	 pouring	 scented	 water	 to	 retirement	

staff,administrators,	elders	from	Mahachai	-	Udomporn	Community	

and	30	Kanya	Community.		Moreover,	there	were	activities	of	fish	

release,	 Miss	 Songkran	 Parade	 Contest,	 Miss	 Songkran	 Beauty	

Queen	Contest	from	students	in	4	faculties,	the	Contest	of	Boy	-	Girl	

Thai	 Conservation.		 In	 addition,	 the	 activities	 included	 traditional	

sports;	tug	-	of	-	war,	blindfold	pot	-	hitting	and	Thai	folk	dance.		

The	atmosphere	was	full	of	fun	and	warm.
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โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 จัดโครงการราชมงคลอีสานรักษ์

ประเพณีไทย	 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	 เม่ือวันท่ี	 10	 กรกฎาคม	 2557	 

ณ	วัดบ้านเกาะ	 ต�าบลบ้านเกาะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมี	 

ผศ.	ดร.	วิโรจน์	ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

เป็นประธานในการถวายต้นเทียนพรรษา	ปัจจัยท�าบุญจ�านวน	11,239	บาท	

และผ้าอาบน�า้ฝน	รวมกบัคณะผูบ้รหิาร	ซึง่ในโครงการนีค้ณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้จัดตั้งต้นผ้าป่าเพื่อถวายแด่วัดบ้านเกาะ	 

โดยมี	 รศ.	ดร.	 พิพัฒน์	 อมตฉายา	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	เป็นผูถ้วายต้นผ้าป่า		มยีอดท�าบญุจ�านวน		31,935.75	บาท	

นอกจากนีย้งัมกีารถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษสุงฆ์	และการรบัทานอาหาร

กลางวันร่วมกัน	 ระหว ่างคณะผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และ

นักศึกษา

Project “RMUTI Conserving Thai Tradition, Buddish Lent Candle Parade 

Festival”

RMUTI	held	the	project	“RMUTI	Conserving	Thai	Tradition,	Buddhist	

Lent	Candle	Parade	Festival”	on	10	July	2014	at	Ban	Kho	Temple,	

Ban	Kho,	Muang,	Nakhonratchasima.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	

RMUTI	President,	was	the	chairman	to	offer	Buddhist	Lent	Candle,	

the	loincloth	and	merit	factor	of	11,239	baht,	together	with	RMUTI	

administrators.	On	this	occasion,	thefaculty	of	Engineering	and	

Architecture	organized	the	ceremony	and	the	Dean	Assoc.	Prof.	

Dr.	Pipatana	Amatachaya	offered	robes	to	Buddhist	priest	at	the	

monastery.	After	that,	the	monks	were	offered	lunch.	Finally,	RMUTI	

administrators,	lecturers,	staff	and	students	had	lunch	together.	

The	total	donation	was	31,935.75	baht.
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โครงการปลูกจิตส�านึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้จดัโครงการปลกูจติส�านกึ

เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น		ในวันที่	2	-	4	กรกฎาคม	2557	ณ	สวนลุงโชค 

อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมีนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจาก

สโมสรนักศึกษา	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	51	คน		มีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิต

ส�านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา	

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับ

หน่วยงานภายนอก	และเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย	คือ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

The Project : Conscious Persuasion for the Youths in Environmental Protection

The	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	operated	the	project	

“Conscious	Persuasion	for	the	Youths	in	Environmental	Protection” 

during	2	–	4	July	2014,	at	Loongchoke	Park,	Wangnamkeow	

District,	Nakhonratchasima	Province.	The	participants	were	51	 

representatives	from	RMUTI	Student	Clubs.		The	objective	was	 

to	create	students’	conscious	persuasion	in	environmental	protection. 

In	addition,	the	activities	would	create	cooperation	network	in	

organizing	environmental	projects	with	other	external	organizations.	That	

is to say that one of RMUTI mission is to conserve and care for cultural 

artifacts,	as	well	as	environment.
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โครงการร่วมปลูกจิตส�านึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้จดัโครงการร่วมปลกูจติ

ส�านึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 วันที่	 11	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	คุรุสัมมนาคาร		มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	

250	 คน	 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะและ					

ไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม	 สร้างความสามารถพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ในด้านต่างๆ

The Project : Conscious Persuasion for Teenagers to Love Thai Arts and 

Culture,  and to Promote Buddhism  

The	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	hosted	the	project	

“Conscious	Persuasion	forTeenagers	to	Love	Thai	Arts	and	Culture,	

and	to	Promote	Buddhism”	on	11	February	2014	at	Kurusummanakarn	

Hall,	RMUTI	Main	Campus.		There	were	250	students	participating	

the	project.		The	aim	was	to	have	the	students	do	the	activities	

that	promote	Thai	arts,	and	not	forget	good	Thai	cultures.	They	 

were encouraged to create their abilities to get ready to be  

desirable	graduates	in	different	fields.
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โครงการสัมมนาและปฏิบัติการทัศนศิลป์ระดับชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วนัที	่13	-	14	มนีาคม	2557	สาขาวชิาทศันศลิป์	คณะศลิปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม	จัดโครงการสัมมนาและปฏิบัติการทัศนศิลป์ระดับชาติ	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ณ	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	และ

ห้องประชุม	 500	 ที่นั่ง	 อาคาร	 35	 	 กิจกรรมมีท้ังการบรรยายและการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ	 และได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ	

อาจารย์ผู้สอนศิลปะ	 ศิษย์เก่ามาทอดทอดความรู้ให้กับนักศึกษา	 อีกทั้งยังมี

การจดัแสดงนทิรรศการผลงานจากการด�าเนนิโครงการของปีทีผ่่านมาด้วย

The Project  : In – Country Seminar and Practical Visual Arts for the Fiscal 

Year 2014

		The	Program	of	Visual	Arts,	RMUTI	Faculty	of	Fine	Arts	and	

Industrial	Design	organized	the	project	“In	–	Country	Seminar	and	

Practical	Visual	Arts	for	the	Fiscal	Year	2014”		during	13	–	14	

March	2014.		The	event	took	place	at	the	Faculty	of	Fine	Arts	and	

Industrial	Design,	and	at	the	Classroom	Building	35,	RMUTI	Main	

Campus.	The	activities	included	lectures	as	well	as	creating	arts	

works	of	different	branches.		In	addition,	the	Faculty	honorably	

invited	national	artists,	arts	lecturers,	and	alumni	to	transfer	their	

knowledge	to	the	students.	The	project	also	included	the	exhibition	

of	the	previous	year’s	arts	works.
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โครงการปฐมนเิทศและอบรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมนกัศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2557 คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 จัด	 “โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม”	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	16	-	19	พฤษภาคม	2557	และรุ่นที่	2 

ระหว่างวันที่	20	–	23	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องประชุมแคแสด	อาคาร 

วิทยบริการ	 และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน	 ต�าบลบ้านค้อ	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัขอนแก่น	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.	อาดา	รยัมธรุพงษ์	รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น	เป็นประธานเปิดโครงการ

The Project : Orientation and Training to Develop Students’ Moral and  

Ethics for the Academic Year 2014, Faculty of Technical Education  

The	Faculty	of	Technical	Education	organized	the	project	“Orientation	

and	Training	to	DevelopStudents’	Moral	and	Ethics	for	the	Academic	 

Year	2014,	Faculty	of	Technical	Education”.	Phase	1	was	operated 

during	16	–	19	May	2014,	and	Phase	2	was	during	22	–	23	 

May	2014.	The	activities	happened	at	Kae	–	Sade	Meeting	Room,	

Academic	Service	Building,	and	Veruwan	Practical	Theology	Center	

which	was	located	in	Bankoh	Sub-District,	Muang	District,	KhonKaen	

Province.	Dr.	Ada	Raimaturapong,	the	Vice	President	for	KhonKaen	

Campus,	was	honorably	the	chair	person	for	the	opening	ceremony.
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โครงการพานักศึกษาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	วทิยาเขตขอนแก่น	จดัโครงการพานกัศกึษาน้อง

ใหม่ไหว้พระธาตุ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สกัการะพระธาตขุามแก่น	พระมหาธาตุ

แก่นนคร	ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	

การมีจิตสาธารณะ	 ร่วมท�าประโยชน์แก่สังคม	 เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้คนในท้องถิ่น	 ตลอดจนสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีก

ด้วย

The Project : Taking Out Juniors to Respect Pratad

RMUTI	Faculty	of	Technical	Education	 in	KhonKaen	Campus	 

developed	the	project	“Taking	OutJuniors	to	Respect	Pratad”.	 

The	objective	was	to	worship	PratadKhamkaen,	PraMahatadKaenNakron. 

In	addition,	the	objective	was	to	promote	students’	virtue,	morality,	

and	to	conserve	good	Thai	customs	and	traditions.	The	students	

were	also	expected	to	have	public	minds,	to	co-work	for	the	public	

interests,	to	learn	the	ways	of	lives	of	the	local	people.	Finally,	they	

created	good	relationships	between	seniors	and	juniors.
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ราชมงคลอสีานสบืสานวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่9 “ราชมงคลอสีาน น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ” 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์		เป็นเจ้าภาพจัดงาน	ราชมงคลอีสานสืบสานวัฒนธรรม

ไทย	ครั้งที่	9	“ราชมงคลอีสาน	น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”	ระหว่าง

วันที่	16	-	18	กุมภาพันธ์	2557	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

วิทยาเขตกาฬสินธุ์		โดยมีนายสุวิทย์	สุบงกฎ	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์		

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2557	ภายในงานมี

การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย	 อาทิ	 จัดนิทรรศการ	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ		การประกวดส้มต�า

ลีลา	การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุง่	การประกวดเดีย่วเครือ่งดนตรพ้ืีนเมอืง

อีสาน	โปงลาง	พิณ	แคน	โหวด	ซอ	การประกวดแข่งขันพานบายศรี	การ

ประกวดแข่งขันประดับผ้า	 การประกวดนางไห	 กั๊บแก๊บ	 การประกวดกล่าว

สนุทรพจน์	และการประกวดมารยาทไทยคู	่และการแสดงศลิปวฒันธรรมจาก

ทั้ง	5	วิทยาเขต

RMUTI, Kalasin Campus organized 9th Isan Inherit Thai Culture Project 

“RMUTI PayHomagefor Royal Grace”

 

RMUTI	Kalasin	Campus	hosted	of	9th	Isan	Inherit	Thai	culture	project	

“RMUTI	Pay	Homage	for	Royal	Grace”during	16	-	18	February	2014	

at	RMUTI	Kalasin	Campus.	On	16	February	2014,	Mr.	SuwitSubongkot, 

Kalasin	Governor,	presided	over	the	opening	ceremony.	There	were	

many	activities	such	as	the	exhibition	“RMUTI	Pay	Homage	for	Royal	

Grace”,	papaya	salad	dance	contest,	Thai	country	singing	contest,	

Northeast	musical	instrument	(Bonglarng,	Indian	lute,	Thai	organ,	

fiddle),	Phan	Bai	Sri	Competition,	Clothes	Ornament	Competition,	

Ms.	Jars	Competition,	Gup-Gap	Competition,	Speech	Competition	

(men-women) and best manner contest (men-women) and culture 

performance	from	5	campuses.	The	objective	aimed	to	support	

RMUTI	students,	staff	and	general	people	 to	 join	 inherit	Thai					

culture activities and to realize the importance in maintaining arts 

and	cultures.	There	were	approx.	1,000	students	and	interested	

people	participating	the	competition	and	exhibition.
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมงานบุญบั้งไฟ อ�าเภอพังโคน

