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ÊÒÃ¨Ò¡¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
Message from the University Council President
ในป พ.ศ. 2558 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมขนึ้ มาทําหนาทีแ่ ทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยไดมีประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 และ
มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
สภามหาวิทยาลัยชุดใหมไดใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตาม
ความตองการของตลาดแรงงานซึ่งถือเปนจุดแข็งอันโดดเดนของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยชุดใหมไดใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตาม
ความตองการของตลาดแรงงานซึ่งถือเปนจุดแข็งอันโดดเดนของมหาวิทยาลัย
มุงเนนการกําหนดกลุมสาขาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละวิทยาเขตเพื่อใหเกิด
ทิศทางในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรอยางชัดเจน โดยมีวทิ ยาเขตตางๆ รองรับกลุม
สาขาวิชาเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันของวิทยาเขตนั้นๆ และมุงเนนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการวิจัยและบริการทาง
วิชาการ ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานของรัฐดานการวิจยั
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ และหนวยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ทั้งในสวนกลางและในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และองคความรูของบุคลากร เสริมสรางความแข็งแกรงดานการวิจัยและ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการ ของภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมทัง้ เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนอีกดวย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดใหความสําคัญกับงานพัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ สนองโครงการตามพระราชดําริ การนําองคความรูด า นวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสกู ารพัฒนาชุมชนทองถิน่ การเชือ่ มโยงงานวิจยั และ
นวัตกรรมกับการใชประโยชนเชิงพาณิชย การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนกั ศึกษา
จากประเทศเพือ่ นบาน และการพัฒนากฎขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การจัดองคกรบริหารของมหาวิทยาลัยใหมคี วามกาวหนาและสามารถรองรับผลักดัน
ยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเดินไปขางหนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แมวา ในชวงปลายป พ.ศ. 2558 วิทยาเขตกาฬสินธุ จะไดโอนยายไปรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุแลวจัดตั้งขึ้นเปนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุก็ตาม แต
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ยังเหลืออยูอีก 4 แหง อันไดแก จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแกน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุรินทร ยังคงมุงมั่นในปณิธานที่จะ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ ใหบริการทางการศึกษาและบริการทางดานวิจยั และวิชาการ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามยุทธศาสตรทกี่ าํ หนด เพือ่ ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยและสนองเปาหมาย
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ

In 2015, Rajamangala University of Technology Isan has
reformed the contemporary university council committee to
perform the terminating university council committee under the
promulgation of the royal command that graciously granted favour
to designate the chairman of the university council on January 14,
2015, and the members of the university council on April 29, 2015.
The newly-appointed university council has set the
precedent for specifying the university strategies and action plans
emphasized on producing hands-on graduates according to the
requirement of the labor market which is the outstanding strength
of the university. The university council also clearly focuses on
the specific professional oriented program for each campus to
motivate the direction of the strategies. Each campus must support
the professional oriented program with allother campuses.
Simultaneously, the university council has emphasized on promoting
and supporting the university staff to take the considerationonthe
research and academic service including the networking cooperation
with the government organization on the research field, the
cooperation withinthe universities, overseasuniversities and private,
public sectors throughout the center and northeastern regions.
The redirection is to enhance the latency and knowledge of the
personnel, to reinforce the strength on research and academic
service of the university that responses the requirement of the
government, private, community, and society sectors. This also
includes the overall economic development of the country and
the preparation for the ASEAN community.
Besides, RMUTI undertakes the precedent for the
universityareadevelopment in order to respond the projects
under His Majesty the King, the conductof scientific knowledge
and innovation to develop the local community, the connection
of research and innovation with commercial benefit, the scholarshipsupporting for the students of neighbor countries and the revision
of the university regulations. RMUTI also efficiently administrates
the university organization inthe effective progress to carry forward
the university strategies and action plans.
Although at the end of year 2015, Kalasin campus
has transferred together with KalasinRajaphat University on the
establishment of Kalasin University. The remaining four campuses i.e.
NakhonRatchasima, KhonKaen, SakolNakhon and Surin, still intend on
the determination to produce the hands-on graduates, to perform
the educational, research and academic services. RMUTI aims to
support the development of human, economy and community in
the northeastern area in accordance with the progressive university
strategies and to completely satisfy the country development goal
of the government.

(ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(Professor Dr. Surakiart Sathirathai)
Chairman of the RMUTI Council
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Message from the University Council President
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึน้ ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เปนสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ
ทําการสอน ทําการวิจยั ผลิตครูวชิ าชีพใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ตอยอดใหผสู าํ เร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
จนถึงระดับปริญญา
จากการดําเนินงานในฐานะทีเ่ ปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดแสดงศักยภาพของการ
ขับเคลื่อนจากบุคลากรในทุกภาคสวน ทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
รวดเร็วทั้งทางดานวิชาการ ผลงานการวิจัย และทักษะทางวิชาชีพ
ของนักศึกษา เปนไปตามวิสยั ทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน ไดบริหารสถาน
ศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ 1. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติ 2. การพัฒนาและยกระดับการศึกษา 3. เปนศูนยสง เสริม
การเรียนรูต ลอดจนถายทอดความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการทีไ่ ดมาตรฐาน 4. สงเสริมและสนับสนุนดานการวิจยั และ
5. การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนา
ดังกลาวเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเรือ่ ยมา
รายงานประจําป 2558 ฉบับนีไ้ ดแสดงใหเห็นเปนประจักษ
แลววา มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรอยาง
ครบถวน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่
ทําใหรายงานประจําปฉบับนี้เสร็จสิ้นอยางสมบูรณ

Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI)
was established in accordance with The Rajamangala
University of Technology Act of 2005. RMUTI is a public
university 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 sciences and technology, maintaining arts and
culture, and providing opportunities for students who finish
vocational education to continue their study at degree
levels.
By operating as one of a public university, RMUTI
potential development were rapidly driven by all staff
in academic, research and students professional skills
according to university’ vision and mission which is “To
create highly skilled and knowledgeable workers for jobs
in technological fields”.
Rajamangala University of Technology Isan has
managed in accordance with the vital strategy as follows:
to develop society and quality of life, to develop and
enhance education, to serve as the center of learning
promotion through transferring knowledge in science
and technology for innovation, to promote and support
research, and to develop innovation on science and
technology. The developments as mentioned have been
managed according to university’s development strategy
constantly.
The 2015 Annual Report illustrates a visible action
following all strategic points as university’s determination.
I would like to thank all sections for completing this Annual Report.

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(Asst. Prof. Viroj Limkaisang)
President
Rajamangala University of Technology Isan

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัล “ธรรมลักษณศิลา” ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เขารับประทานรางวัล “ธรรมลักษณศลิ า”
ประจําป 2557 (Exemplary Award and the benefits to the nation 2014)
ในโครงการยกยองสรางสรรคบุคคลที่เปนแบบอยางและทําคุณประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติและศาสนา โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญโญ) ผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานพิธี มอบรางวัล ณ หอประชุม กองทัพอากาศ ซึ่งมี
ผูเขารับรางวัลจํานวน 156 ทาน
“Dhammalaksila” Award of the Year 2014
On 24 November 2014, His Holiness Somdet Phra Maharatchamangkhalachan (Chuang Varapunyo), the Supreme Patriarch Deputy, presented
the “Dhammalaksila” award (Exemplary Award and the benefits to the
nation 2014) to the RMUTI President, Asst. Prof. Dr. Viroj Limkaisang who
was regarded as the model person that has done the benefits to society,
nation and religion at the Air force Convention Hall. On this occasion, the
ceremony chairman has also awarded to the other 155 recipients.
th
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รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2556 - 2557
เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิม้ ไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เขาเฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโลรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2556 2557 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบุคคล
หรือองคกร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Arts and Architects Conserving Award of the Year 2013-2014
The RMUTI President, Asst. Prof. Dr.Viroj Limkaisang has
an audience of Her Majesty the Princess to receive the Arts and
Architects Conserving Award of Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn. This personal or organizational award ceremony
was presented by The Association of Siamese Architects under the
Royal Patronage of His Majesty the King (ASA) on 27 July 2015 at
SalaDusitalai Throne Hall, Chitralada Palace.
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รางวัล “คนไทยตัวอยาง”
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเขารับโลรางวัล“คนไทยตัวอยาง”
ในโครงการกิจกรรมรณรงคการทําความดี ตนแบบคนดี ใตรม พระบารมีพอ ของแผนดิน
คนทําดีตน แบบสังคมแหงป ประจําปพทุ ธศักราช 2558 ซึง่ จัดโดยสมัชชา นักจัดรายการ
ขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท) ณ หองประชุม หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ ในการนีห้ มอมราชวงศสมลาภ กิตยิ ากร เลขานุการในพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจยกยองเชิดชูเกียรติ ควรคาแกการเปนบุคคลแบบอยางที่ดีไดอยางภาคภูมิ
เปนแบบอยางแกสังคม
Asst. Prof. Dr. Viroj Limkhaisang, RMUTI President, received “Model
Citizen of Thailand 2015” on 29th July 2015 at the Government Public
Relation Department’s Hall. The event was organized by Broadcaster and
Journalist’s Assembly of Thailand (BJ. AT.).
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รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผนดิน” ประจําป 2558 สาขาบริหารจัดการองคกร
การศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดรับรางวัลเกียรติยศบนเสนทางชีวิต “คนดี
ความดี แทนคุณแผนดิน” ประจําป 2558 สาขาบริหารจัดการองคกรการศึกษา โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและ
วิเทศสัมพันธ เปนผูแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรุงเทพมหานคร
Award for 2015 in Educational Management
On 11 September 2015, Asst. Prof. Dr. VirojLimkaisang, RMUTI President,
received Life Honor Award 2015 in Educational Management. In this
occasion, Asst. Prof. Dr. SurasakRatree, Vice President for Strategic Planning
& International Affairs, represented an award atChulabhorn Convention
Center, ChulabhornResearch Institute, Bangkok.
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ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรมนําหนา ปญญานําทาง สรรคสรางเทคโนโลยี
Virtue Precedes, Wisdom Leads the Way, Create Technology
ปณิธาน (Determination)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
Rajamangala University of Technology Isan is determined to create highly skilled and knowledgeable workers for
jobs in technological fields.
วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนําในประเทศ ที่เนนการผลิต
นักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน
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 develop local communities and society.
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิตการบริการ และการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหประเทศ
3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
7. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
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 countrie

รายงานประจําป 2558
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เปาประสงค (Goals)
1. บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพและสามารถแขงขัน ไดในประชาคมอาเซียน
2. บัณฑิตนักปฏิบัติดานสังคมศาสตร ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพและสามารถแขงขันไดใน ประชาคมอาเซียน
3. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
4. การบริการวิชาการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
5. มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
6. การสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
7. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
8. การสนองโครงการพระราชดําริฯ
9. ระบบการคลังที่โปรงใสและตรวจสอบได
10. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
11. ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
12. ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพ
13. ระบบวิเทศสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
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.
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นโยบาย (Policy)

1.สรางความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Relevance) นโยบาย (Policy)
2. สรางความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ตอองคกร (Involvement)
3. สรางความมุงมั่น ทุมเท เสียสละใหกับองคกร (Dedication)
4. สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ (Income Oriented)

RIDING QA

5. สงเสริม สนับสนุน การสรางเครือขายความรวมมือ (Networking)
6. จัดระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
7. พัฒนาคุณภาพทุกดาน (Quality)
8. ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผูนําทุกระดับ (Accumulated Leadership)

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”
Practical Graduates Responsible.
อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Identity)
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพรอมปฏิบัติงาน”
The university that produces graduates with skills and are ready to work.
เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงการสรางอาชีพเฉพาะทาง”
The university of creating specific occupation.
คานิยม (Value)
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan
R = Reputation
= มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆ ดาน
reputation in all aspects
M = Morality
= มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
moral and ethical practice
U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณเฉพาะทาง
uniqueness and certain fields of study
T = Technology
= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา
a leading university in technology
I = Integrity
= มหาวิทยาลัยที่มีความสงางาม เชื่อถือได
grace and reliability
คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics)
Technology Literacy
= มีความรูทางเทคโนโลยี
Elective Communication
= มีทักษะการติดตอสื่อสาร
Collaboration
= มีความรวมมือสวนรวม
Ethics Morality
= มีคุณธรรมจริยธรรม
Corporate Social Responsibility
= มีความรับผิดชอบ
Professional Skill
= มีทักษะวิชาชีพ
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University Strategy

Office of the
Higher Education

Ministry of
Education Strategy

National Strategy

1. Produce
graduates to
supply the
needs of labor.

2. Promote
research
works,
inventions.

1. Change leading
organizational system to
drive the holistic approach
in higher education.

1. Develop the quality
education at all levels.

3. Increase the
potential of
integrated
academic services.

4. Care for arts, culture and
local wisdom. Conserve
energies and maintain
environment. Run the
projects under the Royal
Development Projects.

3. Upgrade quality of
graduate rapidly.

Policy 8
Good governance.

5. Develop administrative
system and network
systems to be more
efficient for both national
and international.

4. Reform the administrative
financial system for driving
institution to excellence.

6. Promote research and
development and academic
services to create innovation
and to develop the country.

Policy 6
Technological sciences,
Research and innovation.

4. Design university and vocational
education in a way that is able to
meet with the need of the labor
market – in terms of both
quantity and quality.

Policy 4
Society and
quality of life
4.1 Education.

2. Develop professional
lecturers and
professional expert
to be lecturers.

2. Create and ensure
equal educational
opportunities for all
groups of the
population.

Policy 1
Rush policies to be implemented in the
first year. Policy 1.6 Expeditiously restore
elations and enhance cooperation with
neighboring countries and other foreign
countries.

The connectivity of National Strategy, Ministry of Education Strategy, Office
of the Higher Education Commission Strategy and University Strategy

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุงเนนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ สามารถแขงขันไดในประชาคม
อาเซียน โดยกําหนดบทบาทในการสงเสริมงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรค ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเปนทีย่ อมรับ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง มีการนําองคความรูจ ากคณาจารยทมี่ คี วามเชีย่ วชาญใน
วิชาชีพทีห่ ลากหลายและเปนทีย่ อมรับ ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและ
สังคมอยางตอเนือ่ ง และมุง ถึงขีดความสามารถ ในการสงเสริมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และ
สนองโครงการพระราชดําริฯ โดยไดกําหนดการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได
มีการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการ
จัดทําเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
บุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา และองคความรู มุงใหเกิดประโยชน
อันสูงสุดแกมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ เปนการรองรับภารกิจทีส่ าํ คัญดังกลาวนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงไดกาํ หนดบทบาท หรือจุดเนน
ที่จะเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดเอกลักษณ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงการสรางอาชีพเฉพาะทาง” ดังตอไปนี้
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1 พัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปรับปรุง แกไข สรางระเบียบ
และหลักเกณฑทสี่ ง เสริมและจูงใจใหบคุ ลากรดําเนินงานตามนโยบาย
สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีความสามัคคี รวมกันทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา มีการจัดทําแผนแมบท พัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐานทีส่ ง เสริมทักษะการปฏิบตั งิ าน มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และจัดหารายไดเพื่อ
เอื้อตอนโยบายหลัก และสงเสริมการพัฒนาเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ
2. สงเสริมการจัดหาตัวปอน (Feeders) สูระบบ
การศึกษา โดยการประชาสัมพันธเชิงรุก การปรับปรุงระบบโควตา
และสงเสริมโครงการนักศึกษาความสามารถพิเศษ การสรางเครือขาย
เชนจัดกิจกรรมสัมพันธกับ สพฐ. สอศ. อปท. การสรางบรรยากาศ
ของการเรียนรู การเปดโอกาสแกกลุมเปาหมายอื่นเชนผูประกอบ
อาชีพ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ และการใหสิทธิแกผูเขาศึกษา
โดยจัดทุนการศึกษาเพิ่มเติม
3.

