
สรุปกจิกรรมคณะวศิวกรรมศาสตร ์

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561



คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) 
กับ บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด
• เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ท าพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท น  าตาลไทย
อุดรธานี จ ากัด โดย มี อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณบัณฑิต ว่อง
วัฒนะสิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด ร่วมลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่านแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา อ.พิศาล หมื่นแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คุณปิยะ ก่อกุศล 
ผู้จัดการฝ่านพัฒนาวัตถุดิบ บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด คุณวุฒธิชัย โสดาดง เจ้าหน้าที่
เครื่องกลการเกษตร บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน 

• วัตถุประสงค์การ MOU ในครั งนี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสห
กิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้อนการด้านแรงงานของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน



MOU กับ บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด



MOU กับ บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด



ประชุมความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ TGI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ในวันที่ 2 พ.ย 61 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น พร้อม คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประชุมร่วมกับ ผู้อ านวยการสถาบัน TGI (Thai-German Institute) เพื่อขอ
ความร่วมมือการจัดตั งศูนย์ TGI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั น 2 อาคาร 18 
เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและเตรียมการพัฒนาบุคลากรของภาคอีสาน รองรับการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรม
ระบบราง 4.0 และโครงการเมกะโปรเจค “ร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway Innopolis”  



ประชุมจัดตั้งศูนย์ TGI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ประชุมจัดตั้งศูนย์ TGI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



• ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา ส านักงานสหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิด
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเตรียมน าเสนอประกวดผลงานสหกิจศึกษา 
และมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลายด้าน เช่นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ หลากหลานด้าน ด้านบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา การทดสอบ
และประเมินความรู้ ในระบบ (E-Learning) และในงานเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัลผลการประกวด
และน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561



กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา



กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา



การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น น าคณะต้อนรับ 
คณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น นายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อ านวยการ
การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และนายพงษ์ศักด์ิ ธรรมวิสุทธิ์
ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมทิศทางความร่วมมือระหว่าง 
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับ กยท.จังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาบัณฑิตและส่งเสริม
อุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดขอนแก่น



การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

• ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่เข้าเยี่ยม
ชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อและเปลี่ยนความรู้ด้านมาตราวิทยา และพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร รวมทั งร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยา ต่อไปภายในอนาคต 
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สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์



โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561

• เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีและให้โอวาท แก่นักศึกษา 

• พร้อมกันนี ยังมีการรับฟังการบรรยาย การเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท างาน กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และช่องทางการสมัครงาน โดยจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ,แนวทางการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร โดยสภาวิศวกร , แนะน าบริษัทชั นน า “สถาน
ประกอบการในฝัน กับการท างานให้มีความสุข” โดย ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยโต
เคน เทอร์โม จ ากัด ,บรรยายพิเศษ “เรียนให้เป๊ะ ท างานให้ปัง หลังจบการศึกษา” โดย อ.โช ธุวานันท์ 
เทวพงษ์ไฟศาล , บรรยาย “ว่าที่บัณฑิตใหม่เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” 
และ กิจกรรม “ปลุกจิตส านึกการใช้หนี  กยศ.” โดยแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาสนใจเข้า
ร่วมกว่า 500 คน



โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี



โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี



ฮิโรชิมา มอบส่งมอบแทรม ให้จังหวัดขอนแก่น ใช้เป็นห้องเรียนระบบราง

• วันที่ 15 พ.ย 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รองอธิการประจ า
วิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิม่า และ
ประธานบริษัทHiroshima Dentetsu ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับมอบรถแทรม ใน
โครงการแทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น วางแผนจะน ารถราง หรือแทรม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในระบบรถไฟฟ้ารางเบาที่ได้รับมอบนี  ไปใช้วิ่งรอบบึงแก่นนคร แต่ต้องผ่านการประชาพิจารณ์ และ
การศึกษา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน หากผ่านทุกขั นตอน ก็จะสร้างรางขึ นบนถนนรอบบึงแก่นนคร 

• แต่ระหว่างที่ยังไม่ผ่านขั นตอนต่าง ๆ ก็จะน าไปให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใช้ศึกษาการสร้างและการบริหารจัดการรถรางทั งระบบ 
เพื่อรองรับการที่จังหวัดขอนแก่นจะผลักดันรถไฟฟ้ารางเบาที่จะก่อสร้างในอนาคต



แทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร ใช้เป็นห้องเรียนระบบราง



แทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร ใช้เป็นห้องเรียนระบบราง



รายงานการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน 

• 18 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารส านักงานงบประมาณ ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
น าเสนอรายงานการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โอกาสนี นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ 
ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การเสนองบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามปัญหาการด าเนินงาน
พร้อมกันนี  น าเยี่ยมชมผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์



รายงานการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่การศกึษาเพื่อความยั่งยืน 



รายงานการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่การศกึษาเพื่อความยั่งยืน 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• สาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาเคมี อาคาร 12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและ
ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จ านวน 54 คน พร้อม
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนชุมแพศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีให้มี
ทักษะ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่น้อง ๆ



ถา่ยทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนชมุแพศึกษา



ถา่ยทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนชมุแพศึกษา



โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม กับ Graduate Faculty of Interdisciplinary Research, 

University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

• สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม กับ Graduate Faculty of Interdisciplinary Research, University of Yamanashi 
ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล โดยได้เชิญ 
Professor Masanori Hanawa ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรรบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูน
องค์ความรู้ให้กับ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภายในสาขา



โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น



ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี

• ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพล โพธ์ิศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการน าเสนอผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The Fourth International Conference on Science, 
Engineering & Environment (SEE2018) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรม Meitetsu New Grand Hotel เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น



ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณครับ/ค่ะ 