วันที่	3	พฤษภาคม	2557	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟ	ซึ่งจัดโดยเทศบาลอ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมสบืสานศลิปวฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของท้องถิน่

The Project : Inheritance of Boon Bung Fai Festival, Arts and Culture in 

Phangkhon District

On	3	May	2014,	the	Faculty	of	Natural	Resources	participated	the	

festival	“Boon	Bung	Fai”.		The	activity	was	organized	by	Phangkhon	

District	Manicipality	with	the	purpose	to	inherit	good	arts,	cultures	

and	traditions	of	the	locality.
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โครงการปักด�าวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

วันที่	4	กรกฎาคม	2557	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	ร่วมอนุรักษ์	สืบสาน

ประเพณีลงแขกด�านา	ณ	พื้นที่แปลงนาเกษตรกรบ้านบะแต้	ต�าบลแร่	อ�าเภอ

พงัโคน	โดยมนีกัศกึษาและบคุลากร	คณะทรพัยากรธรรมชาตเิข้าร่วมกจิกรรม	

200	 คน	 โดยมีนายอ�าเภอพังโคน	 และตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้

The Project : Transplant on Mother’ s Day, Harvest on 

Father’ s Day

 

On	4	 July	2014,	RMUTI	 staff	 and	 students	 in	 the	 Faculty	

of	Natural	Resources	cooperated	in	conserving	the	inheritance	

of	“Long	Kag	Dum	Na”	tradition		(transplanting	rice	seedling	

toge the r 	with	friends	and	neighbors),	 in	the	paddy	fields	of	

the	farmers	in	Ban	Batae,	Rae	Sub-District,	Phangkhon	District,	

SakonNakhon	Province.	There	were	200	participants.		Also,	the	

Phangkhon	Sheriff	and	other	representatives		of	other	external	

government	sectors	joined	the	activities.
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	ประจ�าปีการศึกษา	2556	ตามเกณฑ์การประเมิน	

สกอ.	จ�านวน	9	องค์ประกอบ	23	ตัวบ่งช้ี	ตามเกณฑ์การประเมิน	

สมศ.	จ�านวน	19	ตัวบ่งช้ี	และตามเกณฑ์การประเมิน	

มทร.อีสาน	จ�านวน	11	องค์ประกอบ	

รวมทั้งสิ้น		51	ตัวบ่งชี้	

สรุปได้	5	มุมมองใหญ่ๆ	ดังนี้

มุมมองที่ 1 มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป1)

ผลการประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม	

คะแนนเฉลี่ย	4.32	อยู่ในระดับ	ดี	ตามเกณฑ์ของ	สกอ.

คะแนนเฉลี่ย	4.29	อยู่ในระดับ	ดี	ตามเกณฑ์ของ	สมศ.

คะแนนเฉลี่ย	4.25	อยู่ในระดับ	ดี	และเกณฑ์ของ	มทร.อีสาน

Conclusion of Internal Quality Assurance, University Level Academic Year 

2013 Rajamangala University of Technology Isan

The evaluation of RMUTI Quality Assurance in the academic year 

2013	was	considered	from	the	following	criteria;

OHEC	 				9	aspects	of	quality	composition/	23	indicators

ONESQA				19	indicators	of	quality	composition

RMUTI	 			11	aspects	of	quality	composition

TOTAL	 			51		indicators	of	quality	composition

In	conclusion,	there	are	5	general	view	points	as	follows;

View Points 1  View Points of Quality Composition

The		evaluation	result,	according	to	University	Criteria,	in	general	view	is	as	

follows;

Mean	4.32	equals	“Good	Level”	-	OHEC	Criteria

Mean	4.29	equals	“Good	Level”	-	ONESQA	Criteria

Mean	4.25	equals	“Good	Level”	-	RMUTI	Criteria

มุมมองที่ 2 มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Input Process Output) (ป2) 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	เท่ากับ	4.23	อยู่ในระดับ	ดี

ปัจจัยน�าเข้า	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.58	อยู่ในระดับ	ดี

กระบวนการ	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.44	อยู่ในระดับ	ดี

ผลผลิต/ผลลัพธ์	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.13	อยู่ในระดับ	ดี

 

View Points 2   View Points of Higher Education Standards

(Input Process Output)

The	mean	in	general	view	4.23	equals	is	at	“Good	Level”.		

Input							Mean	3.58	equals	“Good	Level”

Process				Mean	4.44	equals	“Good	Level”

Output					Mean	4.13	equals	“Good	Level”

มุมมองที่ 3 มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป3) 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	เท่ากับ	4.23	อยู่ในระดับ	ดี

View Points 3 View Points of Higher Education Standards

The	mean	in	general	view	4.23	equals	is	at	“Good	Level”.

มุมมองที่ 4 มุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป4) 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	เท่ากับ	4.52	อยู่ในระดับดีมาก

.		

View Points 4  View Points of Management

The	mean	in	general	view	4.52	equals	is	at	“Very	Good	Level”.		

View Points 5  View Points of Higher Education Standards

The	mean	in	general	view	4.52	equals	is	at	“Very	Good	Level”.		

มุมมองที่ 5 มุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป5)

พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม	เท่ากับ	4.52	อยู่ในระดับดีมาก
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กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
Activities of QA Evaluation
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As RMUTI weighs the importance on Internal Control System and 

Risk	Management	System,	both	systems	are	integrated	to	have	

clear	practice	conduct	and	to	be	in	accordance	with	each	other.	

Trainings	and	workshops	were	organized	in	the	academic	year	

2013.	In	addition,	the	university	appointed	committee	to	analyze,	

identify	the	risk,	evaluate	opportunities	and	affects	of	the	risk.		

Then	the	committee	ranked	priority	of	the	risk	in	order	to	make	 

a	plan	 for	 risk	management.	Finally,	 the	plan	was	 run,	with		 

efficiency,	to	be	in	accordance	with	Internal	Control.		The	planning 

activities	must	reach	the	objective,	according	to	the	indicator	no.	

7.4,	that	is	“Risk	Management	System	is	used	in	Educational	

Administration	Process”.

The	 Project	 :	 Increasing	Potential	 for	 Internal	 Control:	 Risk							

Management	for	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	during	

22	–	23	August	2014	at	Emerald	Isan	Room,	Office	of	Academic	

Services	and	Information	Technology,	RMUTI.

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control System and Risk Management System

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี	 จึงบูรณาการระบบการ

ควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งให้มแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน	และสอดคล้อง

ไปด้วยกัน	 โดยมีการจัดอบรมโครงการการควบคุมภายในและบริหารความ

เสีย่งประจ�าปี	2556		ซึง่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยง	 เพื่อวิเคราะห์,	 ระบุความเสี่ยง,	ประเมินโอกาสและผลกระทบของ		

ความเสี่ยง	 และจัดล�าดับความเสี่ยง	 เพื่อจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง	 และ

ด�าเนนิการตามแผน		ให้สอดคล้องกบัการควบคมุภายใน	อย่างมปีระสทิธิภาพ	

ประสิทธิผล	และบรรลุตามวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดที่	7.4	เรื่อง	มีการน�าระบบ

การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา	

โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุมภายใน	 :	 การบริหารความเสี่ยง	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ระหว่างวนัที	่22	-	23	สงิหาคม	2557 

ณ	ห้องประชุมมรกตอีสาน	 ชั้น	 5	 	 อาคารส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โครงการเพิม่ศกัยภาพงานควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง	โครงการ

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การจดัท�ารายงานการควบคมุภายในตามระเบยีบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน	พ.ศ.	2544	ระหว่างวันที่	15	-	16	กันยายน	2557		ณ	ห้องประชุม

มรกตอีสาน	ชั้น	5		อาคารส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

The	 Project	 :	 Increasing	 Potential	 for	 Internal	 Control	 and	Risk												

Management	:	Project	of	Seminar	with	the	Topic	“How	to	Report	

Internal	Control	according	to	the	Regularity	of	Auditor	Committee,	

referring	to	Internal	Control	Standard	Setting	of	the	year	2001.	The	

activity	took	place	during	15	–	16	September	2014	at	Emerald	Isan	

Room,	Office	of	Academic	Services	and	Information	Technology,	

RMUTI
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Information Technology Rajamangala University of Technology Isan
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RMUTI	has	run	projects	to	develop	the	works	of	Academic	Services 

and	Information	Technology.		The	university	weighs	the	importance	

on	 efficient	 services	 and	 practical	 work.	 	 The	 development	 

consists	of	many	aspects;	e.g.		the	establishment	of	“Center	for	

Training	and	Testing,	and	IT	Academic	Services”,	Area	Extension	

for	network	and	internet	services,	reform	of	service	area,	setting	

up	Smart	Classroom	etc.	

In	the	fiscal	year	2014,	RMUTI	has	operated	systems	of	network	and	

internet,	as	well	as	information	technology	for	academic	services	as	

follows;

1.	Network	Infrastructure	Service	:	Network	Infrastructure	Service	

is	a	network	service	in	the	university	which	links	to	buildings	by	

setting main wireless and expanding to each division as well as to 

other	RMUTI	campuses.	

2.	Wireless	LAN	Service	:	Provide	Wireless	LAN	Service	The	wireless	

service	called	RMUTI-WiFi	is	installed		in	the	area	of	RMUTI	Main	

Campus.	It	is	served	at	90	service	points	within	RMUTI	main	buildings	

and	88	service	points	at	student	dormitory.		Also	there	is	service	of	

RMUTI	Virtual	Private	Network	(VPM).

                

Information System for Academic Services also offers other services 

such	as	RMUTI	Virtual	Private	Network,	website	areas	for	RMUTI	

offices,	computer	for	academic	and	management,	Software	License,	

e-Learning,	and	Information	Technology	Examination	Center.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้มีการด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนา

งานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพการ

บริการ		และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ		โดยมีการพัฒนาที่ส�าคัญ		อาทิ

เช่น	 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทดสอบความรู้และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ขยายพื้นที่การให้บริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต	ปรับปรุงพื้นที่

การให้บริการ	ห้องเรียนอัจฉริยะ	(Smart	Classroom)	เป็นต้น

ในปีงบประมาณ	2557		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ได้ด�าเนนิงาน

ด้านการด�าเนนิงานระบบเครอืข่ายและอนิเตอร์เนต็/สารสนเทศเพือ่งานวชิาการ		

ดงันี้

1.	บริการโครงข่ายคอมพิวเตอร์	 เป็นการให้บริการเชื่อมเครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัย	 โดยมีการเช่ือมต่อไปยังอาคารต่างๆ	 ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์

กระจายสัญญาณหลัก	และกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ	รวมถึงวิทยาเขต	

2.	บรกิารเครอืข่ายแบบไร้สาย	เป็นการให้บรกิารเครอืข่ายไร้สาย	ชือ่	RMUTi-WiFi 

ภายในศนูย์กลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	สามารถเข้าใช้บรกิาร 

เครอืข่ายไร้สายบรเิวณอาคารหลกั	90	จดุ	และหอพกันกัศกึษาจ�านวน	88	จุด 

และบรกิารเครอืข่ายส่วนตวัเสมอืน	(RMUTi	Virtual	Private	Network	:	VPM)  

สารสนเทศเพื่องานวิชาการ	 ยังมีการให้บริการในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 บริการ

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน	 (RMUTi	 Virtual	 Private	 Netwok)	 บริการพื้นที่

ส�าหรับเว็บไซต์หน่วยงาน	มทร.อีสาน		บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการ	 บริการงานลิขสิทธิ์ซอฟแวร์	 บริการงานด้าน	

e-Learning	และบริการงานศูนย์สอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ
Information Technology for Academic Services
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1.	ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์

ระบบอเิลก็ทรอนกิส์เมล์ใน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เป็นบรกิาร

เฉพาะมีไว้เพื่อบริการแก่หน่วยงาน	 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	

โดยหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวสามารถใช้บริการด้วยการมีบัญชีสมาชิก

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

2.	ระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต

บริการระบบบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต	 เป็นระบบจัดการข้อมูลและบริการ

อนิเทอร์เนต็	ทัง้ของบคุลากรและนกัศกึษา	สามารถสมคัรได้แบบอตัโนมติั	โดย

อ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากร	และฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

 

1.	Electronic	Mail	Service

Electronic	Mail	Service	System	provides	services	specially	for	RMUTI	

offices,	personnel,	and	students.	The	names	of	such	offices	and	

persons	must	be	on	the	list	of	RMUTI	internet	members.