กํ า หนดภาพลั ก ษณ อั น โดดเด น ของบั ณ ฑิ ต
นักปฏิบัติ โดยสรางนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ดวยกระบวนการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการการเรียนรูก บั การทํางาน
(Work-Integrated Learning–WIL) พัฒนาระบบสหกิจศึกษา
เพื่อเปนกลไกเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม มีศูนยเพาะบมวิสาหกิจเพื่อสรางผูประกอบการ
รายใหม มีศนู ยแหงความเปนเลิศหรือสาขาแหงความเปนเลิศ (Center
or Area of Excellence) โดยพัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะวิชาชีพ
ใหไดมาตรฐานในระดับสากล ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศเพื่อกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. การสรรหาผูสอนราชมงคล มีการคัดเลือกบุคลากร

ทีม่ คี วามสามารถและสมรรถนะทักษะวิชาชีพเขามาเปนผูส อน พัฒนา
อาจารยสคู วามเปนสากล มีการสรางประสบการณตรงในสถานประกอบการ
และสรางมาตรฐานของอาจารยใหมีความรู ทักษะดานอาชีพ
ในมิตคิ วามเปนผูน าํ ธรรมาภิบาล รวมทัง้ การบริหารจัดการสมัยใหม
ใหเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชน
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5. พัฒนาความเปนนานาชาติ เพื่อกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) โดยการสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบานในกลุมอาเซียน ใหแกบุคลากร
และนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ สงเสริม
การจัดหาอาจารยตางชาติ นักวิจัยตางชาติ มาปฏิบัติงานรวมกับ
คณะสนับสนุนแนวทางการเพิม่ จํานวนนักศึกษาตางชาติ และสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย
6. พัฒนางานวิจัยและการบริการทางวิชาการ
โดยมุงเนนและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่มี
ความจําเปนเรงดวนตามยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ควบคูไ ป
กับการใหบริการทางวิชาการทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ พัฒนา
ชุมชนแบบมีสว นรวมอยางยัง่ ยืน สงเสริมโครงการวิจยั เชิงอุตสาหกรรม
รวมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และโครงการวิจัยดานพลังงาน
สิง่ แวดลอม เนนความยัง่ ยืน สนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยี
ที่พัฒนาภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดยอม
7. พัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย สงเสริมใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กําหนดใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
สงเสริมการจัดกิจกรรม แลกเปลีย่ นศิลปะและวัฒนธรรมกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน และประเทศในกลุมลุมแมนํ้าโขง

8. สงเสริมและพัฒนาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อใหเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากร
ของแผนดิน เปนศูนยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทีถ่ า ยทอดองคความรูข องสถานศึกษาในการนําทรัพยากร
ธรรมชาติ มาใชประโยชนอยางรูคุณคาและยั่งยืนสูชุมชนและสังคม
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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. 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.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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.

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 businessindustrial sectors. This includes research works of energy,
environment which focus on sustainability. Finally, RMUTI
supports research works to transfer technology to SME
development.

4. Search for lecturers. RMUTI searches for

7. Develop arts and culture. RMUTI organizes

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.

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.

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.

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.

Furthermore, RMUTI will promote activities to exchange
arts and culture with ASEAN countries, as well as the Great
Mekong Sub-region (GMS).
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University Symbols

ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

The Symbolic seal of Rajamangala University of Technology Isan

ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน 8 กลีบลอมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ
หมายถึงทางแหงความสําเร็จมรรค 8 และความสดชืน่ เบิกบานกอใหเกิดปญญา
แผขจรไปทั่วสารทิศ ภายใตดอกบัวเปนดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู
หมายถึง สัญลักษณและเครือ่ งหมายประจําองคพระมหากษัตริยข องรัชกาลที่ 9
ซึ่งพระองคเปนผูพระราชทานนามวา "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"
บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู หมายถึง
รัชกาลที่ 9 ดานลางของตราวงกลมทําพับกรอบโคงรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" คั่นปดหัวทายของกรอบดวยลวดลายดอกไม
พิมพประจํายามทั้งสองขาง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง แจมใส เบิกบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความวา มหาวิทยาลัยอันเปนมงคล
แหงพระราชา
Within the circle, there is a lotus blossom surrounded by
8 petals. This represents the 8 pathways to success and happiness,
with the 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.”
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ตราสัญลักษณดอกไมราชมงคลอีสาน (ดอกแคแสด)

The Symbolic Flower of Rajamangala University of Technology Isan

* ออกแบบเปนรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร U (University)
และเสนสายจากแคน
* ดอกแคแสดเปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
* ดอกแคแสดมีกลีบดอก 5 กลีบ อันหมายถึง 5 วิทยาเขตทีร่ วมสามัคคีเปนหนึง่ เดียว
* ตัวอักษร U ซึ่งยอมาจาก University นั้น ประกอบขึ้นจากเสนสายทั้ง 5 เสน
ซึง่ ไดมาจากลักษณะของแคนทีป่ ระกอบดวย 5 ลํา เพือ่ สือ่ ความเปนมหาวิทยาลัย
แหงอีสาน และเสนเหลานี้มีทิศทางพุงขึ้นไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือน
การกาวไปพรอมๆ กันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อนําพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สูความสําเร็จรวมกันทางการศึกษา
- 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.
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ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
RMUTI Tree
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนแคแสด เปนตนไมที่มีดอกสีแสด
ขึ้นงาย โตเร็ว เจริญเติบโตไดทุกพื้นที่ ทุกภาค
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.

สีประจํามหาวิทยาลัย
The color of RMUTI
สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ สีแสด
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
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RMUTI History

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐ
ทีจ่ ดั การศึกษา ระดับปริญญาเปนนิตบิ คุ คล เพือ่ ใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการ
ไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการทีเ่ ปนของตนเอง มีความคลองตัว
มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น
สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ขึ้นแทนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนหนึง่ ในจํานวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีเ่ นนดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี ทีม่ วี ตั ถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง
ที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตอยอด
ใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา
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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.

31

32

ANNUAL REPORT 2015
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลม 92 ตอนที่ 48 หนา 1
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ไดรับการ
อนุเคราะหจากกรมธนารักษไดอนุเคราะหจัดสรรที่ดินบริเวณ
คลองหก ฝงตะวันตก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนด
เลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร และบริเวณคลองรังสิตฝงเหนือ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 109-3-04
เพื่อกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในวิทยาเขตตางๆ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชือ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเชิญ พระราชลัญจกรประจําพระองคและ
พระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 6ก
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใหเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย
5 วิทยาเขต กระจายอยูท วั่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประกอบดวย

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 Luang District,
Pathumthani Province and the second one was, the Title
Deed No.268 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.
Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI)
comprises 5 campuses scattered around the Northeast of
Thailand; i.e.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ปจจุบันเปดสอน 4 คณะ ไดแก
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

RMUTI Nakhonratchasima
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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ ไดแก
- คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

Surin Campus
Comprises 2 faculties;
- Faculty of Agriculture and Technology
- Faculty of Management Technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
ปจจุบันเปดสอน 3 คณะ ไดแก
- คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Khon Kaen Campus
Comprises 3 faculties;
- Faculty of Industrial Education
- Faculty of Engineering
- Faculty of Business Administration and Information
Technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ ไดแก
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ ไดแก
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Kalasin Campus
Comprises 2 faculties;
- Faculty of Agro-Industrial Technology
- Faculty of Social Technology
Sakon Nakhon Campus
Comprises 2 faculties;
- Faculty of Industry and Technology
- Faculty of Natural Resources
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RMUTI Organization
RMUTI Council
RMUTI Academic
Rajamangala University of Isan
RMUTI Lecturers
and Officials

Internal Audit Unit

Offices (2) / Institute (1)
Office of the President
- General Affairs Division
- Finance Division
- Policy and Planning
Division
- Human Resource
Management Division
- Student Development
Division

Campus Offices (4)
- Surin Campus Offices
- Khon Kaen Campus Offices
- Kalasin Campus Offices
- Sakon Nakhon Campus Offices

Remark : The structure is in accordance with the
Regulations and Announcement of the Ministry of Education.

- Office of Academic Resources
and Information Technology
- Office of Academic Promotion
and Registration
- Research and Development Institute
Faculties (13)
- Faculty of Business Administration
- Faculty of Sciences and Liberal Arts
- Faculty of Engineering and Architecture
- Faculty of Fine Arts and Industrial Design
- Faculty of Agriculture and Technology
- Faculty of Management Technology
- Faculty of Industrial Education
- Faculty of Engineering
- Faculty of Business Adminstration
and Information Technology
- Faculty of Agro-Industrial Technology
- Faculty of Social Technology
- Faculty of Industry and Technology
- Faculty of Natural Resources
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หลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดการเรียน
การสอน 5 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปดสอน
หลักสูตรดานบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร รวม 2 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เปดสอนหลักสูตรดานบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม เกษตร ภาษาและสถาปตยกรรม รวม 29 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี เปดสอนหลักสูตรดานครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ บัญชี แพทยแผนไทย วิทยาศาสตร เกษตร วิศวกรรม
ศิลปกรรม ภาษา การทองเทีย่ ว สถาปตยกรรม และอุตสาหกรรม รวม
80 หลักสูตร ระดับปริญญาโท เปดสอนหลักสูตรดานบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร เกษตร และวิศวกรรม รวม 14 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ ชีววิทยาประยุกตในการผลิตสัตว รวม
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 126 หลักสูตร โดยแตละหลักสูตรที่เปด
สอน จะบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภายในคณะที่สังกัด ในวิทยาเขตนั้นๆ
Programs
In the academic year 2015, 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 : 80 programs in Industrial Education,
Technology, Business Administration, Accounting , Thai
Traditional Medicine, Science,Agriculture, Arts, Languages,
Tourism, Architecture andIndustry.
- Master’s Degree : 14 programs in Business Administration,
Sciences, Agriculture andEngineering
- Doctor’s Degree : 1 programs in Applied Biology in Animal
Production
In conclusion, RMUTI offers 126 programs of studies. Each
program is organized in the faculty within each campus.
การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีระบบการรับนักศึกษาใหม
เขาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปริญญาตรี ปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก 3 ระบบ คือ
1. ระบบรับตรง เปนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศ
2. ระบบโควตา เปนการจัดสรรโควตานักเรียน นักศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3. แอดมิชชั่น หรือระบบกลางคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบัน
อุดมศึกษา (Central University Ad-mission System : CUAS)
เปนระบบกลางที่นักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเทา ตองสอบและ
นําคะแนนสอบที่ไดมายื่นเลือกคณะอีกที นักศึกษาจากทั่วประเทศ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุป
ขอมูลนักศึกษา ดังตอไปนี้
นักศึกษาที่สมัคร จํานวน 25,139 คน
นักศึกษารับไว จํานวน 11,086 คน
นักศึกษาทั้งหมด จํานวน 28,912 คน
ผูสําเร็จการศึกษา 2557 จํานวน 5,024 คน
Education Management
There are 3 systems to recruit students for Vocational Diploma,
Bachelor’s Degree, and Master’s Degree, Doctor’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 2015
are as follows;
- Registered Students 25,139
- Intake Students 11,086
- Total Students 28,912
- Graduates 2014 5,024
การพัฒนานักศึกษา
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจาก
มุงหวังผลผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูในสาขาวิชาที่ศึกษา ดังปณิธาน
“สรางคนสูง าน เชีย่ วชาญเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยฯ ยังมีความมุง มัน่
ทีจ่ ะสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมคี ณ
ุ สมบัติ ครบทัง้ 5 ดาน อันไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรม
กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริม
สรางคุณธรรมและจริยธรรม
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มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการพัฒนาศักยภาพดานอื่น ๆ ควบคูไปดวยกัน
โดยจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาแตละชัน้ ป สนับสนุน
ใหนกั ศึกษาไดจดั และมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยฯ
อยางเต็มที่

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทาํ การสํารวจขอมูลบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 ในสวนภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต โดยไดวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการทํางาน การไมมีงานทําของ
บัณฑิต และสภาพการศึกษาตอของบัณฑิต

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.

จากการสํารวจขอมูลบัณฑิต ปการศึกษา 2557 มีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1,424 คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 4,569 คน และปริญญาโท จํานวน 72 คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 6,065 คน จาก 13 คณะ ใน 5 วิทยาเขต และมี
บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 1,381
คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดนําขอมูลมาวิเคราะห
สถานภาพการทํางานของบัณฑิต ปการศึกษา 2557 พบวา มีบัณฑิต
ที่ไดงานทําแลว จํานวน 1,007 คน บัณฑิตที่ยังไมไดทํางานและไมได
ศึกษาตอ จํานวน 359 คน และบัณฑิตทีก่ าํ ลังศึกษาตอ จํานวน 15 คน

สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยทีม่ งุ เนนผลิต
บัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหเปน
บัณฑิตนักปฏิบัติอยางแทจริง เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช
บัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายเขารวมโครงการสหกิจศึกษาอยาง
จริงจัง โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร โดยจัดทําเปน 2 แบบ คือ 1) สหกิจศึกษา 2) การฝกงาน
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
* apprenticeship

Employment Status of Graduates
Rajamangala University of Technology Isan has surveyed
the employment status of graduates in 2014. The survey
focused on employment, unemployment, and further study.
According to the survey in 2014, the total number of RMUTI
graduates was 6,065. That is 1,424 graduates got Vocational
Diploma’s degrees, 4,569 graduates got Bachelor’s degrees,
and 72 graduates got Master’s degrees. The number of
subjects was collected from 13 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 1,381. Finally, it was found that 1,007 graduates were
employed, 359 graduates were unemployed and did not
further their studies and 15 graduates were furthering their
studies.
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โครงการ “มทร.อีสาน รวมใจ เติมฝนวัยใส ฝกใฝศึกษา ครั้งที่ 1”
วันที่ 4-18 มกราคม 2558 นักศึกษาผูนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน โครงการ “มทร.อีสาน รวมใจ เติมฝนวัยใส ฝกใฝศึกษา
ครัง้ ที่ 1” เขารวมกับโครงการ “ออกคาย...ไดยมิ้ ” ของมูลนิธอิ ายิโนะโมะโตะ
ณ โรงเรียนบานวังหมี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขตที่ 3 ตําบลวังนํา้ เขียว
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกอสรางอาคารหองสมุด
และนําหองสมุดเดิมไปใชเปนหองเรียน ซอมแซมสนามเด็กเลน อีกทั้ง
ยังเปนการสงเสริมใหผูนํานักศึกษา มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
บูรณาการความรูจากการเรียนมาใชในกิจกรรมออกคาย ทั้งทางดาน
เทคโนโลยีและดานสังคม
The Project: “The1st RMUTI Activated Encouragement Camp”
During 4th-18th January 2015, the RMUTI student leaders
were sanctioned on the project “The 1st RMUTI Activated
Encouragement Camp” to participate in the project “Smile
Camp” of the Ayinomoto Foundation at Ban Wangmi School,
Office of the Educational Service Area 3, Wangnamkhiaw
Sub-district, Wangnamkhiaw District, Nakhonratchasima
Province. The purpose of this project was to build the library
building for the sake of replacing classroom and to repair
the playground. This project was also aimed to encourage
student leadersaboutthe cooperative working skills and the
integration of technological and social learning knowledge
for the camp activities.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสโมสรนักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานดานสโมสรนักศึกษาของ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีนักศึกษาสโมสร
นักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 40 คน
The Project: Development of Student Union Potentials
During 17th-19th June 2015, Faculty of Business Administration
has granted 40 students from the student union to participate
in the project “Development of Student Union Potentials”
for study visit at the National Science Museum (NSM) and
Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR),
Wang KlaiKangwon Campus.

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการขอใบอนุญาต
มัคคุเทศก
เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการทองเที่ยว วิทยาเขต
กาฬสินธุ จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการขอ
ใบอนุญาตมัคคุเทศก ศึกษานอกสถานที่เสนทาง จังหวัดนครราชสีมา
บุรรี มั ย ศรีสะเกษ สุรนิ ทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ" เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาจากการศึกษานอกสถานที่ในสถานที่ทองเที่ยวจริง
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการทองเทีย่ ว และ
ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการปฏิบัติงานมัคคุเทศกเสมือนจริง
The Project: Development of Student Potentials for
Tourist Guide License Issue
During 23rd-26th May 2015, Tourism program, Kalasin Campus
was granted to arrange the field trip study, Nakhonratchasima,
Buriram , Srisaket , Surin-UbonRatchathani, Amnat Charoen,
on the project “Development of Student Potentials for Guide
License Issue” for the purpose in the real workingpractice
as the guide.

แขงขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร ประจําป 2558
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัด
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร ประจําป 2558 OPEN HOUSE 2015 โดยโครงการนี้จัด
ขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร
ผลงานใหกับนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร
และพื้นที่ใกลเคียงไดมีโอกาสทําความรูจักกับรูปแบบการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของราชมงคลสกลนคร และยังเปนเวทีที่เปดโอกาส
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร กวา 16 รายการ เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณ
และฝกฝนเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตอีกดวย
Engineering Professional skills competition, Faculty of
Business Administration and Liberal Arts 2015
On 22nd - 23rd July 2015, Faculty of Industry and Technology,
RMUTI, Sakon Nakhon campus ran the project “Engineering
Professional skills competition 2015”. The purpose was to
publicize teaching and learning management to students
in Sakon Nakhon province. It was also to organize the
engineering professional skills competition to share and to
improve their skills.
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ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบทคณะทรัพยากรธรรมชาติ ออกพื้นที่
โรงเรียนบานหวยบุนนาทัน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2558 ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบทคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ออกพื้นที่โรงเรียนบานหวยบุนนาทัน ตําบลนาใน อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยไดทําการชวยเหลือโรงเรียนสราง
ประตูโรงอาหาร มอบอุปกรณกีฬา และพานักเรียนทํากิจกรรมปลูก
สวนผักในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงใหเด็กรูจักการทําการเกษตร และเปน
แหลงอาหารภายในโรงเรียน
The Project: Rural Development Club, Faculty of Natural
Resources, RMUTI, Sakon Nakhon Province.
On 7th - 8th February 2015, Rural Development Club, Faculty
of Natural Resources, RMUTI, Sakon Nakhon Province ran the
project at Huai Bun Na Than school, Nanai, Pannanikom, Sakon
Nakhon province. The purpose was to build the canteen
and to do the vegetable planting activities for students.

กิจกรรมสานสัมพันธ “โชวเชียรกลาง วิศวะ – สถาปตย ราชมงคล
อีสาน” ครั้งที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มทร.อีสาน ไดจัด
กิจกรรมโชวเชียรกลางภายใตโครงการตอนรับนองใหม และประชุม
เชียร “เชียรกลาง วิศวะ - สถาปตย ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1” ณ
สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน โดยไดสรางสรรคกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให
นักศึกษาใหมมีความรักและความภาคภูมิใจในความเปน “คณะและ
มหาวิทยาลัย” โดยจัดใหมีการรองเพลงประจําคณะและเพลงประจํา
สถาบัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และลดความขัดแยงของ
นักศึกษาตางสาขาวิชา
The Project: RMUTI Cheerleaders of Faculty of Engineering
and Architecture
Faculty of Engineering and Architecture organized the 1st
project of RMUTI Cheerleaders of Faculty of Engineering
and Architecture at the main stadium. The purpose of this
project was to build up the relationship for the freshmen
and to be proud of the faculty and University.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

43

เพิม่ ประสบการณวชิ าชีพระหวางประเทศของนักศึกษาจากวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเว ประเทศเวียดนาม
วันที่ 12-19 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรม
เพิ่มประสบการณวิชาชีพระหวางประเทศของนักศึกษาจากวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเว ประเทศเวียดนาม ณ มทร.อีสาน
วข.กาฬสินธุ โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอบรม
การทําอาหารไทย กิจกรรม “Cultural Night” และการศึกษาดูงาน
ตามสถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดขอนแกน
International Internship for Economics students of College
of Economics, Hue University, Vietnam.
During 12th -19th August 2015, Faculty of Social Technology
organized the activities for Economics students of College
of Economics, Hue University, Vietnam at RMUTI, Kalasin
campus. The activities were cultural exchange, cultural
night, and study visit at the entrepreneur in Kalasin and
Khon Kaen province.

โครงการสูออมกอดแคแสด สําเภาฟา
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ สูออมกอด
แคแสด สําเภาฟา ณ หองตะโกราย 2 อาคาร 35 เพื่อใหนักศึกษาใหม
ไดเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาศึกษาตอในคณะฯ และสราง
ความสัมพันธอนั ดีระหวางนักศึกษารุน พีก่ บั รุน นอง รวมทัง้ สรางทัศนคติ
ที่ดีตอคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
The Project : Welcoming to Faculty of Business Administration
On 15th August 2015, Faculty of Business Administration ran
the project at Takorai 2, 35th building. The purpose of this
project was to give the warm welcome to the freshmen
of Faculty of Business Administration, and to build up the
relationship between freshmen and senior.
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Student Achievements

นักศึกษา มทร.อีสาน ควาเหรียญทองโครงการสรางสรรคเยาวชน
คนรุนใหมผูมีวินัยใชไอซีที (Netgen2)
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ไดรับรางวัล
เหรียญทอง ในการทดสอบความรูดวยชุดขอสอบมาตรฐานสมาคม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ดาน Microsoft Office Specialist
(MOS) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร
หอประชุมชั้น 2 ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
1. นายพงศพัฒน จาพิชม
2. นายมงคล นิดใหม
3. นางสาวสุภาพร หาญจันทร 4. นางสาวศศิธร สิงหทอง
5. นางสาวปยะดา เลาะสันเทียะ 6. นายทศพล ชอบสูงเนิน

RMUTI Students won the Gold Medal on the project
“Netgen2”
Information System students, Faculty of Business Administration,
received the Gold Medal in standard examinations of The
Computer Association of Thailand for Microsoft Office
Specialist (MOS). The ceremony was conducted on 20th
November 2014 at the 2nd floor auditorium, Office of The
National Broadcasting and Telecommunications Commission.
The names award recipients are listed below:
1. Mr. Phongphat Japhichom 2. Mr. Mongkol Nitmai
3. Miss Suphaphorn Hanchan 4. Miss Sasithorn Singthong
5. Miss Piyada Losantia
6. Mr. Tosphol Chobsungnoen

รายงานประจําป 2558
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นักศึกษาควารางวัลการประกวดวาดภาพประกอบตราไปรษณียากร
ประชาคมอาเซียน
นางสาวณัฐรุจา บุญชืน่ นักศึกษาชัน้ ป 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
นิเทศศิลป ไดรับรางวัลที่ 2 ในการประกวดวาดภาพประกอบตรา
ไปรษณียากรประชาคมอาเซียน หัวขอในการออกแบบ" หนึง่ วิสยั ทัศน
หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม" (One Vision, One Identity,
One Community) จัดโดย บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผลงาน
ของนักศึกษาจะสงประกวดในระดับอาเซียน และนํามาสรางเปน
ตราไปรษณียากรที่ระลึกประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง
10 ประเทศเพื่อเผยแพรในป 2558
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ASEAN Community Stamp Design Contest Award
Miss Natruja Boonchuen, the second year student majoring
in Communication Arts Design Technology, received the
second award in the ASEAN stamp design contest that
unveiled to symbolize the unity of ASEAN community
on the title “One Vision, One Identity, One Community”.
The contest was organized by Thailand Post Company
Limitedto bring about the winning postage stamp that
convey the idea of ASEAN's unity and to be produced
as a joint issue stamp among the ASEAN countries in
the year 2015.
สาขาวิชาชางยนตควาแชมปในการแขงขัน Hond ECO Mileage
Challenge ปที่ 17 ระดับอุดมศึกษา
ทีมตะโกราย No.2 นักศึกษาสาขาวิชาชางยนต คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร ควาแชมปในการแขงขัน Honda ECO
Mileage Challenge ปที่ 17 ระดับอุดมศึกษาดวยสถิติประหยัด
สูงสุดอันดับ 1 สถิติ 997.67 กิโลเมตร/ลิตร ระหวางวันที่ 28-30
พฤศจิกายน 2557 ณ สนามไทยแลนดเซอรกิต จ.นครปฐม ควาสิทธิ์
ไปแขงขันระดับนานาชาติที่ประเทศจีนในป 2558 จากทีมที่เขารวม
การแขงขันกวา 486 ทีม
Mechanical students won the 17th Honda ECO Mileage
Challenge
During 28th-30th November 2014, the Mechanical Engineering
students “Takorai 2”, Faculty of Engineering and Architecture,
received the 17th Honda ECO Mileage Challenge awardconduced
on the higher education level at Nakhonchaisi Motor Sport
Complex (Thailand Circuit), Nakhon Pathom. Out of more
than 486 teams, “Takorai 2”was the winner of “Honda ECO
Mileage Challenge” that turns it up to 997.67 km/liter, and
grabbed the competitive chance of the year 2015 at the
international level to China.
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นศ.สถาปตยฯ มทร.อีสาน ควารางวัลการประกวด เครือ SCG รับ
ทุนไปญี่ปุน
นายสุระ ทองแจม นักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ควารางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Modern Style ชือ่ ผลงาน
“การเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง” และรับทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน
จากโครงการประกวดแบบบาน 3Style 3Design 3Home ChapterII
จัดโดย บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (SCG) เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2557
SCG awarded Scholarship to RMUTI Student for study
visit, in Japan
On 22nd November 2014, Architecture program student,
Mr.Sura Thongjeam, Faculty of Engineering and Architecture,
RMUTI, Nakhonratchasima, received the runner award for
“Silent Movement” Modern Style on the competition titled
“3Style 3Design 3Home ChapterII” which was sponsored by
SCG Experience Company. As a result, Mr. Sura Thongjeam
also received the monetary award and a trip to Japan.

รายงานประจําป 2558
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นักศึกษา มทร.อีสาน ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการ
ประกวดสื่อฟนฟูศีลธรรมโลก
หัวขอ “ดูดีดวยความดีสากล” (Universal Goodness For
Good-Looking)
นางสาวนันทพร จุติตรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน)
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดรบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ในการประกวดสื่อฟนฟูศีลธรรมโลก หัวขอ “ดูดีดวยความดีสากล”
(Universal Goodness For Good-Looking) ประเภทเรื่องสั้น
ของชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
โดยเขารับรางวัลเมือ่ เสารที่ 13 ธันวาคม 2557 ทีผ่ า นมา ณ วัดพระธรรมกาย
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
RMUTI Students won the National Competition titled
“Universal Goodness For Good - Looking” for the World
Morality Revival Project
On Saturday 13th December 2014, Student from Information
and Communication Technology, Faculty of Sciences and
Liberal Arts, Miss Nanthaphorn Jutitri, won the first place
of the World Morality Revival Animation at the national
competition titled “Universal Goodness For Good-Looking”
which was organized by The International Buddhist
Association (under the patronage of His Holiness Somdet
Phra Maharatchamangkhalachan) at Wat Phra Dhammakaya,
Pathum Thani Province.

นักศึกษา มทร.อีสาน ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
Toyota Korat 1998 Mascot Design Contest
นางสาวเมธาวี ดอกหอมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
นิเทศศิลป ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Toyota
Korat 1998 Mascot Design Contest
RMUTI Student won the 1st runner on the “Toyota Korat
1998 Mascot Design Contest”
Communication Arts Design Technology student, Miss
Methavee Dokhomklang, received the first runner award
on the project “Toyota Korat 1998 Mascot Design Contest”.
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conference and obtained Grand Award. This helped providing
international academic experience for students well. Cha
Cherng Sao province. They submitted their products related
to computer system development which is the fourth year
student’s thesis according to the undergraduate research
project teaching and this thesis granted one of

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศควารางวัล Award of Excellence
และ Grand Award
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา นคอมพิวเตอรภมู ภิ าคอาเซียน
คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ไดเขารวมงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา นคอมพิวเตอร
ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in
Computing: AUC2 2015) ระหวางวันพุธที่ 28 เมษายน - วันศุกรที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และไดสงผลงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร จากการ
เรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ที่เปนปริญญานิพนธ เขารวมกิจกรรมโดยไดรับรางวัลไดรับ
รางวัล Award of Excellence 1 รางวัล และ Grand Award 5 รางวัล
ภาคโปสเตอร (Poster Presentation) นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ทํา
MOU กับมหาวิทยาลัยจากราชอาณาจักรกัมพูชา ไดรวมเดินทางไป
แสดงผลงานในครั้งนี้ดวยและไดรับรางวัล Grand Award ซึ่งนับได
วากิจกรรมในครั้งนี้ เปนการสรางเสริมประสบการณวิชาการใหแก
นักศึกษาในระดับนานาชาติไดเปนอยางดี
The information technology student won the award of
excellence and grand award in the ASEAN Undergraduate
Conference in Computing.
Teachers and students of the department of information
technology, the faculty of management technology joined
the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC
2015 during Wednesday the 28th of April - Friday the 1st of
May 2015 at RajhabatRajanagarindra University, the Award
of Excellence and Five Grand Awards in poster presentation.
Moreover, some students from the university in the Kingdom
of Cambodia which made the MOU with RMUTI joined the

นักกีฬาคนเกงควารางวัลชนะเลิศในการแขงขันกีฬาแขงขัน
วอลเลยบอลชายหาด“กาฬสินธุ-ซีเล็คทูนา”ชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ประจําป 2558
นางสาวอภิญญา เหลาแสงสา กับ นางสาวกิจจา ขันทรักษ นักกีฬา
ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
ที่ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด ประเภททีม
หญิง ในรายการการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด "กาฬสินธุ - ซีเล็ค
ทูนา” ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2558 ระหวางวันที่
11-14 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดกาฬสินธุ
Intellectual Athletes won the Thailand winner award
on “Kalasin - Selecttuna” Beach Volleyball
The intellectual athletes from RMUTI, Kalasin Campus,
Miss Aphinya Lawseangsa and Miss Kitja Khantharak received
the Thailand winner award of “Kalasin-Selecttuna” beach
volleyball competition of the year 2015 that took place
from 11st-14th March 2015 at Kalasin Province.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สุดเจง ควารางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 ในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม นําผลงาน “ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็กสําหรับ
ครัวเรือน” เขารวมประกวดในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 14 ณ ศูนยการคาแฟชัน่ ไอสแลนด รามอินทรา
RMUTI Student, SakonNakhon Campus, won the 1st Runner
award of the 14th Thailand IT Contest Festival 2015
On 18th - 20th March 2015, Electronic Engineering student
from Faculty of Industrial Technology was awarded as the
first runner on “Home Mushroom Growing Kit” of the 14th
Thailand IT Contest Festival 2015 at Fashion Island Shopping
Center, Ramintra, Bangkok.
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รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทยฯ
นายอาธรณ อันพิมพ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดรบั มอบ
เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป ประจําป พ.ศ. 2558
Good Conduct Award 2015
Mr. Arton Unpim, Electronics and Telecommunication
Engineering students, Faculty of Industrial Education, Sakon
Nakhon campus, has been awarded of good conduct 2015 of
Thai Buddhist Association of Thailand under Royal Patronage.
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 7 ภายใตแนวคิด “ราชมงคลกับการวิจัยอยาง
ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 “Green Innovation for
a Better Life”

The 7th RMUTI International Conference on “Research
and Innovation for Sustainable Development” and
The 6th National Conference on “Green Innovation
for a Better Life”
Asst. Prof. Dr. Viroj Limkhaisaeng, RMUTI President delivered
the welcoming speech on “The 7th RMUTI International
Conference “Research and Innovation for Sustainable
Development” and The 6th National Conference “Green
Innovation for a Better Life” on 1st September 2015. In
addition, His Excellency Professor Dr. Surakiart Sathirathai,
Chairman of the University Council of the Rajamangala
University of Technology Isan, honorably presided over
the opening ceremony.