2.	Internet	Account	Service

Internet Account Service System provides account services  to the 

internet	members.	The	system	deals	with		information	management		

and	internet	services.		RMUTI	personnel	and	students	can	apply	

automatically,	referring	to	the	databases	of	personnel	and	students.

3.	RMUTI	e-Courseware

RMUTI	e-Courseware		Learners		are	offered	media	called		e-Courseware		

for	individual	desire	on	internet.	They	can	learn	in	anywhere	and	

anytime.	Seventy-two	subjects	are	offered	online.

4.	RMUTI	Learning	Management	System

LMS	System	RMUTI	Learning	Management	System	(LMS)	is	the	

system that integrates learning  in  normal class  and  self access 

learning.		The	system	was	designed	 to	support	and	 to	 facilitate	

teaching	management	boundlessly.	It	also	increases	opportunities	

to	reach	sources	of	knowledge.		At	present	there	are	405	subjects	

online.

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิชาการ
Information System for Academic Services
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3.	ระบบบริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เป็นบรกิารสือ่เพือ่การเรยีนรูต้ามอธัยาศยัในรปูแบบบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์บน

ระบบอินเทอร์เน็ต		ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่	ทุกเวลาตามความต้องการ

ของแต่ละบุคคล	โดยเปิดให้บริการมากกว่า		72		รายวิชา

4.	ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์	(ระบบ	LMS	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน)		

เป็นการผสมผสานการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนกัศกึษา	เพือ่สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกในการจดัการเรยีน

การสอนในรปูแบบไร้พรมแดน	เพิม่โอกาสในการเข้าถงึแหล่งเรยีนรูแ้ก่นักศกึษา		

โดยมีรายวิชาที่ให้บริการในระบบมากว่า	405	รายวิชา



ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์	Online	Teaching	Management	System

ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต	The	System	of	Information	Management	and	Internet	Services
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มหาวทิยาลยัฯ	ได้พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร	เพือ่ใช้ในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	และใช้ในการบริหารจัดการ	

การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร	ประกอบด้วย	4	ระบบหลัก	ได้แก่		

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร		(Enterprise	Resource	Planning:	ERP)	

ระบบบรกิารการศกึษา	(Education	Service	System:	ESS)	ระบบคลงัข้อมลู

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	 (Data	 Warehouse)	 และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร	 (E-Document)	 โดยระบบหลัก 

ทั้ง	4	ระบบ	ประกอบด้วยระบบย่อย	ดังนี้

1.	ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

ระบบพัสดุ			

ระบบครุภัณฑ์		

ระบบการเงิน

ระบบบัญชีทั่วไป

ระบบงบประมาณ

 

2.	ระบบบริการการศึกษา

ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานบริการนักศึกษา	

ระบบบริการทั่วไป

ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบงานบุคลากร

ระบบบริหารเงินเดือน

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด

ระบบรายงานข้อมูลส�าหรับผู้บริหาร

3.	ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

4.	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

According	to	RMUTI	mission,		the	Information	Technology	System	

for	Management	is	developed	for	its	personnel	use.		The	aim	is	

to	asssist	with	management,	planning,	and	for	the	decisions	of	

administrators.		It	composes	of	4	main	systems,	i.e.		Enterprise	

Resource	Planning	(ERP),	and	Education	Service	System	(ESS).	

The	4	main	systems	consist	of	sub-systems	as	follows;

1.	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)

Purchasing and Inventory Module

Fix	Asset	Module

Financial	Module

General	Ledger	Module

Budget	Module

2.	Education	Service	System	(ESS)

E-Admission	System

Student Service System

General	Service	System

Lecturer	Service	System

Human	Resource	System

Payroll System

Student	Loan	System

Quality Assurance System

Key	Performance	Indicators	System

Executive	Information	System

3.	Data	Warehouse	System

4.	E-Document	System

Information Technology System for Management
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มหาวิทยาลัย	 ได้น�าข้อมูลจากระบบ	

ERP-ESS	 มาพัฒนาระบบเพิ่มเติม	

ได้แก่	 ระบบรายงานการจ่ายเงิน

เดือน	(E-Slip)	และระบบออกใบเสร็จ	

(RMUTI Invoice System : RIS)  

และในปีงบประมาณ	2555	ได้พฒันา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบจดัเกบ็เอกสาร	(E-Document)	

และระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจ	 (Data	 Warehouse)	

เพื่ ออ� านวยความสะดวก ให ้ แก ่										

ผู ้ บ ริ ห า ร 	 บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัย	และผู้เกี่ยวข้อง

RMUTI	also	takes	the	information	

from	ERP-ESS	Systems	 to	add	

up	 the	 development	 of	 E-Slip	

System and RMUTI Invoice    

System	(RIS).	Furthermore,	in	the	

fiscal	 year	 2012	 the	 university	

developed		E-Document	System,	

as	 well	 as,	 Data	 Warehouse			

System in order to facilitate RMUTI 

administrators,	 personnel,	 and	

other	persons	concerned.

ระบบงานบุคลากร	Hum
an	Resource	System

ระบบบริการนักศึกษา		Student	Service	System
ระบบจัดซื้อ–จัดจ้าง	Purchasing	and	Inventory	System

ระบบบัญ
ชี	Accounting		System
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของ

มหาวิทยาลัย	สามารถท�างานและให้

บริการในลักษณะของ	 Web-based	

Application	และมกีารเชือ่มโยงข้อมลู

ร่วมกันทั้ง	5	วิทยาเขต	บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

The system of  Information 

Technology for Management can 

work	and	provide	service	in	the	

type	of	Web-based	Application.		

The	 information	 of	 5	 RMUTI	

campuses	 is	 linked	 to	 one												

another.	
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The Project : Promoting to use services from Office of Academic 

Services and Information Technology : Training Service in Informa-

tion Technology for students

which	was	organized	on	17	January	2014	at	Computer	Room	A,	

Office	of	Academic	Services	and	Information	Technology.

The Project : Development and Encouragement for Distance 

Learning: Training for Producing e-Book with Ready Made Program 

“Open Source”, organized for 2 periods. 

Operation	1	:	for	students	on	17	January	2014	

Operation	2	:	for	staff	and	lecturers	during	27	-	28	May	2014.	

The	operation	place	was	 	Computer	Room,	Office	of	Academic	

Services	and	Information	Technology,	RMUTI	Main	Campus.	

โครงการส่งเสริมการใช้บริการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ

ย่อยการอบรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับนักศึกษา 

ระหว่างวันที่	17	มกราคม	2557	ณ	ห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์	A	ชั้น	3	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ

โครงการพฒันาและส่งเสรมิการศกึษาทางไกลโครงการย่อยอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

ผลิต e-Book ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปแบบ Open Source ด�าเนินการ            

จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้

ด�าเนินการอบรมครั้งที่	1	ส�าหรับนักศึกษา	ในวันที่	17	มกราคม	2557	

ด�าเนนิการอบรมครัง้ที	่2	ส�าหรบัอาจารย์และเจ้าหน้าที	่ระหว่างวนัที	่27	-	28		

พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมด�าเนินงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
Activities of Information Technology for RMUTI
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โครงการพฒันาและส่งเสรมิการศกึษาทางไกล โครงการย่อยอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

ใช้งานระบบ LMS มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ด�าเนนิการจ�านวน 2 ครัง้ 

ดังนี้

ด�าเนินการอบรมครั้งที่	1	ส�าหรับนักศึกษา	ในวันที่	16	มกราคม	2557

ด�าเนินการอบรมครั้งที่	 2	 ส�าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่	 ในวันที่	 29	 -	 30	

พฤษภาคม	2557		ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

ด�าเนินการปรับปรุงระหว่างเดือน	ธันวาคม	2556	แล้วเสร็จวันที่	6	มีนาคม	

2557	พื้นที่ด�าเนินโครงการ	ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

The	Project	:	Adjustment	in	Network	and	Air	Conditioning	System	

for	Main	Computer	Room.	The	Adjustment	started	from	December	

2013	and	finished	on	6	March	2014.	The	location	was	the	Main	

Computer	 Room,	 Office	 of	 Academic	 Services	 and	 Information	

Technology.	

The Project : Development and Encouragement for Distance Learn-

ing: Training for Producing e-Book by using LMS. The operation 

was divided into 2 periods. 

Operation	1	:	for	students	on	16	January	2014	

Operation	2	:	for	staff	and	lecturers	during	29	-	30	May	2014.	The	

operation	 happened	 at	 Computer	 Room,	 Office	 of	 Academic	 

Services and Information Technology
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โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร                        

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

วันที่	 3	 -	 7	 มีนาคม	 2557	 ณ	

มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี

The Project : Human Resource 

Development in Information 

Technology for dministration

during	3	–	7	March	2014,	at	

Burapha	University,	and	Sripatum	

University	Chon	Buri	Campus	

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร             

ระบบประเมินการเรียนการสอน (TE)

วันที่	25	สิงหาคม	2557	ณ	ห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 A	 ช้ัน	 3	

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

The Project : Workshop on 

Training Evaluation System (TE)

organized	on	25	August	2014	

at	Computer	Room	A,	Office	of	

Academic Services and Information 

Technology
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โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร             

ระบบฐานข้อมูล 

วันที่	26	สิงหาคม	2557	ณ	ห้อง

มรกตอสีาน	ชัน้	5	ส�านักวิทยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

The Project of Workshop on 

Database System

during	 20	 August	 2014	 at				

Morakod	 Isan	Hall,	5th	Floor,	

Office of Academic Resources 

and	Informaiton	Technology.
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แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Map of Rajamangala University of Technology Isan
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แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
Map of Rajamangala University of Technology Isan Nakhonrachisima
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1.	อาคารคณะบริหารธุรกิจ