ผศ.ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมใหการ
ตอนรับ ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภา มทร.อีสาน ซึ่งใหเกียรติเปนประธานเปดงาน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 7 ภายใตแนวคิด “ราชมงคลกับการวิจัยอยางยั่งยืน”
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัง้ ที่ 6 “Green Innovation for a Better Life”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ อาคารสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (อาคาร 35) มทร.อีสาน นครราชสีมา
After the opening ceremony, His Excellency Professor
Dr. Surakiart Sathirathai gave a special lecture on “Green
โดยการเปดงานประชุมวิชาการในครัง้ นี้ ศาสตราจารย (พิเศษ) Innovation for a Better Life” and visited the exhibition of
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ไดใหเกียรติบรรยายพิเศษในหัวขอ 9 Rajamangala University of Technology on “Under the
“Green Innovation for a Better Life” พรอมเยี่ยมชม King Bhumibol’s patronages, Green Thai farming, Next
นิทรรศการงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรม จาก มทร. ทัง้ Step of Technology, Innovation of Arts, and Excellent
9 แหง ภายใตแนวคิด “ใตรมพระบารมี เขียวขจีเกษตรไทย wisdom”. Furthermore, there were honorable speakers,
กาวไกลเทคโนโลยี ศิลปศรีนวัตกรรม เลิศลํา้ ภูมปิ ญ
 ญา” และ guest speakers giving a special lecture under the 8 fields
นิทรรศการจาก มทร.อีสาน และวิทยาเขตทัง้ 4 และยังมีผทู รง of research in this conference.
คุณวุฒอิ กี หลายทานทีใ่ หเกียรติมาบรรยายพิเศษในเรือ่ งตางๆ
จากทัง้ 8 สาขางานวิจยั อันไดแก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ During The 7th RMUTI International Conference on “Research
และคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย เคมีและเภสัช and Innovation for Sustainable Development” and The
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตรและ 6th National Conference on “Green Innovation for a
อุตสาหกรรมวิจยั สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยาและ Better Life”, RMUTI Research and Development Institute,
การศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และ RMUTI, and Networks such as Clinic Technology, RMUTI
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปกรรมและการออกแบบ University Business Incubators (UBI) joined this conference
อุตสาหกรรม ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย และนักศึกษาจากทั้งใน to give the suggestion about product development. In
ประเทศและตางประเทศ ใหการตอบรับในการรวมนําเสนอ this occasion, RMUTI and outside sectors cooperated
ผลงานวิจยั ทัง้ ภาคโปสเตอรและภาคบรรยายเปนจํานวนมาก to give the 6 vehicles for disabled people in Nakhon
Ratchasima province.
ในงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ไดรวมกับหนวยงาน
ภายนอก จัดทํารถพิเศษสําหรับผูพ กิ ารและสงมอบใหกบั กลุม
ผูพ กิ ารในจังหวัดนครราชสีมา จํานวนทัง้ หมด 6 คัน และยังมี
หนวยงานเครือขาย มทร.อีสาน อาทิ คลินิกเทคโนโลยี และ
ศูนยบม เพาะวิสาหกิจชุมชน มารวมใหคาํ ปรึกษาและใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีใหแกกลุม ชุมชน ซึง่ มีนกั วิจยั อาจารย นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปเขารวมงานเปนจํานวนมาก
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การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป พ.ศ. 2557-2560
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังมุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหมีการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งนี้เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชนตางๆ โดย
การถายทอดเทคโนโลยี และองคความรูที่เปนประโยชน เชน โครงการฝกอบรมระยะสั้นตางๆ อันจะกอใหเกิดความมั่นคง ความเขมแข็ง
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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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โครงการสิงห - ราชมงคลอาสา พัฒนาชุมชน ปที่ 2
ชมรม Back Up RMUTI รวมกับบริษท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัดและ
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นํานักศึกษาเขารวม
โครงการสิงห-ราชมงคลอาสา พัฒนาชุมชน ปที่ 2 จํานวน 63 คน
เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบานมะเกลือใหม ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงและ
เปลีย่ นกระดานดําเปนกระดานไวทบอรด ทําความสะอาดและซอมแซม
ปรับปรุงภูมทิ ศั นบริเวณพืน้ ทีด่ มื่ นํา้ ใหถกู สุขลักษณะและสงเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน สรางความสัมพันธทดี่ ตี อ ชุมชน และนักศึกษาไดนาํ ความ
รูจากการเรียนการสอนในหองเรียนมาบูรณาการในการทํากิจกรรม
ที่สรางสรรคตอสังคมและชุมชน รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
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The 2nd Singha – RMUTI for Community Development
Project
On 6th-8th, January 2015, Back Up RMUTI club, Singha
Corporation Co., Ltd. and the Section of Student Activities,
Department of Student Development, Rajamangala University
of Technology Isan conducted a project entitled “the 2nd
Singha - RMUTI for Community Development ”at Baan Makluea
Mai School, Makluea Mai sub-district, Sung Noen, Nakhon
Ratchasima. Sixty-three students participated in the project.
The purposes of this particular project were to replace the
blackboard with whiteboard, improve landscape around
drinking water area to reach basic standards of hygiene and
build relationship with the communities.
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โครงการ “มูลสุกรสรางรายได ลดรายจายใหเกษตรกร”
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ไดจัดโครงการ “มูลสุกรสรางรายได
ลดรายจายใหเกษตรกร” บริเวณหมูบานลําโพง หมู 18 ตําบลพุดซา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมี
ทีม่ าจากการทีห่ มูบ า นลําโพงมีประชากรทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรเปน
จํานวน มาก ซึง่ สวนใหญแลวเกษตรกรในหมูบ า นนิยมใชปยุ เคมีในการ
ทําการเกษตรทําใหมี ตนทุนการผลิตทีส่ งู นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
จึงเห็นวาควรจัดโครงการถายทอดความรู เรือ่ ง การทํานํา้ หมักมูลสุกร
ใหเกษตรกรไดลดตนทุนในการทําการเกษตร โดยการใหเกษตรกร
ใชมูลสุกรซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนแทน ปุยเคมี ซึ่ง
ประโยชนของการใชมูลสุกรนี้นอกจากจะชวยลดตนทุนแลวยังชวย
เพิ่มรายไดจากการขายผลผลิตอีกดวย ทั้งนี้มีเกษตรกรจากหมูบาน
ลําโพงเขารวมโครงการจํานวนกวา 12 ครัวเรือน
Reducing Costs and Increasing Revenues by Using Pig
Manure
On 20th, April 2015, students from Department of Management,
Faculty of Business Administration, Rajamangala University
of Technology Isan held the project called “Reducing
Costs and Increasing Revenues by Using Pig manure” at
Lamphong village, Moo 18, Pudsa sub-district, Muang,
Nakhon Ratchasima. Farmers from more than 12 households
participated in the project.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การปลูกขาวในระบบประณีตรวมกับการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของแหนแดงดวย ALA
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร จัดโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
เรือ่ ง การปลูกขาวในระบบประณีตรวมกับการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของแหนแดงดวย ALA เพื่อใชเปนปุยพืชสดในนาขาว ณ งานปราชญ
ชาวบาน ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ถายทอดความรูใ หผเู ขารวมโครงการ
สามารถนําขอมูลไปใชรว มกับการเพาะปลูกขาวได รวมถึงทําแปลงสาธิต
การปลูกขาวตนเดีย่ วแบบอินทรียใ นระบบประณีตรวมกับการใชแหนแดง
ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ทั้งนี้มีผูเขารวมโครงการจํานวน 30 คน
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Growing Azolla Microphylla by Using ALA in the System
of Rice Intensification
On 25th, June 2015, Department of Applied Biology,
Faculty of Sciences and Liberal Arts held the project for
displaying technology transfer to community on “Growing
Azolla Microphylla by Using ALA in the System of Rice
Intensification”. This was a green manure technique used
in rice fields. The project took place at the Local Wisdom
Elite event, in Resource Conservation and Development
Center for the Middle Northeastern Region.
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โครงการการฝกอบรมการแปรรูปมะมวงมหาชนก
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ รวมกับ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ จัดโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตใหไดคุณภาพการสงออก และการแปรรูป
มะมวงมหาชนก ประจําปงบประมาณ 2558 ใหแกกลุมเกษตรกรผู
ปลูกมะมวงมหาชนกในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ ต.หนองหิน
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถ
นําความรูดานการแปรรูปมะมวงมหาชนกที่ตกเกรดไปเปนแนวทาง
ในการสรางรายไดตอไป
Mahachanok Mango Processing Training Project
On 4th, June 2015, Rajamangala university of Technology
Isan, Kalasin campus and Kalasin Land Reform Office held
a training course for formers development in Kalasin Land
Reform area on the topic of “Product Enhancement for
Export and Mahachanok Mango Processing” for the year
2015 at Department of Food Science and Technology,
Rajamangala University of Technology Isan, Kalasin campus.
The aim of the project was to train the Mahachanok mango
growers in the area of Kalasin Land Reform located at Nong
Hin sub-district, Nong Kung Si district, Kalasin, to convert
off- grade Mahachanok mango into value-added products,
which would increase their revenue.

รายงานประจําป 2558
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โครงการจัดทําคายกิจกรรม นานาชาติ
วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ไดจดั โครงการจัดทําคายกิจกรรม นานาชาติ มีผเู ขา
รวมโครงการจาก 5 ประเทศ ไดแก พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ
ไทย ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 156 คน โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดโครงการเพือ่ สงเสริมมิตรภาพและความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเปดโลกทัศน และเผยแพรวฒ
ั นธรรม
ของประเทศทีเ่ ขารวม ซึง่ ในกิจกรรมไดจดั ใหนกั ศึกษาของแตละประเทศ
ไดแสดงวัฒนธรรมการดํารงชีพของแตละประเทศ

International Youth Camp 2015
On 19th-25th July 2015, RMUTI, Sakon Nakhon campus
hosted the International Youth Camp 2015. There were
156 participants from 5 countries, Myanmar, Vietnam,
Laos, Cambodia and Thai participating in this project. The
purposes of this project were to build up relationship and
to share their opinions of each country. They learned to
care and exchange culture.
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พัฒนาสมรรถนะดานการเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน เพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 โปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จัดโครงการบริการวิชาการ ประจําป 2558 ในหัวขอ “การพัฒนา
สมรรถนะดานการเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน เพื่อเตรียมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน” ณ หองประชุมคํ้าคูณ 6 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาการบรรยายในเรื่องการ
พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเพือ่ ใหผเู ขารวมโครงการไดมคี วามรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญ
 หา และสามารถบริหารจัดการงาน
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
The Project: The Development of work readiness
competency for ASEAN Community
On 25th February 2015, Management Department, Faculty
of Business Administration ran the academic services
project 2015 on the title “Development of work readiness
competency for ASEAN Community”. The purpose was to
give a lecture to develop the problem solving skill for the
participants to gain more knowledge about critical thinking
skill and to manage themselves effectively.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ศูนยสอบเทียบฯ จัดอบรม “การสอบเทียบเครือ่ งมือวัด ไมโครมิเตอร
และเวอรเนียคารลิเปอร”
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ไดจัดหลักสูตรอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอรและ
เวอรเนียคารลเิ ปอร โดยผูเ ขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูท งั้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมืออยางถูกตอง ซึ่งเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

Center of Industrial Instrument Calibration organized the
workshop on “Micrometer and Vernier Caliper Calibration”
On 19th - 20th August 2015, Center of Industrial Instrument
Calibration organized the workshop on “Micrometer and
Vernier Caliper Calibration” at RMUTI, Nakhon Ratchama
main campus.
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Mission of Conserving and Caringfor Arts and Culture
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุงเนน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดมีพันธกิจ ที่เนนดานทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมดวย
มหาวิทยาลัยฯ ไดสง เสริมและเผยแพรศลิ ปะและวัฒนธรรมของทองถิน่
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหชุมชนและทองถิ่นไดรับความรู
และตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
เพิม่ ขึน้ โดยมีการสรางเครือขายกับทุกวิทยาเขต คือ วิทยาเขตกาฬสินธุ
วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการสืบทอด อนุรกั ษ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหคงอยูคูกับชุมชน
ตลอดไป ดังเชนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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. By next future,
RMUTI will have preceded the acquiring and conserving
of the northeastern arts, cultures and intellects as for the
RMUTI mission permanently.

รายงานประจําป 2558
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โครงการรวมจิตนอมเกลา สํานึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 10 ป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดโครงการรวมจิตนอมเกลา สํานึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครบรอบ 10 ป
Expressing the Appreciation and the Gratitude to His
Majesty the King on the 10th Foundation Day Anniversary
of Rajamangala University of Technology Isan
On 19th January 2015, Rajamangala University of Technology
Isan held the project on “Expressing the Appreciation and
the Gratitude to His Majesty the King on the 10th Foundation
Day of Rajamangala University of Technology Isan”.
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โครงการเปดโลกวัฒนธรรม ตอน “รากวัฒนธรรมเมืองโคราช”
เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปดโลกวัฒนธรรม ตอน “รากวัฒนธรรม
เมืองโคราช” เพือ่ สงเสริมและปลูกฝงใหนกั ศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายในสังคม ใหมกี ารอนุรกั ษ
ฟนฟูถายทอดศิลปวัฒนธรรมสูสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนการสงเสริมในเยาวชนมีความรู ชื่นชม และเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

Cultural Day : Cultural Root of Muang Korat
On 11st February 2015, Faculty of Business Administration,
Rajamangala University of Technology Isan held the project
under the name “Cultural Day: Cultural Root of Muang
Korat” in order to promote and encourage students to
recognize the value and importance of cultural diversity in
society, conserve and pass on the arts and culture to the
public based on the concept of sufficiency economy and
encourage the youth to learn, appreciate, and recognize
the value of Thai art and culture.

รายงานประจําป 2558
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โครงการคายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2558 คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม จัดโครงการคายศิลปะนานาชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งโครงการดังกลาวมีทั้งการบรรยายให
ความรู การสาธิตการสรางสรรคผลงาน และการแบงกลุม ผูเ ขารวมงาน
นักศึกษา สรางสรรคผลงานดานตางๆ ตามความสนใจและถนัด
โครงการนี้นับวาเปนการเปดโลกทัศนและมุมมองใหมดานศิลปะและ
การสรางสรรค ผลงานใหแกนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังไดมีโอกาส
สัมผัสการทํางานและผลงานของศิลปนระดับชาติ และระดับโลก

The 2nd International Art Camp
On 16th-18th February 2015, Faculty of Fine Art and Industrial
Design held “the 2nd International Art Camp” at Rajamangala
University of Technology Isan. The activities in the camp
included lecture, creative art work demonstration and workshop
on art creativity. The participants also had an opportunity
to experience art work of national and international artists.
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โครงการ “สงเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จัดโครงการ “สงเสริม
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม” ณ ครุสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บูรณาการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
และเผยแพรกจิ กรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ให
นักศึกษาและบุคลากรสรางพืน้ ทีท่ างศิลปะและวัฒนธรรมรวมกัน
Promoting the Aesthetics of Art and Culture Project
On 25th February 2015, Department of Architecture held
the project on “Promoting the Aesthetics of Art and
Culture” at Kurusammanakarn, Rajamangala University
of Technology Isan. The objectives of the project were
to integrate arts and culture activities into teaching,
publicize art and culture activities and also provide a
forum for artistic and cultural sharing.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

"ราชมงคลอีสาน มหาสงกรานตเลาขานวิถีไทย ประจําป 2558"
เมือ่ วันที่ 7-8 เมษายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดงานราชมงคลอีสานรักษประเพณีไทย
ประเพณีสงกรานต "ราชมงคลอีสาน มหาสงกรานตเลาขานวิถีไทย
ประจําป 2558" ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แสดง
ความเคารพ ความกตัญูตอผูมีพระคุณ และทําบุญสรงนํ้าพระเพื่อ
เปนสิริมงคลแกชีวิต รวมถึงไดรวมอนุรักษศิลปะทองถิ่น “การแสดง
พื้นบาน” ในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย

Conveying Thai Ways of Life Through Maha Songkran
Festival 2015
On 7th-8th April 2015, Department of Student Development,
Rajamangala University of Technology Isan held Songkran
festival under the name “Conveying Thai Ways of Life
through Maha Songkran Festival 2015”. The traditional Thai
new year festival took place at Kurusammanakarn with the
aims of maintaining Thai customs and traditions, showing
respect and gratitude to the elderly, making merit, praying
for good fortune and also preserving local folk arts.

75

76

ANNUAL REPORT 2015
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN
โครงการนิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรม
นานาชาติ
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 สาขาสังคมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร รวมกับแผนกงาน
นานาชาติศกึ ษา ศูนยศกึ ษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการ
นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ
โดยมีผชู ว ยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล เยือ้ งกลาง รอง
อธิการบดีฝา ยวิชาการและการประกันคุณภาพ เปน
ประธานเปดงาน ณ หองตะโกราย 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี
ผูเขารวมโครงการจากประเทศอาเซียนบวกสาม
ไดแก ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศพมา
ประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และ
ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสืบสานและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามระหวางชาติ และ
สรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมอันนําไปสู
ความเปนประชาคมอาเซียน
Thai Civilizations and International Cultural
Exhibition Project
On 1st April 2015, Social Department, faculty
of Sciences and Liberal Arts together with
International Studies Section, International
Studies Center, Rajamangala University of
Technology Isan, Nakhon Ratchasima held
the “Thai Civilizations and International
Cultural Exhibition”. The participants were
from ASEAN plus 3 countries, including
Brunei, Cambodia, Loas, Indonesia, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand,
Vietnam, China, Korea and Japan. The project
was organized with the aims of continuing
and exchanging national cultures, developing
artistic and cultural network in the ASEAN
communities.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการทําบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ 60 รูป
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตักบาตรพระ 60 รูป
ภายใตโครงการประชุมเชียรอยางสรางสรรค ประจําป 2558 โครงการ
ทําบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม
The project: Making merit
On 27th August 2015, RMUTI, Surin campus ran the project of
making merit and the 60th Anniversary of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn ceremony by giving food
offerings to 60 Buddhist monks.
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พิธีไหวครู รําลึกบูรพาจารย วข.สุรินทร
วันที่ 10 กันยายน 2558 ผูชวยศาสตราจารยอนุรัตน
ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรินทร เปน
ประธานในการประกอบพิธีไหวครู รําลึกบูรพาจารย
ณ หองประชุมชมพูพันธุทิพย อาคารเรียนรวม โดยมี
การอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจ
ของชาวราชมงคล การแสดงตนขอเปนศิษย การขับ
บทเสภาบูชาพระคุณครู การขับรองเพลงพระคุณที่
สาม การขับรองเพลงมารชมหาวิทยาลัยฯ พรอมกันนี้
ไดมีพิธีมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ในปการศึกษาที่ผานมา นักศึกษาที่มีผลงานดีเดนจาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และบายศรีสูขวัญนักศึกษา
ใหม เพื่อเปนการรับขวัญและกําลังใจ เสริมความเปน
สิริมงคลใหนักศึกษาอีกดวย
Teacher Respect Ceremony, Surin Campus
On 10th September 2015, Asst. Prof. Anurat
Limsakul, Vice President for Surin campus presided
the teacher respect ceremony at RMUTI, Surin
campus. In addition, the outstanding students
were granted honor certificates.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมจริยธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําปการศึกษา 2558
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแกน จัดโครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมจริยธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมอาคาร
อเนกประสงค ชั้น 2 ประกอบดวย 2 หลักสูตร ไดแก
* หลักสูตรระยะสัน้ วิชา งานใบตอง เมือ่ วันที่ 11 และ 21 กุมภาพันธ 2558
* หลักสูตรระยะสั้นวิชา งานจักสานและสิ่งทอ เมื่อวันที่ 11, 18 และ
21 มีนาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ไดเรียนรู
รวมอนุรักษสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนในทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ใหเกิดการพัฒนาตรงกับความ
ตองการของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นโยบายชาติดา นการสงเสริม
อนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีทอ งถิน่ ตระหนักรูค ณุ คาของภูมปิ ญ ญาไทย
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
อบรมเปนจํานวนมาก

The Project: Culture and Ethics Inheritance of Local
Wisdom 2015
Faculty of Industrial Education, RMUTI, Khon Kaen campus
ran the project Culture and Ethics Inheritance of Local
Wisdom 2015. There were 2 courses training:
1. Short course training: Banana leaf work on 11st and 21st
February 2015
2. Short course training: Wickerwork and Textile on 11st, 18th,
and 21st March 2015
The objective of this project was to raise awareness to
inherit arts, culture, and local wisdom.
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โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
ไดจัดโครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2558 ทอดถวายเทียนจํานําพรรษา ยังวัดปา
ศิริวันวนาราม วิทยาเขตขอนแกนไดจัดกิจกรรมประเพณี
แหเทียนเขาเพื่อใหนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ บุคลากร
และประชาชนทัว่ ไปไดมสี ว นรวมในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
ประเพณีของไทย และใหตระหนักถึงความหวงแหนการ
ทํานุบํารุงศาสนา
The Project : Khon Kaen Campus Conserving Thai
Tradition, Buddish Lent Candle Parade Festival
Khon Kaen Campus held the project “Khon Kaen
Campus Conserving Thai Tradition, Buddhist Lent
Candle Parade Festival” on 29th July 2015 at
Siriwanwanaram Temple. The activities included
Buddish Lent Candle Parade and offered robes to
Buddhist priest at the monastery.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ได จั ด โครงการสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ครัง้ ที่ 10 โดยไดมกี ารจัดกิจกรรมนีข้ นึ้ เปนประจําทุกป และ
ไดมีการเวียนการจัดกิจกรรมใหทุกวิทยาเขตเปนเจาภาพ
ในการงานดังกลาว ซึ่งในป 2558 วิทยาเขตขอนแกน
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการดําเนินงาน
The 10th Isan Inherit Thai Culture Project
Khon Kaen Campus hosed of The 10th Isan Inherit
Thai Culture Project during 23rd-25th February 2015
Rajamangala University of Technology Isan. The
event is held annually there were many activities
such as Thai country singing contest cooking Som
Tum competition.
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โครงการทําบุญตักบาตรเนือ่ งในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีทําบุญ
ตักบาตรโครงการวันวิสาขบูชา วันพระพุทธศาสนาโลก เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ซึ่งเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เปนวันที่พุทธศาสนิกชนจะไดรวมกันนอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
พรอมไดนาํ คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ
ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และดอกไมธูปเทียนเพื่อความเปน
สิริมงคลแกชีวิต ณ หอประชุมอเนกประสงค วิทยาเขตกาฬสินธุ
Making Merit on Asalha Puja Day and Buddhist Lent Day
On 27th July 2015, Kalasin campus held Visakabucha day,
the World Buddhist day on the occasion of Asalha Puja Day
and Buddhist Lent Day, which was considered the foremost
importance in Buddhism. It was the day for Buddhists to
jointly commemorate to the triple gems. Lectures, staff and
students from Rajamangala University of Technology Isan,
Kalasin campus made merit, and gave alms and flowers to
the monks at Multipurpose hall, Kalasin campus.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พิธีเททองหลอรูปหลอพระพุทธพิพัฒนราชมงคลสัตตนาค
เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธเี ททองหลอ
รูปหลอพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธพิพัฒนราชมงคลสัตตนาค
บริเวณหนาอาคารสํานักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีประธานฝายสงฆ
หลวงปูบ ญ
ุ พิน กตปุโฺ ญ พรอมทัง้ พระเกจิจาํ นวน 17 รูป และประธาน
ฝายฆราวาสนําโดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิม้ ไขแสง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พรอมทัง้ คณะผูบ ริหาร คณาจารย
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ตลอดจนศิษยานุศิษย ประชาชนทั่วไป พรอมกัน
ณ พิธีอยางเนืองแนน
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Ceremony of Casting the Golden Buddha Image of
Phrabuddhapipat Ratchamongkon Sattanaak
On 20th April 2015, Faculty of Natural Resources performed
the rite of casting the golden Buddha image protected
by Naga Posture “Phrabuddhapipat Ratchamongkon
Sattanaak” at the forecourt of the Office of the Dean,
Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of
TechnolgyIsan, Sakonnakon campus. In the ceremony,
Luang Pu Boonpin Katapunyo presided over 17 monks,
while Asst. Prof. Dr. Viroj Limkaisang, the president of
Rajamangala University of Technology Isan presided
over laymen. The participants included administrators,
instructors, staffs and students from Rajamangala University
of Technology Isan, SakonNakhon campus, as well as
disciples and general public.
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Quality Assurance (QA)

ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
Risk Management System and Internal Control System

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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Quality Assurance (QA)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจํา
ปการศึกษา 2557 ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 5 องค
ประกอบ 13 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 3.55 ตามเกณฑการประเมินของ
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 6 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลีย่ 3.60
สรุปได 2 มุมมองใหญๆ ดังนี้
มุมมองที่ 1 มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ
1.1 ผลการประเมินเปนรายองคประกอบตามเกณฑของ สกอ.พบวา
* ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 2 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลีย่ 5.00) องคประกอบ
ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
* ผลการประเมินอยูใ นระดับดี 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2
การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.90) และ องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.83)
* ผลการประเมินอยูใ นระดับพอใช 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.59)
1.2 ผลการประเมินเปนรายองคประกอบตามเกณฑของ มทร.
อีสาน พบวา
* ผลการประเมินอยูใ นระดับดีมาก 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

* ผลการประเมินอยูในระดับดี 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ที่ 2 การวิจยั (คะแนนเฉลีย่ 3.90) องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
(คะแนนเฉลี่ย 3.64) และองคประกอบที่ 6 อัตลักษณ มทร.อีสาน
* ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.59)
มุมมองที่ 2 มุมมองดานการบริหารจัดการ
ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.55
โดยพบวาดานปจจัยนําเขา (Input) คะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.66
อยูในระดับพอใช ดานกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย เทากับ
4.29 อยูในระดับดี และดานผลผลิต (Output) คะแนนเฉลี่ย เทากับ
2.72 อยูในระดับพอใช
* ดานปจจัยนําเขา (Input) องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
(คะแนนเฉลี่ย 2.07) อยูในระดับตองปรับปรุง องคประกอบที่ 2
การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.84) อยูในระดับดี
* ดานผลผลิต (Output) องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
(คะแนนเฉลี่ย 1.81) อยูในระดับตองปรับปรุง องคประกอบที่ 2
การวิจยั (คะแนนเฉลีย่ 2.85) อยูใ นระดับพอใช และองคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.49) อยูในระดับพอใช

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Conclusion of Internal Quality Assurance, University
LevelAcademic Year 2014 Rajamangala University of
Technology Isan
The evaluation of RMUTI Quality Assurance in the academic
year 2014 was considered from the following criteria;
OHEC - 5 aspects of quality composition / 13 indicators
/ mean 3.55 equals
RMUTI - 6 aspects of quality composition / 19 indicators
/ mean 3.60 equals
In conclusion, there are 2 general view points as follows;
View Points 1 View Points of Quality Composition
1.1 The evaluation result, according to OHEC Criterion,
in general view is as follows;
* Evaluation “Very Good Level” to 2 aspects of quality
composition follows;
1. Composition 3 Academic Services (Mean 5.00 equals)
2. Composition 4 Conservation and Care for Arts and
Culture (Mean 5.00 equals)
* Evaluation “Good Level” to 2 aspects of quality
composition follows;
1. Composition 2 Research (Mean 3.90 equals)
2. Composition 5 Administration and Management (Mean
3.83 equals)
* Evaluation “Fair Level” to 1 aspects of quality
composition follows; Composition 1 Graduate Production
(Mean 2.59 equals)
1.2 The evaluation result, according to RMUTI Criterion,
in general view is as follows;
* Evaluation “Very Good Level” to 2 aspects of quality
composition follows;
1. Composition 3 Academic Services (Mean 5.00 equals)
2. Composition 4 Conservation and Care for Arts and
Culture (Mean 5.00 equals)
* Evaluation “Good Level” to 3 aspects of quality
composition follows;
1. Composition 2 Research (Mean 3.90 equals)
2. Composition 5 Administration and Management (Mean
3.64 equals)
3. Composition 6 RMUTI Identity (Mean 4.00 equals)
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* Evaluation “Fair Level” to 1 aspects of quality composition
follows; Composition 1 Graduate Production (Mean 2.59
equals)
View Points 2 View Points of Management
The evaluation result is at “Good Level”, Mean 3.55 equals
in general view is as follows;
Input - Mean 2.66 equals “Fair Level”
Process - Mean 4.29 equals “Good Level”
Output - Mean 2.72 equals “Fair Level”
* Process - Composition 1 Graduate Production (Mean 3.50
equals) “Good Level”
- Composition 2 Research (Mean 5.00 equals) “Very Good
Level”
- Composition 3 Academic Services (Mean 5.00 equals)
“Very Good Level”
- Composition 4 Conservation and Care for Arts and Culture
(Mean 5.00 equals) “Very Good Level”
- Composition 5 Administration and Management (Mean
4.00 equals)“Good Level”
* Output - Composition 1 Graduate Production (Mean 1.81
equals) “Fair Level”
- Composition 2 Research (Mean 2.85 equals) “Fair Level”
- Composition 5 Administration and Management (Mean
3.49 equals) “Fair Level”
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Activities of Quality Assurance (QA)
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ »ÃÐ¨ํÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557
Internal Qualily Assurance, University Level Academic Year 2014.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
¡ÒÃÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×้¹°Ò¹ ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾ ISO áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ 5Ê

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง
อธิการบดี มทร.อีสาน เปนประธานเปดการอมรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ดานกิจกรรม 5ส และระบบประกันคุณภาพ ISO และใหเกียรติเปนวิทยากร
บรรยาย เรือ่ ง ระบบประกันคุณภาพ ISO (9001:2008) เพือ่ ใหบุคลากรทุกคน
มีความรูค วามเขาใจในภาพรวมขององคกรและระบบงานของตนเอง เพือ่ นําไป
ใชในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ ISO นี้เปนหลักชี้วัดที่จะ
แสดงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม 5ส เปนองคประกอบหนึ่ง
ที่สําคัญในระบบ ISO นี้ดวย ซึ่งมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวีประภา สิทธิลภ
ผูชวยอธิการบดีดานกิจกรรมนักศึกษาและการตางประเทศ ไดเปนวิทยากรให
ความรูเรื่องกิจกรรม 5ส ณ หองประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamental Training on ISO Quality System and 5So Activity On
6 August 2015, Asst. Prof. Dr. Viroj Limkaisang, RMUTI President was
the chairman of the opened ceremony on development training for
the supporting staff about 5So activity and ISO quality assurance at
Morakot Isan meeting room, 5th floor, Office of Academic Resources
and Information Technology. He has also honorably lectured on
Quality Assurance System ISO (9001:2008) and encouraged the
staff to awake in the overall organization and self-working system
for the sake of efficiency. This ISO (International Organization for
Standardization) system indicates the quality assurance of the
university which also importantly included 5So activity factor. On
the same occasion, Asst. Dr. Raveeprapha Sitthilop, President’s
Assistant for Students and Foreign Affairs, has taken the lecture
on 5So activity.
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The Project: Self Assessment Report conformed to the
criterion of Internal Audit 2014
On 27 July 2015, Faculty of Engineering and Architecture,
RMUTI, was approved to arrange the project on Self
Assessment Report which conformed to the criterion of
internal audit at Morakot Isan Meeting Room. The aim
of this project is to encourage the staff of Faculty of
Engineering and Architecture to achieve knowledge and
well understanding about quality assurance management
and to create the skillful performance based on the same
standardization of the internal audit linking with the external
audit. This accomplishment will also be efficiently affected
the internal quality assurance of the faculty.

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มทร.อีสาน ไดจัด
อบรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองกับเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอง
ประชุมมรกตอีสาน เพื่อใหบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สรางทักษะ แนวปฏิบตั ขิ องการประเมินคุณภาพภายในทีเ่ ปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเชือ่ มโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึง่ จะสงผล
ใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่Á¾Ù¹·Ñ¡ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å
The Project: Skills and knowledge Development in International Quality Assurance

เมือ่ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา งานบริหารงานทัว่ ไป คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิม่ พูน
ทักษะและความรูแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
สากล ใหแกบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ณ หองมรกตอีสาน อาคาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
ใหบุคลากรใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติภายใตมาตรฐานและหลักเกณฑเดียวกัน ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

On 7th – 8th July 2015, Plan and Quality Assurance Section,
Business Administration Department organized “Project of
skills and knowledge development in international quality
assurance” for the faculty staffs at Emerald Room, Office
of Academic Resources and Information Technology. The
purpose of this project was to gain knowledge of how to
use the regulation of quality assurance to be a guideline
under the same standard and regulation by following
instruction of Office of the Higher Education Commission.
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ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
Risk Management System and Internal Control System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี จึงบูรณาการ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหมีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน และสอดคลองไปดวยกัน โดยมีการจัดอบรมโครงการการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจําป 2556 ซึ่งมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห,
ระบุความเสี่ยง,ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการ
ตามแผน ใหสอดคลองกับการควบคุมภายใน อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดที่ 7.4 เรื่อง มีการนํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

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”.

โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุมภายใน : การบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมมรกตอีสาน
ชัน้ 5 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
The Project : Increasing Potential for Internal Control: Risk
Management for Rajamangala University of Technology Isan
during 25th – 26th May 2015 at Emerald Isan Room, Office
of Academic Services and Information Technology, RMUTI

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการเพิม่ ศักยภาพงานควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ระหวางวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ หองประชุมมรกตอีสาน
ชัน้ 5 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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 14th – 15th September 2015
at Emerald Isan Room, Office of Academic Services and
Information Technology, RMUTI
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ÊÒÃÊ¹à·ÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
Information Technology Rajamangala University of Technology Isan
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ÊÒÃÊ¹à·Èà¾×่Í¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
Information Technology for Academic Services
ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดดาํ เนิน
งานดานการดําเนินงานระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต/สารสนเทศ
เพื่องานวิชาการ ดังนี้

In the fiscal year 2015, RMUTI has operated systems of
network and internet, as well as information technology
for academic services as follows;

1. บริการโครงขายคอมพิวเตอร (Network Infrastructure Service)
เปนการใหบริการเชื่อมเครือขายภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการเชื่อม
ตอไปยังอาคารตางๆ ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก และ
กระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมถึงวิทยาเขต

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. บริการเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN Service) เปนการให
บริการเครือขายไรสาย ชือ่ RMUTi-WiFi ภายในศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถเขาใชบริการเครือขายไรสายบริเวณ
อาคารหลัก 100 จุด และหอพักนักศึกษาจํานวน 88 จุด และบริการ
เครือขายสวนตัวเสมือน (RMUTi Virtual Private Network : VPM)

Provide Wireless LAN Service The wireless service called
RMUTI-WiFi is installed in the area of RMUTI Main Campus. It
is served at 100 service points within RMUTI main buildings
and 88 service points at student dormitory. Also there is
service of RMUTI Virtual Private Network (VPM).