			Faculty	of	Business	Administration	Building

2.	ศูนย์วัฒนธรรม

   Culture Centre 

3.	อาคารสถาปัตยกรรม

			Architecture	Building

4.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

			Program	in	Civil	Engineering	Building

5.	อาคารส�านกังานคณบด	ีคณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม

			Office	of	the	Dean	Faculty	of	Fine	Arts	and	Industrial	Design	Building

6.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

			Program	in	Agricultural	Machinery	Engineering	Building

7.	อาคารส�านักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

			Office	of	University	Affairs	Council	Rmuti	Building

8.	อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

			Institute	of	Research	and	Development	Building

9.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

			Program	in	Civil	Engineering	Building

10.	อาคารสาขาวิศวกรรมส�ารวจ

				Program	in	Surveying	Building

11.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

				Program	in	Mechanical	Engineering	Building

12.	อาคารส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

				Office	of	Academic	Resources	and	Information	Technology	Building

13.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

				Program	in	Mechanical	Engineering	Building

14.	อาคารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

				Program	in	Industrial	Product	Design	Building

15.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

				Program	in	Material	Engineering	Building

16.	อาคารส�านักงานคณบดี	คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

				Office	of	the	Dean	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	Building

17.	ศูนย์การเรียนเครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศ

    Refrigeration and Air Conditioning Centre

18.	อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

				Program	in	Electrical	Engineering	Building

19.	อาคารส�านักงานอธิการบดี

				Office	of	the	President	Building	

20.	อาคารอเนกประสงค์		

				Multipurpose	Building

21.	สนามฟุตบอล

				Football	Stadium

22.	อาคารสถาปัตยกรรม

				Architecture	Building

23.	อาคารกองพัฒนานักศึกษา

				Student	Development	Division	Building

24.	อาคารยานพาหนะ

				Vehicle	Building

25.	โรงงานฝึกช่างยนต์	ช่างกลโรงงาน

				Factory	Apprentice	for	Mechanical	Power	Technology	and	

    Machine Tool Technology

26.	โรงอาหาร

    Cafeteria

27.	แผนกอาคารสถานที่	(ใหม่)

				Buildings	and	Area	Department	(New)

28.	คุรุสัมมนาคาร

				Kurusammanakarn	Hall

29.	หอพักคุรุคามวาสี

				Kurukhamwasri	Dormitory

30.	หอพักภาติกวัฒน์

				Patikawat	Dormitory

31.	หอพักพัฒนาศรม

				Patthasom	Dormitory

32.	แฟลตครอบครัว

				Family	Flat

33.	หอพักนักศึกษา

				Students	Dormitory	

34.	อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

				Faculty	of	Sciences	and	Liberal	Arts		Building

35.	อาคารส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

				Office	of	Academic	Promotion	and	Registration	Building

36.	อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

				Faculty	of	Engineering	and	Architecture	Building

37.	บ้านพักรับรอง

				Guesthouse

38.	แฟลต	40	หน่วย

				Flat	40	division
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1.	อาคารกิจกรรมนักศึกษา

			Student	Activities	Building

2.	อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

			Faculty	of	Management	Technology	Building

3.	อาคารสีเหลือง

			Yellow	Building

4.	อาคารบริหารทรัพยากร

			Resource	Management	Building

5.	อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

			Program	in	Sciences	and	Mathematics	Building

6.	อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

			Program	in	Agriculture	Industrial	Building

7.	โรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

			Agriculture	Product	Processing	Building

8.	อาคารโรงนม

			Dairies	Building

9.	อาคารอ�านวยการ

			Direct	Building

10.	อาคารสาขาภาษาศาสตร์

				Linguistics	/	Philology	Building

11.	อาคารงานบริการการศึกษา

				Service	Education	Building

12.	อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

				Tissue	Plant	Building

13.	อาคารสาขาวิชาพืชศาสตร์

				Plant	Science	Building

14.	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน์

				Lanscape	Technology	Operate	Building

15.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	ภท.2

				Program	in	Lanscape	Technology	Building	2

16.	อาคารขยายพันธุ์พืช

				Breed	Vegetation	Building

17.	อาคารสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

				Program	in	Agricultural	Machinery	Building

18.	อาคารแผนกงานวิจัยและพัฒนา

				Research	and	Develop	Building

19.	อาคารอเนกประสงค์

				Multi-purpose	Building

20.	อาคารวิทยบริการ

				Academic	Resources	Building

21.	อาคารปฏิบัติการกลาง

				Center	Operate	Building

22.	โรงอาหาร

    Cafeteria

23.	อาคารเกษตรศึกษา

				Agricultural	Education	Building

24.	อาคารช่างกลโรงงาน

				Machine	Tool	Technology	Building

25.	อาคารเครื่องกล								

				Mechanical	Building

26.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

				Program	in	Electrical	Technology	Building

27.	อาคารแผนกอาคารสถานที่

				Building	and	Area	Department	Building	

28.	โรงจอดรถ

				Garage

29.	อาคารสาขาวิชาประมง

					Fisheries	Building

30.	อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

				Faculty	of	Agriculture	and	Technology	Building	

31.	ฟาร์มไก่ไข่

				Layer	Chicken	Farm

32.	ฟาร์มไก่เนื้อ

				Broiler	Chicken	Farm

33.	ฟาร์มโคนม

				Dairy	Cattle	Farm

34.	ฟาร์มโคเนื้อ

				Beef	Cattle	Farm

35.	ฟาร์มสุกร

				Swine	Farm

36.	บ่อประมง

				Fisheries	Pond

37.	บ่อประมง

				Fisheries	Pond

38.	บ่อประมง

				Fisheries	Pond

39.	แปลงยางพารา

    Rubber Plantation

40.	ค่ายลูกเสือ

    Scout Camp
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1.	ชั้นที่	1		แผนกงานประชาสัมพันธ์/แผนกงานทะเบียนและวัดผล

			Floor	1	:	Public	Relations	Department/Register	and	Evaluate															

	 			Department

2.	ชั้นที่	2	แผนกงานวิจัย

			Floor	2	:	Research	Department

3.	ชั้นที่	3	ส�านักงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

			Floor	3	:	Office	of	Faculty	of	Business	Administration	and	

    Information Technology 

4.	อาคารเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

   Program in Industrial Technology  

5.	แผนกงานอาคารสถานที่

			Buildings	and	Area	Department

6.	อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

			Program	in	Civil	Engineering	Building

7.	ชั้นที่	1	:	แผนกงานเอกสารการพิมพ์/แผนกงานบริหารสินทรัพย์และ	

	 		จัดหารายได้

			Floor	1	:	Printing	papers	Department/	Assets	and	Revenue		

	 			Enhancement	Department

8.	ชั้นที่	2	:	ห้อง	Data	Center

			Floor	2	:	Data	Center	Room

9.	อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ

			Program	in	Industrial	Engineering	Welding	&	Fabrication	Building

10.	อาคารส�านักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

				Office	Building	of	Faculty	of	Industrial	Education	

11.	อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา

				Program	in	Civil	Engineering	Building

12.	อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

				Program	in	Computer	Engineering	Building

13.	อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

				Program	in	Civil	Engineering	Building

14.	อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

				Faculty	of	Business	Administration	and	Information	Technology	

				Building

15.	อาคารเรียนรวม

				Center	Education	Building

16.	อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

				Program	in	Computer	Engineering	Building

17.	อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

				Faculty	of	Engineering	Building

18.	อาคารวิทยบริการ

				Academic	Resources	Building

A		อาคารอ�านวยการ

				Direct	Building

B		อาคารไฟฟ้า

				Electrical	Building

C		โรงฝึกไฟฟ้า								

				Electrical	Training	Hall

D		โรงซ่อมช่างยนต์

    Mechanical Power Plants

E		แผนกช่างยนต์

			Mechanical	Power	Department

F		โรงหล่อโลหะ

			Metal	Foundry

G		Shop	ช่างกลโรงงาน

    Machine Tool Shop

H		Shop	ช่างก่อสร้าง

    Construction Shop

I			Shop	ช่างท่ออุตสาหกรรม

    Industrial Piping Shop

J		Shop	ช่างกลเกษตร

				Farm	Mechanics	Shop

K		โรงยิม

				Gymnasium

L		สนามฟุตบอล

				Football	Stadium

M		สนามบาสเกตบอล

				Basketball	Stadium

N		แผนกพยาบาล

				Nursing	Department

O		อาคารอเนกประสงค์

				Multipurpose	Building

P		แฟลต

				Flat

Q		บ้านพัก

				Homes
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1.	งานบริหารทรัพยากร	/	งานบริการการศึกษา

			Resource	Management	Building/Service	Education	Building

2.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

			Program	in	Biotechnology	Building

3.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

			Program	in	Industrial	Technology	Building

4.	อาคารเรียนรวม

			Center	Education	Building	

5.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

			Program	in	Plant	Science	Building

6.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

			Program	in	Animal	Production	Technology	Building

7.	อาคารปฏิบัติการประมง

			Fisheries	Operate	Building

8.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีประมง

			Program	in	Fisheries	Technology	Building

9.	อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

			Program	in	Food	Science	and	Technology	Building

10.	อาคารปฏิบัติการรวม

				Center	Operate	Building

11.	อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

				Program	in	Animal	Production	Technology	Building

12.	อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

				Faculty	of	Social	Technology	Building

13.	อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

				Faculty	of	Agro-Industrial	Technology	Building

14.	อาคารปฏิบัติการเครื่องกล	ปี	2551

				Mechanical	Operate	Building	Year	2008

15.	หอประชุมกลาง

    Auditorium

16.	อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารกระป๋อง

				Canned	Food	Processing	Operate	Building

17.	อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

				Agricultural	Product	Processing	Building

18.	อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน

				Machine	Tool	Technology	Operate	Building

19.	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

				Agricultural	Machinery	Technology	Operate	Building

20.	หอพักสวัสดิการนักศึกษา/ร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษา

				Students	Dormitory	/	Welfare	Shop	of	Students	Dormitory	

21.	อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

				Academic	Resources	and	Information	Technology	Building	

22.	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

				Center	Education	and	Information	Technology	Operate	Building

23.	อาคารอ�านวยการ

				Direct	Building

24.	อาคารกิจการนักศึกษา

				Student	Affairs	Building	

25.	โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน				

				Animal	Hospital	for	Community



แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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1.	อาคารอ�านวยการ

			Direct	Building

2.	อาคารบริหารธุรกิจ

			Business	Administration	Building

3.	อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า

			Electrical	Operate	Building

4.	อาคารปฏิบัติการโยธา

			Civil	Operate	Building

5.	อาคารเรียนรวม

			Center	Education	Building

6.	อาคารอเนกประสงค์

			Multipurpose	Building

7.	อาคารปฏิบัติการเครื่องกล

			Mechanical	Operate	Building

8.	อาคารวิทยบริการ

			Academic	Resources	Building

9.	สนามกีฬา	(เดิม)

   Stadium (Old)

10.	บ้านพักผู้อ�านวยการ

				Director	Homes	

11	-	12.	บ้านพักข้าราชการ	(จ�าปา	1	/	จ�าปา	2	/	จ�าปา	3)

        Government	Officer	Homes	(Jampha	1	/	Jampha	2	/	Jampha	3)

13.	บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบแฟลต	ลีลาวดี	1	ลีลาวดี	2

				Official	Homes	(Leelawadee	1	/	Leelawadee	2)

14.	อาคารกิจการนักศึกษา	

				Student	Affairs	Building	

15.	สนามกีฬากลางแบบมาตรฐาน

    Standard Center Stadium 

16.	หอพักสวัสดิการนักศึกษา	/	หอพักบัวหลวง	1	/	หอพักบัวชมพู	2	/		

	 หอพักบัวน�้าเงิน	3)

				Students	Dormitory	/	Bualuang1	Dormitory	/	Buachompoo	2	 

	 Dormitory	/	Bua	Nam	Ngen	3	Dormitory)

17.	เขตอนุรักษ์ป่าไม้

    Concession Area

18.	สวนสุขภาพ

				Health	Park

19.	ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

    Outdoor Activities

20.	อาคารพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

				Nursing	and	Health	Promotion	Building



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดบุคลากรเป็น	2	สายงาน	ได้แก่	สายวิชาการ	

และสายสนับสนุน	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่มี 

ขดีความสามารถและทกัษะปฏบิตั	ิรวมทัง้เน้นในการให้บรกิารทางวชิาการ	ความร่วมมือทาง 

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ	 กับกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ	

โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอน	และการให้บรกิาร

ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	

RMUTI	staff	are	divided	into	2	groups;	academic	staff	and	supporting	staff.	