สารสนเทศเพื่องานวิชาการ ยังมีการใหบริการในดานตาง ๆ เชน
บริการเครือขายสวนตัวเสมือน (RMUTi Virtual Private Netwok)
บริการพืน้ ทีส่ าํ หรับเว็บไซตหนวยงาน มทร.อีสาน บริการคอมพิวเดอร
เพือ่ การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ บริการงานลิขสิทธิซ์ อฟแวร
บริการงานดาน e-Learning และบริการงานศูนยสอบมาตราฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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.
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Information System for Academic Services
1. ระบบอิเล็กทรอนิกสเมล (Electronic Mail Service)
ระบบอิเล็กทรอนิกสเมลใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เปนบริการเฉพาะมีไวเพื่อบริการแกหนวยงาน บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานหรือบุคคลดังกลาวสามารถใชบริการ
ดวยการมีบัญชีสมาชิกอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย

1. 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. ระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรเน็ต (Internet Account Service)
บริการระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรเน็ต เปนระบบจัดการขอมูลและ
บริการอินเทอรเน็ต ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา สามารถสมัครได
แบบอัตโนมัติ โดยอางอิงจากฐานขอมูลทะเบียนบุคลากร และฐาน
ขอมูลทะเบียนนักศึกษา

2. 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. ระบบบริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (RMUTI e-Courseware)
เปนบริการสือ่ เพือ่ การเรียนรูต ามอัธยาศัยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
บนระบบอินเทอรเน็ต ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลาตามความ
ตองการของแตละบุคคล โดยเปดใหบริการมากกวา 72 รายวิชา

3. 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. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน (ระบบ LMS มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI Learning Management
System)
เปนการผสมผสานการเรียนการสอนในหองเรียนปกติและการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา เพือ่ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบไรพรมแดน เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
แหลงเรียนรูแกนักศึกษา โดยมีรายวิชาที่ใหบริการในระบบมากวา
405 รายวิชา

4. 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.
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ระบบจัดการขอมูลและบริการอินเทอรเน็ต
The System of Information Management and Internet Services

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน
Online Teaching Management System
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Information Technology System for Management
มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และใช
ในการบริหารจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจของผูบ ริหาร ประกอบ
ดวย 5 ระบบหลักไดแก ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise
Resource Planning : ERP) ระบบบริการการศึกษา (Education
Service System : ESS) ระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
(Data Warehouse) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบจัดเก็บ
เอกสาร (E-Document) และระบบติดตามโครงการออนไลน (Online
Project Tracking) โดยระบบหลักทัง้ 5 ระบบ ประกอบดวยระบบยอย
ดังนี้
1. ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning :ERP)
- ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module)
- ระบบครุภัณฑ (Fix Asset Module)
- ระบบการเงิน (Financial Module)
- ระบบบัญชีทั่วไป (General ledger Module)
- ระบบงบประมาณ (Budget Module)
2. ระบบบริการการศึกษา (Education Service System :ESS)
- ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม (E-Admission System)
- ระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System)
- ระบบบริการทั่วไป (General Service System)
- ระบบงานบริการอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา (Lecturer
Service System)
- ระบบงานบุคลากร (Human Resource System)
- ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System)
- ระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan System)
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance System)
- ระบบติดตามผลการรายงานเปาหมายตัวชี้วัด (Key Performance
Indicators System)
- ระบบรายงานขอมูลสําหรับผูบ ริหาร (Executive Information System)
3. ระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Data Warehouse)
4.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
5. ระบบติดตามโครงการออนไลน (Online Project Tracking)

According to RMUTI mission, the Information Technology
System for Management is developed for its personnel
use. The aim is to assist with management, planning,
and for the decisions of administrators. It composes of 5
main systems, i.e. Enterprise Resource Planning (ERP), and
Education Service System (ESS). The 5 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
5. Online Project Tracking System
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ระบบงานบุคลากร
Human Resource System

ระบบบริการนักศึกษา
Student Service System

ระบบจัดซื้อ–จัดจาง
Purchasing and Inventory System

ระบบบัญชี
Accounting System

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบจัดเก็บเอกสาร
(E-Document)

ระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Data Warehouse)
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ระบบติดตามโครงการออนไลน
(Online Project Tracking)

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถทํางานและ
ใหบริการในลักษณะของ Web-based Application และมีการเชือ่ มโยง
ขอมูลรวมกันทั้ง 5 วิทยาเขต

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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Activities of Information Technology for RMUTI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดรับรางวัล สถาบัน
การศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
พื้นฐานที่รองรับ IPv6
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การดําเนินกิจกรรมระบบเครือขายเทคโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการ
ศึกษา ครัง้ ที่ 31 (31st WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด
สงขลา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนระบบติดตาม
โครงการออนไลน (Online Project Tracking)
มหาวิทยาลัยที่ติด 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการให
บริการเครือขายอินเทอรเน็ตทีร่ องรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ไดแก ระบบ
DNS e-Mail และ Web

Rajamangala University of Technology Isan received an
award of the readiness university to serve the internet
network based on IPv6
On 22nd July 2015, Rajamangala University of Technology
Isan received an award of the readiness university to serve
the internet network based on IPv6 at the 31st workshop
on Uninet Network and Computer Application, Songkhla
Rajabhat University, Songkhla province. RMUTI was one of
fifteen universities to be readiness to serve the internet
network based on IPv6 in 3 systems: DNS, E-mail, and Web.
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โครงการหองสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 งานวิทยบริการ ไดจัดโครงการหองสมุด
มีชีวิต (Living Library) : Human Library แกบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนบานระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจกับหองสมุดมนุษย และยัง
เปนการใหบริการวิชาการแกชุมชน
Living Library: Human Library
On 13rd January 2015, Office of Academic Resources and
Information Technology organized the Living Library: Human
Library to teachers and students at Ban Rareng school,
Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima. The purpose of this
project was to raise knowledge and understanding about
living library to community.
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ตลาดนัดการเรียนรู ครั้งที่ 8
ระหวางวันที่ 28 - 30 มกราคม 2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดจัดงานตลาดนัดการเรียนรู ครั้งที่ 8 (learning Fair 8)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูดวย
นวัตกรรมที่หลากหลาย และเปนการเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูข องนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป

The 8th Learning Fair
During 28th - 30th January 2015, Office of Academic Resources
and Information Technology organized the 8th Learning
Fair in order to support learning community with various
innovations and to support learning development for
students, teachers, staffs, and public.
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โครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
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The Project : Human Resource Development in Information
Technology for Administration
On 4th-7th Febuary 2015, at Naresuan University and
Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province.
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อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบติดตามโครงการออนไลน
วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A ชั้น 3
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Workshop on Online Project Tracking System
On 28th April 2015 at Computer Room A, 3th Floor,
Office of Academic Resources and Informaiton Technology
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มทร.ศรีวิชัย เขาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของ
มทร.อีสาน
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิม้ ไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน กลาวตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั ทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานงานระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริการ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ หองปตาภรณ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมีผดู แู ลระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการ มทร.อีสาน เปนวิทยากรบรรยาย ในเรื่องระบบการเงิน
บัญชี และระบบงบประมาณ เรื่องระบบออกใบเสร็จ (RIS) และระบบ
การจายเงินเดือน เรื่องระบบพัสดุ และเรื่องระบบบุคลากร
Rajamangala University of Technology Srivijaya for a study
visit in Information Technology System for Management
Asst. Prof. Dr. Viroj Limkhaisaeng, RMUTI’s President, welcomed
a group of personnel from Rajamangala University of Technology
Srivijaya for a study visit in Information Technology System
for Management during 15th-16th June 2015 at the Office of
Academic Services and Information Technology, RMUTI. The
personnel from Office of Academic Services and Information
Technology, RMUTI gave a lecture on finance, accounting,
and budget system, RIS system, payroll system, supply
management system, and personnel system.
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โครงการอบรมระบบพัสดุ
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 งานสารสนเทศเพือ่ การบริหาร กองนโยบาย
และแผน จัดโครงการอบรมระบบพัสดุ โดยมีบริษัท เอ็ม ซีอาร คอน
ซัลติ้ง จํากัด เปนวิทยากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหสามารถทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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The Project: Supply Management System Training
On 24th June 2015, Information Technology for Management
section, Policy and Planning Division organized the training
project on “Supply Management System” by the guest
speaker from MCR Consulting Co.,Ltd. at Computer Room
A, Office of Academic Services and Information Technology,
RMUTI. The objective of this project was to enhance the
personnel competencies in Enterprise Resources Planning
(ERP) system effectively.
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration Building
2. ศูนยวัฒนธรรม
Culture Centre
3. อาคารสถาปตยกรรม
Architecture Building
4. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Program in Civil Engineering Building
5. อาคารสํานักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม
Office of the Dean Faculty of Fine Arts and Industrial
Design Building
6. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Program in Agricultural Machinery Engineering Building
7. อาคารสํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
Office of University Affairs Council Rmuti Building
8. อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Office of Academic Promotion and Registration
Building
9. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Program in Civil Engineering Building
10. อาคารสาขาวิศวกรรมสํารวจ
Program in Surveying Building
11. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Program in Mechanical Engineering Building
12. อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information
Technology Building
13. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Program in Mechanical Engineering Building
14. อาคารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Program in Industrial Product Design Building
15. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
Program in Material Engineering Building
16. อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
Office of the Dean Faculty of Engineering and
Architecture Building
17. ศูนยการเรียนเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Centre

18. อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Program in Electrical Engineering Building
19. อาคารสํานักงานอธิการบดี
Office of the President Building
20. อาคารอเนกประสงค
Multipurpose Building
21. สนามฟุตบอล
Football Stadium
22. อาคารสถาปตยกรรม
Architecture Building
23. อาคารกองพัฒนานักศึกษา
Student Development Division Building
24. อาคารยานพาหนะ
Vehicle Building
25. โรงงานฝกชางยนต ชางกลโรงงาน
Factory Apprentice for Mechanical Power Technology
and Machine Tool Technology
26. โรงอาหาร
Cafeteria
27. แผนกอาคารสถานที่ (ใหม)
Buildings and Area Department (New)
28. คุรุสัมมนาคาร
Kurusammanakarn
29. หอพักคุรุคามวาสี
Kurukhamwasri Dormitory
30. หอพักภาติกวัฒน
Patikawat Dormitory
31. หอพักพัฒนาศรม
Patthasom Dormitory
32. แฟลตครอบครัว
Family Flat
33. หอพักนักศึกษา
Students Dormitory
34. อาคารคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
Faculty of Sciences and Liberal Arts Building
35. อาคารเรียนรวม
Center Education Building
36. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
Faculty of Engineering and Architecture Building
37. บานพักรับรอง
Guesthouse
38. แฟลต 40 หนวย
Flat 40 division
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. อาคารกิจกรรมนักศึกษา
Student Activities Building
2. อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ
Faculty of Management Technology Building
3. อาคารสีเหลือง
Yellow Building
4. อาคารบริหารทรัพยากร
Resource Management Building
5. อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Program in Sciences and Mathematics Building
6. อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Program in Agriculture Industrial Building
7. โรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Agriculture Product Processing Building
8. อาคารโรงนม
Dairies Building
9. อาคารอํานวยการ
Direct Building
10. อาคารสาขาภาษาศาสตร
Linguistics / Philology Building
11. อาคารงานบริการการศึกษา
Service Education Building
12. อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Tissue Plant Building
13. อาคารสาขาวิชาพืชศาสตร
Plant Science Building
14. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน
Lanscape Technology Operate
15. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ภท.2
Program in Lanscape Technology Building 2
16. อาคารขยายพันธุพืช
Breed Vegetation Building
17. อาคารสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
Program in Agricultural Machinery Building
18. อาคารแผนกงานวิจัยและพัฒนา
Research and Develop Building
19. อาคารอเนกประสงค
Multi-purpose Building
20. อาคารวิทยบริการ
Acadamic Resources Building

21. อาคารปฏิบัติการกลาง
Center Operate Building
22. โรงอาหาร
Cafeteria
23. อาคารเกษตรศึกษา
Agricultural Education Building
24. อาคารชางกลโรงงาน
Machine Tool Technology Building
25. อาคารเครื่องกล
Mechanical Building
26. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
Program in Electrical Technology Building
27. อาคารแผนกอาคารสถานที่
Building and Area Department Building
28. โรงจอดรถ
Garage
29. อาคารสาขาวิชาประมง
Fisheries Building
30. อาคารคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
Faculty of Agriculture and Technology Building
31. ฟารมไกไข
Layer Chicken Farm
32. ฟารมไกเนื้อ
Broiler Chicken Farm
33. ฟารมโคนม
Dairy Cattle Farm
34. ฟารมโคเนื้อ
Beef Cattle Farm
35. ฟารมสุกร
Swine Farm
36. บอประมง
Fisheries Pond
37. บอประมง
Fisheries Pond
38. บอประมง
Fisheries Pond
39. แปลงยางพารา
Rubber Plantation
40. คายลูกเสือ
Scout Camp
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. ชั้นที่ 1 แผนกงานประชาสัมพันธ/แผนกงานทะเบียนและ
วัดผล
Floor 1 : Public Relations Department/ Register and
Evaluate Department
ชั้นที่ 2 แผนกงานวิจัย
Floor 2 : Research Department
ชั้นที่ 3 สํานักงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Floor 3 : Office of Faculty of Business
Administration and Information Technology
2. อาคารเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Program in Industrial Technology
3. แผนกงานอาคารสถานที่
Buildings and Area Department
4. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Program in Civil Engineering Building
5. ชั้นที่ 1 : แผนกงานเอกสารการพิมพ/ แผนกงานบริหาร
สินทรัพยและจัดหารายได
Floor 1 : Printing papers Department/ Assets and
Revenue Enhancement Department
ชั้นที่ 2 : หอง Data Center Floor 2
Data Center Room
6. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ
Program in Industrial Engineering Welding & Fabrication
Building
7. อาคารสํานักงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
Office Building of Faculty of Industrial Education
8. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา
Program in Civil Engineering Building
9. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Program in Computer Engineering Building
10. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Program in Civil Engineering Building
11. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Business Administration and Information
Technology Building
12. อาคารเรียนรวม
Center Education Building
13. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Program in Computer Engineering Building
14. อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร
Faculty of Engineering Building
15. อาคารวิทยบริการ
Acadamic Resources Building

A อาคารอํานวยการ
Direct Building
B อาคารไฟฟา
Electrical Building
C โรงฝกไฟฟา
Electrical Training Hall
D โรงซอมชางยนต
Mechanical Power Plants
E แผนกชางยนต
Mechanical Power Department
F โรงหลอโลหะ
Metal Foundry
G Shop ชางกลโรงงาน
Machine Tool Shop
H Shop ชางกอสราง
Construction Shop
I Shop ชางทออุตสาหกรรม
Industrial Piping Shop
J Shop ชางกลเกษตร
Farm Mechanics Shop
K โรงยิม
Gymnasium
L สนามฟุตบอล
Football Stadium
M สนามบาสเกตบอล
Basketball Stadium
N แผนกพยาบาล
Nursing Department
O อาคารอเนกประสงค
Multipurpose Building
P แฟลต
Flat
Q บานพัก
Homes
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
Program in Animal Production Technology Building
7. อาคารปฏิบัติการประมง
Fisheries Operate Building
8. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีประมง
Program in Fisheries Technology Building
9. อาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Program in Food Science and Technology Building
10. อาคารปฏิบัติการรวม
Center Operate Building
11. อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
Program in Animal Production Technology Building
12. อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม
Faculty of Social Technology Building
13. อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agro-Industrial Technology Building
14. อาคารปฏิบัติการเครื่องกล ป 2551
Mechanical Operate Building Year 2008
15. หอประชุมกลาง
Auditorium

16. อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารกระปอง
Canned Food Processing Operate Building
17. อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Processing Building
18. อาคารปฏิบัติการชางกลโรงงาน
Machine Tool Technology Operate Building
19. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Technology Operate Building
20. หอพักสวัสดิการนักศึกษา/รานคาสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา
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. อาคารอํานวยการ
Direct Building
24. อาคารกิจการนักศึกษา
Student Affairs Building
25. โรงพยาบาลสัตวเพื่อชุมชน
Animal Hospital for Community
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รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. อาคารอํานวยการ
Direct Building
2. อาคารบริหารธุรกิจ
Business Administration Building
3. อาคารปฏิบัติการไฟฟา
Electrical Operate Building
4. อาคารปฏิบัติการโยธา
Civil Operate Building
5. อาคารเรียนรวม
Center Education Building
6. อาคารอเนกประสงค
Multipurpose Building
7. อาคารปฏิบัติการเครื่องกล
Mechanical Operate Building
8. อาคารวิทยบริการ
Academic Resources Building
9. สนามกีฬา (เดิม)
Stadium (Old)
10. บานพักผูอํานวยการ
Director Homes
11. -12. บานพักขาราชการ (จําปา1/จําปา2/จําปา3)
Government Officer Homes (Jampha1/ Jampha2/
Jampha3)

13. บานพักเจาหนาที่แบบแฟลต ลีลาวดี1 ลีลาวดี2
Official Homes (Leelawadee1/Leelawadee2)
14. อาคารกิจการนักศึกษา
Student Affairs Building
15. สนามกีฬากลางแบบมาตรฐาน
Standard Center Stadium
16. หอพักสวัสดิการนักศึกษา/หอพักบัวหลวง 1/หอพักบัว
ชมพู2/หอพักบัวนํ้าเงิน3)
Students Dormitory (Bualuang1 Dormitory/
Buachompoo2 Dormitory/Bua Nam Ngen3 Dormitory)
17. เขตอนุรักษปาไม
Concession Area
18. สวนสุขภาพ
Health Park
19. ลานกิจกรรมกลางแจง
Outdoor Activities
20. อาคารพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ
Nursing and Health Promotion Building
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
01. บานพักรับรอง
Guesthouse
02. บานพักอาจารย
principal residence
1. อาคารสํานักงานคณบดี
Office of the Dean Faculty of Faculty of Natural Resources
2. อาคารหองประชุมภูสมโมง
Meeting Room PhuSomMong Building
3. อาคารปฏิบัติการพืชสวน
Horticulture Operating Building
4. อาคารปฏิบัติการพืชไร
Crops Operating Building
5. อาคารเรือนเพาะชํา
Nursery Building
6. อาคารเรือนเพาะชํา
Nursery Building
7. อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Building
8. อาคารหอพักฝกอบรม
Dormitories training Building
9. อาคารแพทยแผนไทย
Thai Traditional Medicine Building
10. หอถังสูงพักนํ้า
High Water Storage Tank Tower
11. อาคารพักอาศัยแฟลต 1
Residentail Builging1
12. อาคารพักอาศัยแฟลต 2
Residentail Builging2
13. อาคารรีดนมวัว
Milking Cows Building
14. อาคารพักแมโค
Cows Stay Building
15. อาคารพักแมโคใหนม
Dairy Cows Stay Building
16. อาคารเลี้ยงลูกโค
Calves Fed Building
17. คอกโครุน
Cattle Stall
18. คอกพอพันธุ
Breeding Cattle Stall
19. อาคารเลี้ยงโคสาว
Heifers Fed Building
20. อาคารปฏิบัติการโคนมและแปรรูปนม
Dairy Cattle and Milk Processing Operating Building
21. บานพักคนงาน 3 ครอบครัว
3 Family Home Workers
22. บานพักคนงาน 2 ครอบครัว
2 Family Home Workers
23. อาคารเรือนเพาะชําไมผล
Fruit Nursery Building
24. อาคารปฏิบัติการประมงนํ้าจืด
Inland Fisheries Operating Building
25. โรงผสมอาหารปลา
Fish Food Mixing Plant
26. อาคารวิศวกรรมการเกษตร
Agricultural Engineering Building
27. โรงเก็บเครื่องจักรกลเกษตรและยานพาหนะ
Agricultural Machinery and Vehicles Storage Building
28. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
Animal Health Science Lab Building
29. โรงเก็บหญา
Hey Shed

30. โรงผสมอาหารสัตว
Animal Food Mixing Plant
31. คอกคัดขนาดโค
Sizing Cattle Stall
32. โรงกรองนํ้า
Water Filtration
33. ถังพักนํ้า ค.ส.ล.
Water Tank Steel Structures
34. อาคารปฏิบัติการสัตวปก
Poultry Operating Building
35. อาคารเห็ดราวิทยา
Fungus Science Building
36. อาคารเก็บเมล็ดพันธุพรอมลานตาก
Seed Storage Building and Dring
37. อาคารปฏิบัติการสัตวปก
Poultry Operating Building
38. อาคารปรัปปรุงคุณภาพผา
Improve the Quality Fabrics Building
39. โรงผสมปุย
Fertilizer Blending Plant
40. โรงสูบนํ้า
Pumping Plant
41. อาคารเลี้ยงโคเนื้อ
Beef Cattle Farm
42. โรงเก็บฟาง
Hey Shed
43. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรประมง
Fisheries Science Lab Building
44. คอกเลี้ยงสุกร
Pig Stall
45. ปอมยาม 1
Guard House 1 Layer Chicken Farm
46. ปอมยาม 2
Guard House 2
47. คอกไขไก
Layer Chicken Farm
48. โรงเพาะพันธุปลานํ้าจืด
Plant Breeding Freshwater Fish
49. แปลงอนุรักษพันธุกรรมพืช
Conservation of Plant Genetic Convert
50. แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน
Integrated Farming Demonstration
51. แปลงหญา
Conversion Grass
52. โรงจอดรถ
Garage
53. แปลงไมผล
Fruit Convert
54. แปลงหญาแทะเล็ม
Grazing Grass Convert
55. บอเลี้ยงปลา
Fish Pond
56. แปลงรวบรวมและศึกษามะมวงพันธุดี
Mango Varieties Collects and Studies Convert
57. แปลงวิจัยพืช
Research Conversion Plant
58. อางเก็บนํ้า 1
Reservoir 1
59. อางเก็บนํ้า 2
Reservoir 2
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1. อาคารจําปา 4
Champa 4 Building
2. อาคารบริการวิชาการ
Service Academic Building
3. อาคารหอพักนักศึกษา
Dormitory Building
4. อาคารที่พักบุคลากร
Staff Dormitory Building
5. อาคารที่พักบุคลากร
Staff Dormitory Building
6. อาคารปรุงยา
Compound Medicine Building
7. อาคารปรุงยา
Compound Medicine Building
8. อาคารปรุงยา
Compound Medicine Building
9. อาคารตํารายาไทย
Thailand Pharmacopoeia Building
10. อาคารตํารายาไทย
Thailand Pharmacopoeia Building
11. อาคารหองสมุดรวมตํารายาไทย
Library Pharmacopoeia Thailand Building
12. กุฏิหลวงปูแฟบ สุภัทโท
Monk’s House

13. อาคารเพื่อสุขภาพและความงาม
Health And Beauty Building
14. อาคารโรงครัว
Kitchen Building
15. ตึก V อาพาธสงฆ
Bleating Clergy Building
16. อาคารผูปวยใน
In – Patient Building
17. อาคารผูปวยนอก รพ.แพทยแผนไทย หลวงปูแฟบ
สุภัทโท
Out – Patient, Thai Medicine Hospital Luang Pu
Fabb Supattho
18. ปอมยาม
Guardhouse
19. บอบําบัดนํ้าเสียแบบเปด
Open – Water Treatment
20. รูปเหมือน หลวงปูแฟบ สุภัทโท
Statues Luang Pu Fabb Supattho
21. สระนํ้า
Pond
22. สระนํ้า
Pond
23. สระนํ้า
Pond
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ºØ¤ÅÒ¡Ã
Personnel
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดจัดบุคลากรเปน 2 สายงาน
ไดแก สายวิชาการ และ สายสนับสนุน โดยมุงเนนพัฒนากําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถและทักษะ
ปฏิบัติ รวมทั้งเนนในการใหบริการทางวิชาการ ความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับกลุมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

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.
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การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคล
9 มทร.
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการ
ประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคล 9 มทร. ระหวาง
วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมมรกตอีสาน อาคาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสวนสุชาดา การเดน
ลอดจ อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรไดแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ กระบวนการ วิธกี าร การนํา
เทคโนโลยีและระบบมาใชในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
Seminar on the Development of 9 RMUT HR Administrative
Network
On 12nd– 14th Febuary 2015, HR Department RMUTI organised
a seminar on the development of 9 RMUT HR administrative
network at Emerald Room, Office of Academic Resources and
Information Technology and Suchada Garden Lodge, Wang
Nam Keaw District, Nakhonratchasima Province. The purpose
of this seminar was to share and exchange the experiences,
processes, methodologies of how to use technology and
system in human resources area.

รายงานประจําป 2558
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โครงการปฐมนิเทศขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ และอาจารยบรรจุใหม (สายสนับสนุน)
ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมมรกตอีสาน
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงแรมภูธารารีสอรท อําเภอวังนํา้ เขียว
จังหวัดนครราชสีมา
Orientation for Government Service Personnel, Higher
Education Personnel, Official Personnel, and New Arrival
Employee Lecturers (Supporting staff)
On 17th-19th August 2015, at Emerald Room, Office of Academic
Resources and Information Technology Rajamangala University
of Technology Isan and Phutara Resort, Wangnaamkeaw
District, Nakhonratchasima Province.
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
Human Resource Development
การพัฒนาบุคลากร ถือเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพ ทักษะ และความรูค วามสามารถทีจ่ าํ เปนในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับประสบการณ ความชํานาญ
และทัศนคติใหม ใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพและเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรตอการเปลีย่ นแปลงและการแขงขัน
ในอนาคต โดยไดกําหนดวิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
มีความยืดหยุน และยัง่ ยืน เชน การสงบุคลากรไปศึกษาตอ การเพิม่ พูน
ความรูทางวิชาการ การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาโดยใชระบบการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาในรูปแบบอื่น ซึ่งเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรมีดังนี้
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;
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพือ่ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” รุนที่ 1
เมื่อวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ไดจดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “นักบริหาร
ระดับสูงเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” รุน ที่ 1
ณ เคนชิงตัน อิงลิชการเดน รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารที่เขารับการอบรมมี
ความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยางแทจริง สามารถนํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
รวมถึงรูหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและสามารถ
บริหารทีมงาน ใหปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีคุณภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร
The Project : Workshop on “the 1st Administrators
for the Development of Rajamangala University of
Technology Isan”
On 27th April – 1st May 2015 , RMUTI was organized the
workshop on “the 1st Administrators for the Development of
Rajamangala University of Technology Isan”. It was held at
Kensington English Garden Resort Khaoyai, Pakchong District,
Nakhon Ratchasima Province. The objective of this workshop
was to raise awareness about university, to lead university
policy and strategy effectively, to gain more knowledge
about university’s administrative laws, and to administrate
staffs to work practically and effectively.
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพือ่ การ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

The Project: The Encouragement and Development for
Academic Staff to Be Accredited in Academic Position
HR Department organized “The encouragement and
development for academic staff to be accredited in
academic position” on 13rd – 14th March 2015 at 3rd floor
35th Building, RMUTI

รายงานประจําป 2558
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูป ระชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ไดจดั โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสูป ระชาคมอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
พัฒนาตนเอง และตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ณ หองประชุมมรกตอีสาน มทร.อีสาน
The Project: The Employees’ Skills Development
through ASEAN Community
On 18th–19th June 2015, Office of Academic
Resources and Information Technology, RMUTI
was a host for organizing “Project of the
employees’ skills development through ASEAN
Community” at Emerald Room which the topic
focused on the understanding and awareness
of an importance of self-development for
working effectively.
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹
International Cooperation
พิธลี งนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ กลุมบริษัทเซนทรัล
จํากัด ณ หองประชุมสํานักงานวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ซึ่งการจัดทําขอตกลง
ทางวิชาการครัง้ นี้ เปนโครงการทีจ่ ะเปดโอกาสใหนกั ศึกษารับทุนการ
ศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จนกระทัง่ จบการศึกษา พรอมเปนโอกาส
ที่จะทําใหนักศึกษาไดมีรายไดระหวางเรียน มีโอกาสฝกประสบการณ
กับองคกรภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ
On 21st November 2014, Faculty of Business Administration
and Information Technology and The Central Group of
Companies signed the MOU at RMUTI, KhonKaen Campus
in KhonKaen province. The aims of the cooperation are to
give the scholarship opportunity for students and to gain
experiences in the practicum course in famous companies.

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานพลังงาน
เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศูนยวจิ ยั ดานพลังงานและนวัตกรรม
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานพลังงาน และโครงการสรางจิตสํานึกการประหยัด
พลังงานในหนวยงาน กับสํานักงานพลังงานจังหวัดสุรนิ ทร เทศบาล
เมืองสุรินทร ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนระหวางหนวยงาน ในดานการบริหารจัดการพลังงาน
งานวิจัย ดานบุคลากร เพื่อใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืนในการอนุรักษ
และพัฒนาพลังงาน
On 19th November 2014, Center of Energy Research and
Innovation, Faculty of Agriculture and Technology and
Office of Energy, Surin province, signed MOU at RMUTI,
Surin campus. The objective of the cooperation is to
promote and support the energy management, research on
energy and personnel for sustainable energy conservation
and development.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พิธลี งนามความรวมมือทางวิชาการ National Pintung University
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดพิธลี งนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ National Pintung
University ไตหวัน ณ หองประชุมแคแสด อาคารสํานักงานกิจการสภา
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
โดยการจัดทําความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความรวมมือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางวิชาการ
ดานงานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
On 17th December 2014, Rajamangala University of Technology
Isan and National Pintung University, Taiwan signed the MOU
at RMUTI Main Campus in NakhonRatchasima province. The
objectives of the cooperation are to share knowledge and
academic research experiences and to exchange personnel
and students.
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มทร.อีสาน รวมลงนามขอตกลงทางวิชาการ MOU กองทุนสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพ (สสส.)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร รวมลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางกองทุน
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 8 มหาวิทยาลัย ณ หองประชุม
เธียเตอร ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ในโครงการเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
รูเ ทาทันปญหาแอลกอฮอล ภาคอีสานตอนลาง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ให
เกิดความรวมมือดานการแลกเปลีย่ นเรียนรู การดําเนินงานโครงการลด
ปจจัยเสี่ยง งานวิจัย การรณรงค สนับสนุนงานวิชาการบริการตอภาค
ประชาชนสูสังคมปลอดเหลา
On 31st January 2015, RMUTI, Surin campus, and 8 University
signed MOU with Thai Health Promotion Foundation at the
theater auditorium, 38th building Faculty of Humanities
and Social Sciences. The aim is to cooperate in learning
exchange, to work on the risk reduction project, research,
and academic support for Alcohol-Free communities.
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พิธีลงนามความรวมมือคณะวิทยาศาสตร มทร.อีสาน กับ UIT
ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทาํ บันทึกขอตกลงความรวม
มือกับ Faculty of Computer Network and Communication,
University of Information Technology ณ หอง 34-701 อาคาร
ปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

On 9th February 2015, Faculty of Sciences and Liberal
Arts, RMUTI and Faculty of Computer Network and
Communication, University of Information Technology
signed MOU at 3th building room 34-701, Faculty of
Sciences and Liberal Arts RMUTI, NakhonRatchasima
Main campus.

พิธีลงนามขอตกลงทางวิชาการระหวาง มทร.อีสาน กับมูลนิธิ
ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทาํ บันทึกขอ
ตกลงความรวมมือกับมูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ณ หองมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ มุง ใหการบริการและเผยแพร เอกสาร
ตํารา ความรู ที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน การสนับสนุนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การสงเสริมงาน
วิจยั และพัฒนา สิง่ ประดิษฐและนวัตกรรมใหบคุ คลทีม่ คี วามบกพรอง
ทางการเห็น สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
On 24th February 2015, Office of Academic Resources
and Information Technology, RMUTI, and The Christian
Foundation for the Blind in Thailand signed MOU at 5th
floor, Emerald Room, Office of Academic Resources and
Information Technology, RMUTI. The aim of the cooperation
is to serve and publicize documents, books, knowledge
of RMUTI for the blind to reach and take the advantages
of the innovation.

รายงานประจําป 2558
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มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ไดลงนามทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ณ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือ
เยาวชนใหสามารถอยูร ว มกับครอบครัวและชุมชนไดอยางปกติสขุ รวม
ถึงเปนการประสานความรวมมือในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาครัฐและเอกชน หนวยงาน และองคกร
ที่จะปฏิบัติงานดานการแกไข บําบัดฟนฟู สงเคราะห สงเสริมการฝก
ทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพแกเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพือ่
ใหการดูแลเปนไปอยางมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
On 19 March 2015, RMUTI, SakonNakhon campus and
SakonNakhon Juvenile and Family Court signed MOU at
SakonNakhon Juvenile and Family Court. The aim is to create
the cooperation for behavioral modification and children and
youth support to live happily with family and community.
Also, it is the center of coordination to cooperate among
the government and private sectors.
th
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พิธลี งนามขอตกลงความรวมมือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษทั
ซี.บี.พี. เวิลด จํากัด
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดมกี ารลงนามขอตกลง
ความรวมมือดานวิชาการ กับ บริษทั ซี.บี.พี. เวิลด จํากัด สถาบันพัฒนา
ทุนมนุษยเพื่อสังคม และสถาบันพัฒนาบุคลากรไวทเฮอริเทจ ณ หอง
ประชุมภูเมาหลวง อาคารสํานักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
On 11th May 2015, Faculty of Natural Resources, RMUTI,
SakonNakhon campus, and C.B.P. World Co., Ltd., Human
Capital Centre and Whiteheritage Group Signed MOU for
the academic cooperation at Faculty of Natural Resources,
RMUTI, SakonNakhon campus.
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วข.กาฬสินธุ MOU ดานวิชาการระหวางคณะเทคโนโลยีสังคม
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ กับ วิทยาลัยภาษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเว (Hue University of Foreign Languages)
ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดาน
วิชาการระหวางคณะเทคโนโลยีสังคม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาฬสินธุ กับ วิทยาลัยภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเว (Hue University
of Foreign Languages) ประเทศเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะดานวิชาการของนักศึกษาและ
คณาจารยในการเรียนการสอนและการวิจัยกับตางประเทศ และเพื่อ
เพิ่มทักษะดานภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย
ตางประเทศที่ไดตกลงทําความรวมมือ
On 17th-20th June 2015, Faculty of Social Technology,
RMUTI, Kalasin campus, Kalasin Secondary Schools and
Hue University of Foreign Languages, Vietnam signed MOU
at RMUTI, Kalasin campus. The aims of the cooperation
are to exchange students’ academic skills and teachers’
teaching methodology and conducting research to improve
languages skills and to exchange the culture.