The	university	focuses	on	Human	Resource	Development	(HRD)	in	Sciences	

and	Technology,	with	high	potential	 and	practical	 skill.	 The	university	 also	

emphasizes	academic	services,	and	cooperation	with	enterprises	of	industrial	

production	and	services.	 In	addition,	 Information	Technology	 is	 applied	 for	

teaching development and for effective academic services to the public and              

community.

บุคลากร 
Personnel
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โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และ

อาจารย์อัตราจ้างบรรจุใหม่ (สายวิชาการ)

ระหว่างวันที่	5	-	6	สิงหาคม	2557	ณ	

คลองทรายรสีอร์ทเขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง	

จังหวัดนครราชสีมา

Orientation for Government Service 

Personnel, Higher Education Personnel, 

Official Personnel, and New Arrival    

Employee Lecturers (Academic Staff)

during	5	 -	6	August	2014,	at	

Klongsai	 Resort	 Khao-yai,	 Pak	

Chong	District,	Nakhonratchasima	

Province.
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โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการบรรจุใหม่            

(สายสนับสนุน)

ระหว่างวันที่	27	-	29	สิงหาคม	2557		ณ	คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง	

จังหวัดนครราชสีมา

Orientation for Government Service Personnel, Higher Education Personnel, 

Official Personnel, and New Arrival Employee Lecturers (Academic Staff)

during	27	-	29	August	2014,	at	Klongsai	Resort	Khao-yai,	Pak	Chong	District,	

Nakhonratchasima	Province.
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โครงการพัฒนาระบบการท�างานกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระหว่างวันที่	 24	 -	 25	 กรกฎาคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุมมรกตอีสาน	 ชั้น	 5	 

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

The Project : System Development for Human Resource Division,        

Rajamangala University of Technology Isan 

during	24	-	25	July	2014	at	Emerald	 Isan	Room,	Office	of							

Academic Services and Information Technology 
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การพัฒนาบุคลากร	ถือเป็นภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยฯ	เพื่อพัฒนาคุณภาพ	ทักษะ	

และความรูค้วามสามารถทีจ่�าเป็นในการปฏบัิติงานของบุคลากร	โดยเปิดโอกาสให้บคุลากร

ได้รับประสบการณ์	ความช�านาญ	และทัศนคติใหม่	ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและ

เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคลากรต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันในอนาคต	

โดยได้ก�าหนดวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย	มีความยืดหยุ่น	และยั่งยืน	เช่น	

การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ	 การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	 การพัฒนาต�าแหน่งทาง

วิชาการ	 	 การฝึกอบรม	การศึกษาดูงาน	 ประชุม	 สัมมนา	 และการไปเสนอผลงานทาง

วิชาการ	 การพัฒนาโดยใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน	 การ

พัฒนาในรูปแบบอื่น	 ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย	 กิจกรรมที่

พัฒนาบุคลากรมีดังนี้

Human	Resource	Development	(HRD)	is	regarded	as	the	principal	mission	

of	the	university.	The	objective	of	HRD	is	to	develop	personnel	qualities,	

skills,	knowledge,	and	necessary	abilities	for	their	jobs.	In	addition,	RMUTI	

personnel	are	offered	opportunities	to	gain	experiences,	skills,	and	new	

attitudes.	Then,	RMUTI	personnel	have	progressed	in	their	occupation	

and	get	ready	for	changes	and	competition	in	the	future.	Many	types	

of flexible and sustainable approaches  are defined to develop RMUTI 

personnel,	for	example;	further	studies,	enrich	academic	knowledge,	

develop	academic	position,	training,	study	visit,	meeting,	seminar,	and	

academic	work	presentation.	So	RMUTI	personnel	can	gain	utmost	

advantages	for	themselves	and	for	the	university	as	a	whole.		The	HRD	

activities	are	as	follows;

การพัฒนาบุคลากร 
Human Resource Development
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระหว่างวันที่	1	-	2	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	35-5002-2	อาคารเรียนรวมใหม่

The Project : Development for Supporting Staff, Rajamangala University of 

Technology Isan 

during	1	–	2	August	2014	at	Classroom	Building	35

รายงานประจ�าปี	2557	
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โครงการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาเพือ่เป็นต้นแบบด้านคณุธรรม จริยธรรม วฒันธรรม

และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ระหว่างวันที่	 16	 -	 18	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2557	ณ	 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม	 

อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา

The Project : Academic HRD to be Models of Virtue, Ethics, Culture and 

Environment, Rajamangala University of Technology Isan 

during	16	-	18	July	2014	at	Wang	Nam	Khieo	District,	Nakhonratchasima	

Province.	
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาเขมรส�าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระหว่างวันที่	29	มีนาคม	–	6	เมษายน	2557	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์	มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมืองพระตะบอง	และ

เมอืงเสยีมเรยีบ	ราชอาณาจกัรกมัพชูา		โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบด้วย	

บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย	และผู้เข้าอบรมจากด่านตรวจคนเข้า

เมืองช่องจอม	จังหวัดสุรินทร์		โดยการอบรมครั้งนี้	ได้รับความกรุณาจาก

วิทยากร	ผศ.	กิตติ	มุลาลินน์	อดีตรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์
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The development project in Khmer Language for Rajamangala University of 

Technology Isan (RMUTI) staff

The	development	project	in	Khmer	Language	for	Rajamangala	

University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	staff	was	held	on	29	March	

–	6	April	2014	at	RMUTI	Surin	Campus,	Battambang	University	

and	Siem	Reap	Province	in	State	of	Cambodia.		For	this	project,	

participants	were	RMUTI	students	and	staff,	and	also	staff	from	

Chongchom	Immigration	at	Surin	Province.		We	had	an	honor	

from	Asst.	Prof.	Kitti	Mulalin	to	be	a	lecturer	in	Khmer	Language.

โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Project “To Prepare Readiness in Increasing Competitive Potentials for ASEAN Community”



โครงการพัฒนาทักษะภาษาลาวส�าหรับบุคลากร มทร.อีสาน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาลาวส�าหรับบุคลากร	 มทร.อีสาน	 ระหว่างวันที	่

1-	5	พฤษภาคม	2557	ณ	อาคารวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ณรงค์	ผลวงษ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดในการฝึกอบรมภาษาลาว	หลักสูตรระยะสั้น	30	ชั่วโมง	

จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง	35	คน	จาก	5	วิทยาเขต

The project “Lao Language Skill Development”

Asst.	Prof.	Narong	Pholwong,	Vice	President	for	Sakon	Nakhon	

Campus,	honorably	opened	the	ceremony	of	the	project	“Lao	

Language	Skill	Development”	The	training	course	was	operated	

during	1	–	5	May	2014	at	Research	and	Development	Building	

in	Sakon	Nakhon	Campus.		There	were	35	participants	from	5	

RMUTI	campuses.			
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามส�าหรับบุคลากร มทร.อีสาน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามส�าหรับบุคลากร	 มทร.อีสาน	 ระหว่าง

วันที่	14	–	23	พฤษภาคม	2557	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

วิทยาเขตกาฬสินธุ์	 และเดินทางไปอบรมต่างประเทศ	ณ	 มหาวิทยาลัยเว้	 

ประเทศเวียดนาม	ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	คณาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ทั้ง	5	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	50	คน

The Project of Development in Vietnamese Language for RMUTI staff

The	Project	of	Development	in	Vietnamese	Language	for	RMUTI	

staff	was	operated	during	14	–	23	May	2014	at	RMUTI,	Kalasin	

Campus.		The	50	participants	were	lecturers,	staff	and	students	

from	RMUTI.		Then,	they	visited	Hue	University	in	Vietnam.	
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาเมียนมาร์ส�าหรับบุคลากร มทร.อีสาน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาเมียนมาร์ส�าหรับบุคลากร	มทร.อีสาน	ระหว่าง 

วนัที	่12	–	19	มถินุายน	2557	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	

วิทยาเขตขอนแก่น	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	และเมืองเมียวดี	

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	เพือ่การพฒันาความรู	้ทกัษะ	การแบ่งปัน

และแลกเปลีย่นความรูใ้ห้บคุลากร	และเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน

The project of Burmese Language Development for RMUTI staff

RMUTI	Khon	Kaen	Campus	hosted	the	project	of	Burmese	Language	

Development	for	RMUTI	staff	during	12	–	19	June	2014.	The	

training	took	place	at	Khon	Kaen	Campus,	and	Naresuan	University	

in	Pitsanulok	Province.	Also,	the	participants	had	a	study	visit	in	

Republic	of	the	Union	of	Myanmar.		The	objective	of	the	project	was	

to	develop	language	skill	and	knowledge,	as	well	as	exchanging	and	

sharing	knowledge	among	the	staff.		In	addition,	they	were	preparing	

themselves	for	ASEAN	Community.			
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โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตกาฬสินธุ์	จัดโครงการค่าย

เยาวชนนานาชาต	ิระหว่างวนัที	่21	-	26	กรกฎาคม	2557	โดยเชญิชวนเยาวชน 

ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐ

ไต้หวัน	 ประเทศอินโดนีเซีย	 และประเทศมาเลเซีย	 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง	 5	 แห่ง	 และคณะอาจารย์ผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น	

181	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	 วัฒนธรรมและ 

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน

ASEAN YOUTH CAMP 2014

RMUTI	Kalasin	Campus	hosted	“Asean	Youth	Campus	2014”	during	 

21	-	26	July	2014.	The	participants	were	students	from	Laos,	Vietnam, 

Cambodia	Taiwan,	Indonesia,	Malaysia,	and	RMUTI	students.	There	

were	181	participants.	These	included	foreign	lecturers,	students,	

and	the	host	staff	from	5	campuses.	The	youths	were	invited	to	join	

a	camp	with	a	varieties	of	activities.	They	learned	to	care	and	share	

and	exchange	culture.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	ASEAN	

Dean	of	Agriculture	Network	(ADAN)	Forum	คร้ังที่	1	ระหว่างวันที่	 

3	-	5	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุมมรกตอีสาน	ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	โดยมี	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.	วโิรจน์		ลิม้ไขแสง	อธกิารบดี	เป็นประธานเปิดการประชมุ	

ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม	อาทิ	

ลาว	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	และมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า	30	มหาวิทยาลัย

The 1st ASEAN Dean of Agriculture Network (ADAN) Forum

RMUTI	hosted	“the	1st	ASEAN	Dean	of	Agriculture	Network	(ADAN)	

Forum”	during	3	-	5	September	2014.	The	venue	took	place	at	

Green	Emeral	Meeting	Room,	Office	of	Academic	Services	and	

Information	Technology,	RMUTI	Main	Campus,	Thailand.	RMUTI	

President,	Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	was	the	Chairman	to	

open	the	ceremony.	The	Deans	came	from	networks	universities	

in	Laos,	Cambodia,	Philippines	and	so	on.	Also,	there	was	a	field	

trip	to	visit	RMUTI	Nongrawiang	Center.
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โครงการค่ายศิลปะนานาชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันที่	10	-	12	มีนาคม	2557	สาขาวิชาทัศนศิลป์	คณะศิลปกรรมและ

ออกแบบอตุสาหกรรม	จดัโครงการค่ายศลิปะนานาชาต	ิประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2557	ณ	คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม	อาคารประตมิากรรม 

และห้องประชุม	500	ที่นั่ง	อาคาร	35	เพื่อเตรียมความพร้อม	และเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน	โดยกิจกรรมในโครงการมีทั้ง 

การบรรยายและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ	และได้รับเกียรติ

จากศิลปินแห่งชาติ	 ศิลปินจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	อาจารย์ผู้สอนศิลปะ	และศิษย์เก่าเข้าร่วม

โครงการเป็นจ�านวนมาก	และได้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้

กับนักศึกษาอีกด้วย

The Project : International Arts Camp for the Fiscal Year 2014

During	10	–	12	March	2014,	the	Program	of	Visual	Arts,	the	Faculty	

of	Fine	Arts	and	Industrial	Design	hosted	the	project	“International	

Arts	Camp	for	the	Fiscal	Year	2014”.	The	operating	location	was	the	 

Sculpture	Building	in	the	Faculty,	as	well	as	the	Classroom	Building	35. 

The	objective	was	to	have	RMUTI	students	prepare	their	readiness	

and	to	create	their	potentials	for	ASEAN	competition.	The	project	

included	many	activities,	i.e.	lectures,	arts	works	creation	of	different	

branches.		Moreover,	Thai	national	artists	were	honorably	invited,	as	

well	as	neighbor	artists	from	Vietnam,	Laos,	Malaysia,	and	Myanmar.		

Many	Thai	Arts	lecturers	and	alumni	joined	the	event.	Finally,	the	

Faculty	got	many	new	arts	works	for	learning	medias.
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การประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2014 (SPC2014) “High Speed Physics”

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	รว่มกับ	มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร	มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู	ิและสมาคมฟสิกิสไ์ทย	จดัการประชมุวชิาการ	Siam	Physics	Congress 

2014	หรอื	SPC2014	ภายใตแ้นวคดิ“High	Speed	Physics”	ระหวา่งวนัที	่26	-	29	มนีาคม	2557 

ณ	อาคารเรยีนรวม	อาคาร	35	ศนูยก์ลางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ซึง่มพีธิเีปดิ 

การประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2557	โดยได้รับเกียรติจาก	 

ผศ.	 ดร.	 วิโรจน์	 	 ลิ้มไขแสง	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 และ	 

ผศ.	ดร.	ทศวรรษ	สตีะวนั	ผูแ้ทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร	กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่ม 

การประชมุ	และ	ศ.	ดร.	ชกูจิ	ลมิปจิ�านงค	์	นายกสมาคมฟสิกิสไ์ทย	กลา่วรายงานถงึวตัถปุระสงค ์
การจัดงานต่อ	ผศ.	ดร.	ไพศาล	บุรินทร์วัฒนา	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สวุรรณภมู	ิประธานในพธิ	ีโดยมผีูเ้ขา้รว่มการประชมุวชิาการครัง้นีก้วา่	500	คน	ซึง่มผีลงาน 

เข้าร่วมแสดงและน�าเสนอในรูปแบบบรรยาย	 102	 เรื่อง	 แบบโปสเตอร์	 174	 เรื่อง	 

รวมผลงานทั้งสิ้นกว่า	276	เรื่อง	นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ	On	Capturing 

High	Speed	Physics	Phenomena”	โดยวทิยากรรบัเชญิ	Roy	Dunn	และการบรรยายพเิศษ 

หัวข้อ	“Exploration	of	potential	high-speed	electronics	with	novel	functionalities” 

โดย	ดร.	วรวัฒน์	มีวาสนา	และกิจกรรม	Work	shop	การถ่ายภาพวัตถุความเร็วสูง 

และการถ่ายภาพบุคคล	

The Conference Siam Physics Congress 2014 (SPC 2014) “High Speed Physics”

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	cooperated	with	SakonNakhon	

Rajbhat	University,	Rajamangala	University	of	Technology	Suvarnabhumi	(RMUTS),	

and	Thai	Physics	Society	organized	the	conference	Siam	Physics	Congress	2014	

or	SPC	2014	under	the	concept	idea	“High	Speed	Physics”.		The	conference	

was	held	during	26	–	29	March	2014	at	New	Classroom	Building	35,	RMUTI	

Main	Campus.

               

The	official	opening	ceremony	was	set	on	27	March	2014.	RMUTI	President,	

Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang	and	Asst.	Prof.	Tosawat	Seetawan,	the	President’	

s	representative	of	SakonNakhon	Rajabhat	University	were	honored	to	give	speech	

to	welcome	participants.		After	that	Prof.	Dr.	Sukit	Limpijumnong,	the	President	

of	Thai	Physics	Society,	reported	the	objective	of	the	conference	to	the	Chairman	

Asst.	Prof.	Paisan	Burinwatthana,	the	President	of	RMUT	Suvarnabhumi.	

There	were	more	than	500	participants	visiting	the	conference.		There	were	total	

276	papers	and	research	works	to	be	presented	in	the	event;	102	subjects	for	

oral	presentation,	and	174	subjects	for	poster	presentation.		Moreover,	there	

was	a	special	lecture	on	“On	Capturing	High	Speed	Physics	Phenomena”	by	the	

guest	speaker	Roy	Dunn.		And	Dr.	Worawat	Meevasana	gave	a	special	lecture	

on	“Exploration	of	Potential	High-Speed	Electronics	with	Novel	Functionalities.		

Also,	there	was	a	workshop	activity	of	shooting	an	object	with	high	speed	as	

well	as	personal	portraits.
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สัมมนาวิชาการห้องสมุดมนุษย์ระดับนานาชาติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	โดยส�านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็น

เจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการห้องสมุดมนุษย์ระดับนานาชาติ	 	 :	 2014	 International	

Forum	 on	 Human	 Library	 Development	 for	 ASEAN++	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก												

ผศ.	ดร.	วิโรจน์	ลิ้มไขแสง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธาน

กล่าวเปิดการสัมมนา	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	 ศ.	ดร.	ประสาท	 สืบค้า	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	กล่าวสุนทรพจน์	การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	Setting	up	a	

Human	Library	:	Importance,	Procedure,	Output	&	Outcomes	by	Mr.	Ronni	

Abergel	 ผู้ก่อตั้งห้องสมุดมนุษย์ครั้งแรกของโลก	 จากประเทศเดนมาร์ก	 การบรรยาย

เรือ่ง	การพฒันารปูแบบห้องสมดุมนษุย์	:	ผลการวจิยัและพฒันา	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	

ดร.	คงศักดิ์		สังฆมานนท์	ผู้ก่อตั้งห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย	การสาธิตการจัดห้อง

สมุดมนุษย์	 และการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหาร 

ห้องสมุด	 บรรณารักษ์	 	 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	 ครู	 อาจารย์ทางด้านบรรณารักษ์และ

สารสนเทศศาสตร์		นกัเรยีน	นกัศกึษา	จากสถาบนัการศกึษาทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ	ได้แก่	ประเทศกัมพูชา	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	เกาหลีใต้	จีนผู้แทนจากกลุ่มประเทศ

ในอาเซียนร่วมเสวนาในครั้งนี้	นอกจากนี้ยังมีการลงบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่าง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	The	HUMAN	Library	Organization	และวทิยาลยั

นครราชสีมา

2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++

Office	of	Academic	Resources	and	Information	Technology,	Rajamangala	University	of	

Technology	Isan	(RMUTI)	organized	“2014	International	forum	on	Human	Library	for	

ASEAN++”.		Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	the	President	of	Rajamangala	University	

of	Technology	Isan	was	honorable	for	opening	ceremony.	The	forum	started	with	a	

keynote	speech	by	Prof.	Dr.	Prasat	Suebka,	the	President	of	Suranaree	University	of	

Technology.	Then	the	keynote	 lecture	 in	Human	Library	:	Importance,	Procedure,	

Output	&	Outcomes	was	given	by	Mr.	Ronni	Abergel;	the	founder	of	first	human	library	

in	 the	world	 from	Denmark.	Next,	Asst.	Prof.	Dr.	Khongsak	Sangkhamanon,	 the	 

founder	of	first	human	library	in	Thailand,	gave	a	lecturer	on	“Development	of	a	Human 

Library	Model:	An	R&D	Study”.		Also,	there	were	Human	Library	Demonstrations	 

and	Human	LibraryActivities.	There	were	many	interested	participants	such	as	library	 

administrators,	librarians,	library	officers,	lecturers	and	staff	in	information	and	technology 

field	from	education	institutes	both	in	Thailand	and	abroad	such	as	Cambodia,	Philippines, 

Vietnam,	South	Korea	and	China.	Furthermore,	Memorandum	of	Understanding	(MOU)	

was	recorded	by	3	parties;	Rajamangala	University	of	Technology	Isan,	The	Human	

Library	Organization,	and	Nakhonratchasima	College.	
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โครงการนทิรรศการอารยธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ASEAN)

วันที่	19	กุมภาพันธ์	2557	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการนิทรรศการ

อารยธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)	โดย

มรีองศาสตราจารย์	ดร.	สนัน่	การค้า	คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์	ให้เกยีรติ

เป็นประธานเปิดโครงการ	นทิรรศการอารยธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN)	ณ	บรเิวณชัน้	2	อาคาร	35	อาคารเรยีนรวม	โครงการ

ดงักล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นกัศกึษามจีติส�านกึทีด่ต่ีอวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของ

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	และเข้าใจเอกลักษณ์ของชาติ	ค่านิยม	และวถิชีวีติ

ของคนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การ

แสดง	“เพลง	อาเซียนร่วมใจ”,	 เกมส์ค�าถามรอบรู้อาเซียน	(ASEAN	Quiz),	 เกมส์จับคู่

ภาพอาเซียน	(ASEAN	Matching),	 เกมส์ต่อภาพอาเซียน	(ASEAN	Jigsaw)	และเกมส์

ค้นหาชื่อประเทศในอาเซียน	(ASEAN	Word	Search)	

The Project : Exhibition of Thai Civilization and the Cultures of ASEAN 

Countries

RMUTI	Faculty	of	Sciences	and	Liberal	Arts	organized	 the	exhibition	“Thai	

Civilization	and	the	Cultures	of	ASEAN	Countries”	on	19	February	2014.		The	

Dean	Assoc.	Prof.	Dr.	Sanun	Karnka	honorably	presided	over	 the	opening	

ceremony	on	the	2nd	floor	of	Classroom	Building	35,	RMUTI	Main	Campus.		