มทร.อีสาน MOU โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลพลังงานแสงอาทิตย
เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดทาํ บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย บริษทั จีเอ ทาคาวา เอเนอรจี จํากัด ณ หองประชุมแคแสด
อาคารสํานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ทั้ง 2 ฝาย ใหมีความรูความชํานาญในดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การผลิตพลังงานสะอาด การบริหารจัดการ การศึกษาแนวทางขัน้ ตอน
การวิจัยและพัฒนาในทุกกระบวนการ ซึ่งโครงการแรกที่ทางบริษัท
ไดนาํ เสนอคือ โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลพลังงานแสงอาทิตย โดย
มีระยะเวลา 2 ป ในการรวมพัฒนาระบบตางๆ
On 22nd June 2015, RMUTI, NakhonRatchasima main
campus and GA TAKAWA Energy Co., Ltd. Signed MOU at
RMUTI, NakhonRatchasima. The aims of this cooperation
are to develop personnel to expertize with clean energy
technology and energy management, to study the process,
and to conduct the research and to develop about clean
energy technology.
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วข.สกลนคร MOU ดานสหกิจศึกษาและการฝกงาน กับ บริษัท
เดลสเน็ทเอ็นเตอรไพรส จํากัด
เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดรวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือและสนับสนุนสหกิจศึกษาและการฝกงานกับ
บริษทั เดลสเน็ทเอ็นเตอรไพรส จํากัด ณ สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน นอกเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหเกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธระหวาง มหาวิทยาลัยฯ
กับสถานประกอบการผูใชบัณฑิต และเพื่อตอยอดความรวมมือ
พัฒนาองคความรู งานวิจยั จนสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ขององคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอาจารย การสอน
และการวิจัย
On 25th June 2015, the cooperative education committees,
RMUTI, SakonNakhon campus signed MOU with Delsnet
Enterprise Co.,Ltd. It is about the academic cooperation
and the relationship between RMUTI and Stakeholder to
develop knowledge and to conduct research to improve the
effective skills for the graduates and to improve teaching
and researching skills for teachers.
มทร.อีสาน MOU การใหความรวมมือทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
กับ มหาวิทยาลัยจําปาสัก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมพี ธิ บี นั ทึก
ขอตกลงความรวมมือดานวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลก
เปลีย่ นการศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษา ดานงานวิจยั และ
ทุนวิจยั ในระดับคณะ แลกเปลีย่ นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก แลกเปลี่ยนทรัพยากรทาง
ดานการศึกษาและการวิจัย ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ และ
ขอมูลขาวสารทางวิชาการ และเพื่อขยายกิจกรรมความรวมมือสู
ระดับนานาชาติ
On 30th June-2nd July 2015, Faculty of Sciences and Liberal
Arts, RMUTI, and Champasak University, Laos signed MOU
in order to cooperate in Sciences, Physics, Chemistry, and
Biology. The aims of the cooperation are to exchange
personnel and students in research and internship. It is also
provided the scholarship in bachelor degree to doctoral
degree at the faculty level to exchange educational
resources, research, publicized research, and academic
information to expand international cooperation.
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มทร.อีสาน MOU ดานวิชาการและแลกเปลีย่ นเผยแพรขอ มูลขาวสาร
กับ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม
2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร ณ อาคารเรียนรวม
100 ป ธรรมนูญ สิงคเสลิต วิทยาเขตสุรนิ ทร โดยมีวตั ถุประสงคในการ
เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ โดยสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
และทรัพยากรที่จําเปน รวมถึงถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแก
เกษตรกร และนักศึกษา ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาดให
มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
ในการเผยแพรใหความรูที่เปนประโยชน

On 6th July 2015, RMUTI, Surin campus and Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives signed MOU at RMUTI, Surin
campus. The aim of the cooperative is to promote and
support academic cooperation for personnel and resources.
Furthermore, there is technology and innovation transfer to
farmers and students and also share the useful information
to each other.

มทร.อีสาน MOU โครงการพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ กับ บริษัท ซันโซลารพาวเวอร เอ็นเนอรยี่
จํากัด ณ หองประชุมแคแดง อาคารสํานักงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
On 9th July 2015, RMUTI, NakhonRatchasima main campus
and Sun Solar Energy Co., Ltd. Signed MOU at RMUTI,
NakhonRatchasima. The aim of this cooperation is to join
all the clean energy and technology.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
MOU ดานการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด มทร.อีสาน กับ
บริษัท เกร็นโซน (ประเทศไทย) จํากัด
เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดรว มลงนามบันทึกขอตกลงดานการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด
กับ บริษทั เกร็นโซน (ประเทศไทย) จํากัด ในโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย โดยการทําความรวมมือกันในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเปนอยางมากในอนาคต ซึง่ จะไดแลกเปลีย่ น
ความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเปนอีกกาวของมหาวิทยาลัยใน
การเปน Green University อยางเต็มภาคภูมิ
On 21st July 2015, RMUTI, NakhonRatchasima main campus
and Grenzone Thailand Co., Ltd. Signed MOU at RMUTI,
NakhonRatchasima. The aim of this cooperation is to join
all the clean energy and technology, and to exchange
knowledge about the alternative energy to become the
green university.

มทร.อีสานรวมมือกับบริษทั CTRTH ทํา MOU ระบบขนสงทางราง
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระบบขนสงทางราง กับบริษัท
China Railway TAKAWA Holding (CTRTH) ณ หองประชุม
แคแสด อาคารสํานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามทีร่ ฐั บาลไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนมหาวิทยาลัยตนแบบ
ดานการผลิตแรงงานและการสรางงานอุตสาหกรรมเพื่อใหทันกับ
ระบบรางคูที่จะเปนเสนทางการคาสําคัญของประเทศในอนาคต

On 18th August 2015, Rajamangala University of Technology
Isan and China Railway TAKAWA Holding (CTRTH) signed
the MOU at RMUTI Main Campus in NakhonRatchasima
province. According to Thai government policy, RMUTI
will be university model to produce labors to serve with
working in the railway industry.
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โครงการถวายเครือ่ งราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และ
ถวายเครือ่ งราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดโครงการถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเครือ่ งราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ สนาม
กีฬากลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึง่ โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ เปนการเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไป ไดแสดงออกถึงสํานึกพระกรุณาธิคณ
ุ แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความจงรักภักดีตอ สถาบันพระมหา
กษัตริย โดยมีบุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน รวมงานกวา 5,000 คน
The Project: the 60th Anniversary of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn Ceremony at RMUTI
On 2nd April 2015, RMUTI organized the project to pay tribute
to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on
the 60th Anniversary at RMUTI Main stadium. There were
more than 5,000 people who participated in this ceremony.

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

147

148

ANNUAL REPORT 2015
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

รายงานประจําป 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

149

งานวันเกษตรแหงชาติ “ภูมิปญญาเกษตรกรไทย นําอาเซียน
กาวไกล นําเกษตรกรไทยใหยั่งยืน”
เมือ่ วันที่ 3–12 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ
จังหวัดสุรนิ ทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร จัดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2558 ภายใตแนวคิด
“ภูมิปญญาเกษตรกรไทย นําอาเซียนกาวไกล นําเกษตรกรไทยให
ยัง่ ยืน” โดยมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พรอมคณะผูบ ริหาร พนักงาน
เจาหนาที่ มทร.อีสาน เฝารับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
อทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ เสด็จไปทรงเปดงาน วันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2558
National Agricultural Fair on “Wisdom of Thai Agriculturists
Lead to ASEAN Community”
On 3rd–12nd July 2015, The Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Surin Province and RMUTI Surin Campus
cooperated to organize National Agricultural Fair 2015
under the idea of “Wisdom of Thai Agriculturists Lead to
ASEAN Community” which Professor Dr. Surakiart Sathirathai,
President of University Council, administrators and staffs from
RMUTI had a chance to greet Princess Adityadhornkitikhun
for National Agricultural Fair 2015 opening ceremony.
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“ราชมงคลอีสานเทิดไทองคกุมารินทร วิศิษฏศิลปนสิรินธร”
เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดโครงการประกวดรองเพลงลูกทุง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ราชมงคลอีสานเทิดไท
องคกมุ ารินทร วิศษิ ฏศิลปนสิรนิ ธร” ณ MCC HALL ชัน้ 3 เดอะมอลล
นครราชสีมา
ซึง่ การจัดโครงการประกวดรองเพลงในครัง้ นี้ นอกจากจะไดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและไดเผยแพร
พระเกียรติคุณดานศิลปวัฒนธรรมไทยแลว ยังสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษา ไดมีความกลาแสดงออกและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย การ
รองเพลงไทย รองเพลงลูกทุง ซึง่ ไดรบั ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปเขารวมชมงานเปนจํานวนมาก
Singing Contest onThe 60th Year Anniversary Celebration
of Her Royal Highness Princess MahaChakriSirindhorn
On 28th July 2015, Rajamangala University of Technology
Isan held a singing contest to honor the 60th Year Anniversary
Celebration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn at MCC HALL 3rd floor, The MALL Nakhon Ratchasima.
The aim of the contest was not only to express the loyalty
and sincere gratitude toward Her Royal Highness' diligence
on her duties related to Thai art and culture but also
promote students’ assertiveness and love in Thai art and
culture, Thai songs, and Thai country songs. Many people
from different groups participated in the event, including
high school and university students.

รายงานประจําป 2558
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ผศ. ดร. วิโรจน ลิ้มไขแสง
Asst. Prof. Dr. Viroj Limkaisang
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
President
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รองอธิการบดี
Vice Presidents

1

2

3

1. ผศ. ดร. รัชนีวรรณ การคา

2. ผศ. ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง

3. ผศ. ดร. จักรกฤษณ เยรัมย

Asst. Prof. Dr. Ratchaneewan Karnka

Asst. Prof. Dr. Chalermpon Yuangklang

Asst. Prof. Dr. Jakrit Yaeram

รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกัน
คุณภาพ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

Vice President for Administration and Human
Resource Development

Vice President for Academic Affairs and
Quality Assurance Affairs

Vice President for Research and Academic
Services

4. ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ราตรี
Asst. Prof. Dr. Surasak Ratree

รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
Vice President for Strategic Planning and International Affairs

5. ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
Asst. Prof. Chuchai T.Siriwattana

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
4

5

Vice President for Students Affairs and Alumni Relations

6. ผศ. วิชยุทธ จันทะรี
Asst. Prof. Witchayut Chantharee

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
Vice President for University Council Affairs

7. ผศ. พันธพงศ อภิชาตกุล
Asst. Prof. Phanphong Aphichatkul

รองอธิการบดีฝายสงเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
Vice President for University Promotion and General
6

7
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8.รศ. จิระพันธ หวยแสน
Assoc. Prof. Jirapun Huaisan

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ
Vice President for Kalasin Campus

9. ดร. อาดา รัยมธุรพงษ
Dr. Ada Raimaturapong

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน
8

9

Vice President for Khonkaen Campus

10. ผศ. ณรงค ผลวงษ
Asst. Prof. Narong Pholwong

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร
Vice President for Sakon Nakhon Campus

11. ผศ. อนุรัตน ลิ่มสกุล
Asst. Prof. Anurat Limsakul

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรินทร
10

11

Vice President for Surin Campus

ผูชวยอธิการบดี

Assistants to the President

1

1. ดร. เอนก เจริญภักดี

2

2. ผศ. อนุสรณ ศิริอนันต

3

3. ผศ. พงศทร สาตรา

Dr. Anek Charoenphakdee

Asst. Prof. Anusorn Sirianant

Asst. Prof. Pongtorn Satra

ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการและงาน
สารสนเทศ

ผูชวยอธิการบดีดานพัฒนานักศึกษาและ
กีฬา

ผูชวยอธิการบดีดานออกแบบและพัฒนา
อาคารสถานที่

Assistant to the President for Academic and
Information Technology Affairs

Assistant to the President for Student
Development and Sports

Assistant to the President for Design and
Development of sites and Buildings
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5

6

4. นายบัญชา นาคทอง

5. ผศ. ดร. สุภาพร วีระปรียากูร

6. ผศ. ดร. รวีประภา สิทธิลภ

Mr. Bancha Nakthong

Asst. Prof. Dr. Supaporn Veerapreeyakul

Asst. Prof. Dr. Rawiprapa Sittilop

ผูชวยอธิการบดีดานบริหารสินทรัพยและ
การจัดหารายได
Assistant to the President for Administration
of Assets and Revenue Enhancement

ผูชวยอธิการบดีดานประชาสัมพันธและการ ผูชวยอธิการบดีดานกิจกรรมนักศึกษาและ
การตางประเทศ
เผยแพรกิจการมหาวิทยาลัย
Assistant to the President for Public Relations Assistant to the President for Student Activity
and International Relation Affairs
and University Affair Publicity

7. นายบรรจง จงรัก
Mr. Banchong Chongrak

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ
Assistant to the President for Kalasin Campus

8. นายประพันธ ยาวระ
Mr. Praphan Yawara

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน
7

8

Assistant to the President for Khon Kaen Campus

9. นายสุเธียร นามวงศ
Mr. Suthian Namwong

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร
Assistant to the President for Sakon Nakhon Campus

10. ผศ. ดร. ณัฐพงษ พรอมจิตร
Asst. Prof. Dr. Nathapong Promjitr

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรินทร
9
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Assistant to the President for Surin Campus
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คณบดี
Deans

1. รศ. สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์
Assoc. Prof. Suwatana Tungsawat

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean, Faculty of Business Administration

2. รศ. ดร. สนั่น การคา
Assoc. Prof. Dr. Sanun Karnka
1

2

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
Dean, Faculty of Sciences and Liberal Arts

3. ผศ. ดร. ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ
Asst. Prof. Dr. Narongsak Thammachot

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
Dean, Faculty of Engineering and Architecture

4. ผศ.ชิดชัย สายเชื้อ
Asst. Prof. Chidchai Saichuae

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3

4

Dean, Faculty of Fine Arts and Industrial Design

6

5

7

5. ผศ. ดร. สําเนาว เสาวกูล

6. นายอุทิศ ชํานาญกิจ

7. ผศ. ดร. วิชิต สุทธิพร

Asst. Prof. Dr. Samnao Saowakoon

Mr. Uthid Chamnankit

Asst. Prof. Dr. Wichit Suttiporn

คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยี
การจัดการ

Dean, Faculty of Industrial Education

Dean, Faculty of Agriculture and Technology

Acting Dean, Faculty of Management
Technology

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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8

9

8. นายปริญ นาชัยสิทธิ์

9. ดร. ปภาวิน พชรโชติสุธี

Mr. Prin Nachasit

Dr. Paphawin Patcharachotsuthi

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Dean, Faculty of Engineering

Dean, Faculty of Business Administration and
Information Technology

10. ผศ. ดร. นันทิยา สุวรรณปญญา
Asst. Prof. Dr. Nunthiya Suwanpanya

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
Dean, Faculty of Agro-Industrial Technology

11. ผศ. ดร. ปภาวี สุขมณี
Asst. Prof. Dr. Papawee Sookmanee
10

11

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
Dean, Faculty of Social Technology

12. ผศ. ดร. สุมินทร เบาธรรม
Assoc. Prof. Dr. Sumintorn Baotham

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Industry and Technology

13. ผศ. ดร. โฆษิต ศรีภูธร
Asst. Prof. Dr. Kosit Sriputhorn

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
12

13

Dean, Faculty of Natural Resources
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ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการสถาบัน
Director

1. นางสาวศิริลักษณ จันทรสวาง
Miss Sirilak Junsawang
นักตรวจสอบภายในชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
Internal Auditor Acting Director, Office of the President

1

2

2. นายอภิชาต ติรประเสริฐสิน
Mr. Apichat Terapasirdsin
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resources and Information
Technology
3. ผศ. สุนทร สงตรัส
Asst. Prof. Soonthorn Songtrat
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director,Office of Academic Promotion and Registration

3

4

4. ดร. อนิวรรต หาสุข
Dr. Aniwat Chara
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Research and Development Institute

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
Director Office of Campus

1. นางปฏิมา บุษราคัม
Mrs. Patima Bussarakum

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ
Director, Office of Kalasin Campus
2. นางอรสา สุพัทธนะ
Mrs. Orasa Suphattana

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกน
1

2

Director, Office of Khon Kaen Campus

3. ผศ. ดร. จันทิมา พรหมเกษ
Asst. Prof. Dr. Chanthima Phromket

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
Director, Office of Sakon Nakhon Campus

4. ผศ. ฉลอง จะระ
Asst. Prof. Chalong Chara

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร
3

4

Director, Office of Surin Campus
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ผูอํานวยการกอง
Division Director

1

2

3

1. นายบุญรอด บุญปลูก

2. นางสาวขนิษฐา ชาวนาปา

3. นางสุมัธยา กิจงาม

Mr. Boonrawd Boonpluge

Miss Kanitha Chaonapa

Mrs. Sumattaya Kitngam

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ กองคลัง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน

Acting Director of General Affairs Division

Finance and Accounting Specialists, Acting
Director of Finance Division

Plan and Policy Analyst, Acting Director of
Policy and Planning Division

4

5

4. นายสมชาติ ดีอุดม

5. นายสังวาลย บุญศรีสวย

Mr. Somchad Deeudom

Mr. Sangwan Butsrisuai

บุคลากรชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

Personnel Officer Specialists, Acting Director
of Human Resource Management Division

General Administrative Officer Specialists,
Acting Director of Student Development
Division
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Organizer
ประธาน

Chairman

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Asst. Prof. Dr. Viroj Limkaisang
President

ที่ปรึกษา

Advisor

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ราตรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ

Asst. Prof. Dr. Surasak Ratree
Vice President for Strategic Planning and International Affairs

ดร. เอนก เจริญภักดี
ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการและงานสารสนเทศ

Dr. Anek Charoenphakdee
Assistant to the President for Academic and
Information Technology Affairs

บรรณาธิการ

Editor

นางเจนจิรา อนันตกาล
หัวหนางานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Mrs. Janejira Anantakan
Head, Information Technology for Management

ผูชวยบรรณาธิการ

Editorial Assistant

นางถนอมศรี ชิณเทศ
นักวิชาการศึกษา

Mrs. Thanomsri Chinnathet
Educator

แปลและเรียบเรียง

Translators and Editors

นายธีระวัฒน อาจปรุ
หัวหนาศูนยศึกษานานาชาติ

Mr. Teerawat Arjpru
Head of International Studies Center

ออกแบบและจัดทํารูปเลม

Design and Format

นางสาวอิณทรชญาณ เจริญสุขเบญจา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

Miss Inchaya Charoensukbenja
Department of Multimedia Technology
Faculty of Engineering and Architecture