The	aim	of	the	project	was	to	create	students’	conscious	persuasion	for	Thai	

cultures	as	well	as	the	cultures	of	ASEAN	countries.		In	addition,	the	students	

were	expected	to	understand	their	national	identity,	value,	and	ways	of	lives	

of	ASEAN	citizens.		The	activities	were	as	follows;	the	performance	“Song	:	

ASEAN	Come	Together”,	ASEAN	Quiz,	ASEAN	Picture	Matching,	ASEAN	Jigsaw,	

and	ASEAN	World
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กิจกรรมส�าคัญ 
Major Activities

138 ANNUAL	REPORT	2014	
RAJAMANGALA	UNIVERSITY	OF	TECHNOLOGY	ISAN		



รายงานประจ�าปี	2557	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		 140





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	30	“อีสานเกมส์”	

			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่30	“อสีานเกมส์”	ระหว่างวนัที	่31	มกราคม	2557 

ถึง	7	กุมภาพนัธ์	2557	ซึง่เป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	ทั่วประเทศ	ประกอบด้วย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

การแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย	คร้ังที	่30	“อสีานเกมส์”	

เป็นมหกรรมหนึง่ทีจ่ะช่วยให้นกัศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ความสามารถ

อีกทั้งได้เห็นความร่วมมือของ	9	มทร.	ท�าให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่	และยัง

สร้างความภาคภูมิใจแก่เราชาว	 มทร.อีสาน	 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง				

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	

RMUTI	Opened	House	to	be	the	Host	of	30th	RMUTI	Sport	Competition	of	

Thailand	“Isan	Games”

							RMUTI	opened	house	to	be	the	host	of	30th	RMUTI	Sport	Competition	

of	Thailand	“Isan	Games”during	31	January	till	7	February	2014.		It	is	a	sport	

competition	 of	 students	 from	 9	 RajamangalaUniversties	 of	 Technology	 in	

Thailand	(RMUT).		Such	universities	are;

-	Rajamangala	University	of		Thanyaburi			 (RMUTT)

-	Rajamangala	University	of		Krungthep				 (RMUTK)

-	Rajamangala	University	of		Tawan-ok					 (RMUTTO)

-	Rajamangala	University	of		PhraNakhon			 (RMUTP)

-	Rajamangala	University	of		Rattanakosin			 (RMUTR)

-	Rajamangala	University	of		Lanna										(RMUTL)

-	Rajamangala	University	of		Srivijaya								(RMUTSV)

-	Rajamangala	University	of		Suvarnabhumi	 (RMUTS)

-	Rajamangala	University	of		Isan	 (RMUTI)

						The	30th	RMUT	Sport	Competition	“Isan	Games”	was	a	festival	to	assist	

students	to	present	their	utmost	potential	in	sports.	In	addition,	the	cooperation	

of	9	RMUT	universities	made	 the	sport	 festival	great	and	created	pride	 to	

RMUTI	staff.		Also,	the	event	made	public	relation	and	create	fame	to	all	RMUT	

universities.
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การประชุมวิชาการระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

แคแสดวิชาการ ’57

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ร่วมกับ	 ท่ีประชุมประธานสภา

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปขมท.)	 จัดการประชุม

วิชาการระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาคร้ังที่	 6	

“แคแสดวิชาการ	’57	ส่งเสริมงานวิจัย	สู่การพัฒนาตน	พัฒนางาน”	ระหว่างวันที่	2	-	4	

เมษายน	2557	ณ	อาคารเรียนรวม	(อาคาร	35)	ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่	3	เมษายน	2557	

ได้รับเกียรติจาก	นายวินัย	วิทยานุกูล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	เป็นประธาน

เปิดงานและบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“นโยบายการส่งเสรมิ		สนบัสนนุและพฒันาความสามารถ

ด้านงานวิจัยแก่บุคลากรเพื่อก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น”		โดยมี	ผศ.	ดร.	วิโรจน์		ลิ้มไขแสง	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด

งานในครั้งนี้		ส�าหรับกิจกรรมภายในงานมีการน�าเสนอผลงานวิจัย	กว่า	90	ผลงานทั้ง

ภาคบรรยายและภาคน�าเสนอโปสเตอร์	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

The 6th National Academic Conference for Supporting Staff in Higher  

Education Institution, 2014 Academic Kae-Sade

	 Rajamangala	University	of	Technology	 Isan	 (RMUTI)	 cooperated	

with the Council of University Administrative Staff of Thailand (CAUST) organized 

the6th	National	Academic	Conference	for	Supporting	Staffin	Higher	Education	

Institution,	 “2014	 Academic	 Kae-Sade,	 Promote	 Researches	 to	 Personal					

Development	andDevelop	Jobs”.	The	conference	was	held	during	2	–	4	April	

2014	at	New	Classroom	Building	35,	RMUTI	Main	Campus.		

									The	Vice-Governor	of	Nakhonratchasima	Province,	Mr.	Winai	Withayanukul,	

presided	over	the	opening	ceremony	on	3	April	2014.		Also,	he	gave	a	special	

lecture	on	“Policy	to	Promote,	Support	and	Developthe	Capability	on	Research	

Works	 of	 Personnel	 in	 order	 to	 get	 higher	 Placement”.	 Asst.	 Prof.	 Dr.										

Viroj	Limkaisang,	RMUTI	President,	reported	the	objectives	of	the	conference.		 

For	the	activities,	there	were	more	than	90	subjects	of	researches	to	be	presented; 

both	oral	and	poster	presentation.	The	presentation	was	divided	into	2	groups;	

Humanities	and	Social	Science	group,	and	Science	and	Technology	group.
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โครงการ “สร้างอนาคตไทย 2020” 

ผศ.	ดร.	วิโรจน์	ลิ้มไขแสง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร	 มทร.อีสาน	 ร่วมในพิธีเปิดโครงการ	 “สร้างอนาคตไทย	 2020”	 จัดโดย	

กระทรวงคมนาคม	ร่วมกับ	บริษัท	มติชน	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2556	

ณ	อาคารเรียนรวมหลังใหม่	 (อาคาร	35)	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	ดร.	วินัย	บัวประดิษฐ์		 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	กล่าวต้อนรับ	นายชัชชาติ		สิทธิพันธุ์		รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 ประธานเปิดโครงการและกล่าวปาฐกถาพิเศษ	 และร่วมบันทึกภาพ 

เป็นที่ระลึก	 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมเสวนา	 หัวข้อ	 “ศูนย์กลาง 

การค้า	การลงทุน		ภาคอีสาน”	การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น	การแข่งขันประกอบอาหาร	

“จานด่วนไทย	ไปครัวโลก”	การแสดงชุด	“สีสัน	ความสุข	บุกทั่วไทย”	โดยคุณเท่ง	เถิดเทิง 

และ	 ลาล่า	 ลูลู่	 	 นิทรรศการ	 “สร้างอนาคตไทย	 2020”	 กิจกรรมดารา	 7	 สีสัญจร	 

“ขบวนหรรษา	ดาราพาตะลุย”	เช่น	นิว	วงศกร	เอมี่	กลิ่นประทุม		และหวาน	กรรณาภรณ์ 

กิจกรรม	OTOP	สินค้า	77	จังหวัด	เป็นต้น	ซึ่งงานนี้จัดระหว่างวันที่	11	-	14	ตุลาคม	

2556	 โดยคณะจากหน่วยงานราชการ	 ภาคเอกชน	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ผู้สนใจ	 เข้าร่วม 

ชมกิจกรรมจ�านวนมาก	

Create Thai Future 2020

RMUTI	President	Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang,	with	his	administrative	staff,	

participated	the	opening	ceremony	of	the	exhibition	“Create	Thai	Future	2020”.	

The exhibition was organized by the Ministry of Transport cooperated with 

Matichon	Public	Company	Limited	on	11	October	2014	at	New	Classroom	 

Building	35,	RMUTI	Main	Campus.	Dr.	Winai	Buapradith,	NakhonratchasimaGoverner, 

was	honored	to	give	a	welcome	speech.	After	that,	Mr.	Chadchart	Sittipunt,	

Minister	of	Ministry	of	Transport,	presided	over	the	opening	ceremony	and	

dialogue	section.	During	11	–	14	October	2014,	there	were	many	activities.	

Such	activities	were	as	follows;

-	Associating	activities	on	the	topic	“The	Center	of	Commerce,	Investment	in	

the	North-east”

-  Stage Performance of local culture

-	Cooking	competition	“Thai	Express	Dishes	to	the	World	Kitchen”

-	Stage	Performance	“Colors,	Happiness,	Trespassing	through	Thailand”		by	

Mr.	Teng	Thedtheng	and	Lala	&	Lulu

	-	Exhibition	“Create	Thai	Future	2020”	

	-	Activities	of	Stars	&	Celebs	in	the	program	Traveling	T.V.	Channel	7	“Fun	

Parade,	 Stars	 take	 a	 smash”	 by	 New	Wongsakorn,	 Amy	 Klinpathum,	 and	 

Wan	Kunnaporn

-	OTOP	activities	for	local	products	of	77	provinces

Such	activities	were	run	by	government	and	private	sectors,	merchants	and	

general	people.		There	were	many	interested	visitors	participate	the	activities.

รายงานประจ�าปี	2557	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		 145



การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่

พระราชทาน		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ครั้งที่	47	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2557	ณ	 

สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งมี	ผศ.	ดร.	วิโรจน์	ลิ้มไขแสง	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน	ซึ่งมี

นกัศกึษาผูอ้ญัเชญิโล่พระราชทานฯ	จาก	มรภ.นครราชสมีา	ได้แก่		นางสาวปิยาพชัร		สุพร		และ

นายณัฐพงษ์	 แพนดี	 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 อาจารย์ 

ผูอ้ญัเชญิโล่พระราชทานฯ	จาก	มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา	ได้แก่	ดร.	สนุทรี	ศิริองักรู		

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและมวลชนสัมพันธ์	 และผู้อัญเชิญโล่พระราชทานฯ	 จาก	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้แก่	 ผศ.	 ชูชัย	 ต.ศิริวัฒนา	 รองอธิการบด	ี					

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์		การจัดขบวนพาเหรดได้แบ่งออกเป็น	4	ขบวน

โดยมีแนวคิด	 คือ	 เรียนรู้อดีต	 ศึกษาปัจจุบัน	 มุ่งมั่นแก้ไข	 เทิดไท้องค์ราชัน	 ซึ่งมีความ

สวยงามและนกัศกึษาได้แสดงออกถงึความคดิสร้างสรรค์		แนวทางแก้ปัญหาทีเ่กดิในสงัคม		

และส�าหรับการแข่งขนัฟุตบอลชงิโล่พระราชทานฯ	ครัง้ที	่47	นี	้ผลปรากฏว่า	มหาวทิยาลยั

ราชภัฎนครราชสีมา	 ชนะ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ด้วยคะแนน	2	ประตู	

ต่อ	1	ประตู

47th Traditional Football Competition to get Royal Shield from His Majesty  

the King

Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	hosted	“47th Traditional 

Football	Competition	 to	get	Royal	Shield	 from	His	Majesty	 the	King”.	 The	

competition	was	between	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	(RMUTI)	

and	NakhonratchasimaRajabhat	University	(NRRU).		The	football	match	took	

place	on	15	February	2014	at	Fort	Suranari	Central	Stadium,	Muang	District,	

Nakhonratchasima	Province.		RMUTI	President,	Asst.	Prof.	VirojLimkaisang,	

presided	over	the	opening	ceremony.	The	persons	from	both	sides	who	installed	

the	Royal	Shield	were	as	follows;

RMUTI		–	Asst.	Prof.	Chuchai		T.	Siriwattana,	Vice	President	for	Student	Affairs	

and Alumni Relations

								 -	Mr.	Nuttapong	Pandee,	student

NRRU		-	Dr.	Suntaree	Siri-aungkul,	Vice	President	for	Academic	Affairs	and	

Mass Communication Relations

								 -	Miss	Piyaputr	Suporn,	student

The	 beautiful	 parade	 was	 divided	 into	 4	 sections	 under	 the	 concept	 idea	

“Learning	the	Past,	Studyingthe	Present,	Focusing	on	Correction,	Admiring	the	

King”.		The	parade	was	run	by	NRRU	and	RMUTI	students	to	express	their	

creative ideas and guidelines to solve problems occurring in the present    

society.	

										Finally,	the	result	of	the	football	match	showed	that	NRRU	beat	

RMUTI	with	2	scores	per	1.
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ท�าเนียบผู้บริหาร
Administrator’s Directory

ผศ.	ดร.	วิโรจน์		ลิ้มไขแสง

Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

President
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ผศ.	ดร.	จักรกฤษณ์		เยรัมย	์																																																					

Asst.	Prof.	Dr.	Jakrit	Yaeram

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Vice	President	for	Research	and	Academic	

Services 

	ผศ.	ดร.	รัชนีวรรณ		การค้า																																																										

Asst.	Prof.	Dr.	Ratchaneewan	Karnka																																																			

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์																								

Vice	President	for	Administration	and	

Human	Resource	Development

ผศ.	ดร.	เฉลิมพล		เยื้องกลาง																																																																																																																																						

Asst.	Prof.	Dr.	Chalermpon	Yuangklang																																																																																																												

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและการประกนัคณุภาพ																																																																																																								

Vice	President	for	Academic	Affairs	and	

Quality Assurance Affairs

รองอธิการบดี Vice Presidents

ผศ.	ดร.	สุรศักดิ์		ราตรี

Asst.	Prof.	Dr.	Surasak	Ratree

รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนยทุธศาสตร์

และวิเทศสัมพันธ์

Vice	President	for	Strategic	

Planning and International Affairs

ผศ.	ชูชัย		ต.ศิริวัฒนา

Asst.	Prof.	Chuchai	T.	Siriwattana

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

Vice	President	for	Students	Affairs

and Alumni Relations

ผศ.	ดร.	ชีวิน		เปสตันยี																																																										

Asst.	Prof.	Dr.	Chewin	Pestonji																																																				

รองอธกิารบดฝ่ีายส่งเสรมิและพัฒนา

กิจการมหาวิทยาลัย

Vice	President	for	University	

Promotion	and	General	Affairs	

Development

ผศ.	วิชยุทธ		จันทะรี

Asst.	Prof.	Witchayut	Chantharee																																																																																																			

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 

มหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ

Vice	President	for	University	

Council Affairs and Special 

Projects
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รศ.	จิระพันธ์		ห้วยแสน

Assoc.	Prof.	Jirapun	Huaisan																																																																																																								

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตกาฬสนิธุ์

Vice	President	for	Kalasin	

Campus

รศ.	สมสิน		วางขุนทด

Assoc.	Prof.	Somsin	Wangkhuntod																																																																																																								

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและงานสารสนเทศ

Assistant to the President for Academic 

and Information Technology Affairs

ผศ.	ดร.	อาดา		รัยมธุรพงษ์

Asst.	Prof.	Dr.	Ada	Raimaturapong                                                                                                                               

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น

Vice	President	for	Khonkaen

Campus

ผศ.	อนุสรณ	์	ศิริอนันต์																																																											

Asst.	Prof.	Anusorn	Sirianant																																												

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกีฬา																					

Assistant to the President for Student 

Development	and	Sports

ผศ.	ณรงค์		ผลวงษ์

Asst.	Prof.	Narong	Pholwong																																																																																																										

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร

Vice	President	for	Sakon	

Nakhon	Campus

ผศ.	อนุรัตน์		ลิ่มสกุล

Asst.	Prof.	Anurat	Limsakul																																																																																																																							

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสรุนิทร์

Vice	President	for	Surin	Campus

ผศ.	พงศ์ทร		สาตรา																																																																		

Asst.	Prof.	Pongtorn	Satra																																																	

ผูช่้วยอธกิารบดด้ีานออกแบบและพฒันาอาคารสถานที ่        

Assistant	to	the	President	for	Design	and	

Development	of	sites	and	Buildings

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistants to the President
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นายบรรจง		จงรัก																																																												

Mr.	Banchong		Chongrak																																																					

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

กาฬสินธุ	์																															

Assistant to the President for 

Kalasin	Campus

ผศ.	พันธ์พงศ	์	อภิชาตกุล																																											

Asst.	Prof.	Phanphong	Aphichatkul																																																																																																																	

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสินทรัพย์และการ

จัดหารายได้																					

Assistant to the President for Administration 

of	Assets	and	Revenue	Enhancement

ผศ.	ประสพ		อนุชาต	ิ																																																																				

Asst.	Prof.	Prasop	Anuchart																																																																

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

ขอนแก่น

Assistant to the President 

for	KhonKaen	Campus

ผศ.	ดร.	สุภาพร		วีระปรียากูร																																														

Asst.	Prof.	Dr.	Supaporn	Veerapreeyaul																																																																																																																																			

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประชาสัมพันธ์และการ 

เผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัย 

Assistant to the President for Public 

Relations and University Affair Publicity

นายสุเธียร		นามวงศ์																																																																								

Mr.	Suthian	Namwong																																																														

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

สกลนคร

Assistant to the President for 

SakonNakhon	Campus

ผศ.	ดร.	ณัฐพงษ์		พร้อมจิตร																																																						

Asst.	Prof.	Dr.	Nathapong	Promjitr

ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

สุรินทร์

Assistant to the President for 

Surin Campus

ผศ.	ดร.	รวีประภา		สิทธิลภ																																																																																																																																							

Asst.	Prof.	Dr.	Rawiprapa		Sittilop																																																																																																																																		

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและการ

ต่างประเทศ																																																																																																						

Assistant to the President for Student 

Activity and International Relation Affairs
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รศ.	สุวัฒนา		ตุ้งสวัสดิ์																																										

Assoc.	Prof.	Suwatana	Tungsawat                                 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ																																																		

Dean,	Faculty	of	Business	

Administration

ผศ.	ดร.	ส�าเนาว์		เสาวกูล																																																

Asst.	Prof.	Dr.	Samnao		

Saowakoon																																	

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

และเทคโนโลยี																													

Dean,	Faculty	of	Agriculture	

and Technology

รศ.	ดร.	สนั่น		การค้า																																																																		

Assoc.	Prof.	Dr.	Sanun		Karnka																																																

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 

ศิลปศาสตร์																																										

Dean,	Faculty	of	Sciences	

and	Liberal	Arts

ผศ.	จิตใส		คล่องพยาบาล																																																						

Asst.	Prof.	Jitsai	

Klongpayabarn																																							

รักษาราชการแทน

คณบดีคณะเทคโนโลยีการ

จัดการ																																									

Acting	Dean,	Faculty	of	

Management Technology

รศ.	ดร.	พิพัฒน	์	อมตฉายา																																																								

Assoc.	Prof.	Dr.	Pipatana	Amatachaya																																

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ					

สถาปัตยกรรมศาสตร์																					

Dean,	Faculty	of	Engineering	and	

Architecture

ผศ.	ดร.	วิชิต		สุทธิพร																																																									

Asst.	Prof.	Dr.	Wichit		

Suttiporn                                 

คณบดีคณะครุศาสตร์				

อุตสาหกรรม																																									

Dean,	Faculty	of	Industrial	

Education

ผศ.	ชิดชัย		สายเชื้อ																																																																				

Asst.	Prof.	Chidchai		Saichuae																																																			

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม																																			

Dean,	Faculty	of	Fine	Arts	and	

Industrial	Design

ผศ.	วันชัย		แสนค�าวงษ์																																																																	

Asst.	Prof.	Wanchai		

Saenkhamvong																																																	

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์																																																																		

Dean,	Faculty	of	Engineering

ผศ.	จวงจันทร	์		ชูก้าน																																																																																																																																									

Asst.	Prof.	Juangjun		

Choogarn                                                                                                                                 
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ																																																																																																																			
Acting	Dean,	Faculty	of	
Business	Administration	
and Information Technology
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ผศ.	ธีรพันธ	์	บัญญัติรัชต																																																													

Asst.	Prof.	Theeraphan		

Bunyatratchata																																	

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร																																					

Dean,	Faculty	of	Agro-Industrial	

Technology

นางสาววราภรณ์		สวาสดิ์รัตน	์																																																		

Miss	Waraporn		Sawasdirat																																										

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี																																																					

Director,	Office	of	the	President

รศ.	สายตา		บุญโฉม																																																																											

Assoc.	Prof.	Saita		Boonchom																																																										

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม																																																													

Dean,	Faculty	of	Social	

Technology

ผศ.	ธัญภัค		สังฆมานนท	์																																																											

Asst.	Prof.	Thanyaphak	Sangkhamanon                           

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ																						

Director,	Office	of	Academic	Resources 

and Information Technology

รศ.	ธนานันต	์	กุลไพบุตร																																																						

Assoc.	Prof.	Thananun		Kunpaibut																																								

คณบดคีณะอตุสาหกรรมและเทคโนโย	ี																																											

Dean,	Faculty	of	Industry	and	

Technology

ผศ.	สุนทร		ส่งตรัส																																																	

Asst.	Prof.	Soonthorn		Songtrat																			

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน															

Director,	Office	of	Academic	

Promotion and Registration

ผศ.	ดร.	โฆษิต		ศรีภูธร																																																																					

Asst.	Prof.	Dr.	Kosit		Sriputhorn																																																						

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ																																																										

Dean,	Faculty	of	Natural	

Resources

ผศ.	ดร.	เบ็ญจาภา		สุทธะพินทุ																																																												

Asst.	Prof.	Dr.	Benjapha		

Sudthapintue                                          

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา																																																				

Director,	Research	and	

Development	Institute

ผู้อ�านวยการส�านัก และผู้อ�านวยการสถาบัน Director 

รายงานประจ�าปี	2557	
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คณะผู้จัดท�า		

Organizer

ประธาน	 Chairman
ผศ.	ดร.	วิโรจน์		ลิ้มไขแสง			 Asst.	Prof.	Dr.	Viroj	Limkaisang

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 President

ที่ปรึกษา	 Advisor
ผศ.	ดร.	สุรศักดิ์		ราตรี	 Asst.	Prof.	Dr.	Surasak	Ratree

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	 Vice	President	for	Strategic	Planning	and	International	Affairs

บรรณาธิการ	 Editor
นางเจนจิรา		อนันตกาล	 Mrs.	Janejira		Anantakan		

หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร	 Head,	Information	Technology	for	Management

ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 Editorial	Assistant

นางถนอมศรี		ชิณเทศ Mrs.	Thanomsri		Chinnathet

นักวิชาการศึกษา Educator

แปลและเรียบเรียง	 Translators	and	Editors
นางสาวสมปอง		สุค�าภา	 Miss	Sompong		Sucompa

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์	 Head,	International	Relation	Affairs

ออกแบบและจัดท�ารูปเล่ม	 Design	and	Format
นางสาวนันท์ธนะดี		อรุณพัฒนพล	 Miss	Nanthanadee		Aroonpattanapol	

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 Department	of	Multimedia	Technology

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 Faculty	of	Engineering	and	Architecture

	 จัดพิมพ์โดย	:	บริษัท	โจเซฟ	พลาสติก	การ์ด	(โคราช)	แอนด์	ปริ๊นท์	จ�ากัด


