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	 สวัสดีครับ	 ผู้อ่านทุกท่าน	 ก่อนอ่ืนขอแนะน�าตัวให้ทุกท่านได้รู้จัก	 กระผม	 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน	 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยให้เข้ามา 
ด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2564	โดยผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนา	มทร.อีสานของเรา	โดยการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ในด้านต่าง	ๆ 	และหลอมรวมทุกวทิยาเขตพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชมุชน
และประเทศชาติของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นครับ

	 ส�าหรบัจดหมายข่าวมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ฉบับนีจั้ดท�าขึน้เป็นปีที	่14	ฉบับที	่8	ประจ�าเดือนสงิหาคม	
2564	 โดยได้น�าเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจาก	 มทร.อีสาน	 ทุกวิทยาเขต	 ในช่วงเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา	 มาเรียบเรียง 
และเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ติดตามอ่านกัน

	 ช่วงเดอืนกรกฎาคม	ทีผ่า่นมา	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ในประเทศไทย	มกีารแพรร่ะบาดอยู่ในระดบั
ที่สูงมาก	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ	 รวมถึงในระดับมหาวิทยาลัย	 ที่ต้องปรับให้นักศึกษา 
เรียนออนไลน์แบบ	100	เปอร์เซ็นต์	โดยทางด้าน	มทร.อีสาน	ได้มีนโยบายต่าง	ๆ 	ออกมาช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	และ
นอกจากการให้ความส�าคัญกับการศึกษาแล้ว	มทร.อีสาน	ยังให้ความส�าคัญต่อการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์	 โดยการ
เปิดพื้นที่ภายในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่กักตัวชั่วคราว	 หรือใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม 
ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19	 อีกทั้งยังมีการพัฒนาพืชสมุนไพรมาใช้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19	 การน�าองค์ความรู้ 
ด้านการแพทย์แผนไทยมาบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์	 TTM-CI	 ที่	 โรงพยาบาลการแพทย์ 
แผนไทยสกลนคร	 (หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภัทโท)	 เป็นท่ีแรกของประเทศไทย	ทั้งนี้สามารถติดตามอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ใน 
จดหมายข่าวฉบับนี้ครับ

	 อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนทุกคนป้องกันตัวเองอยู่สม�่าเสมอ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19	ให้ได้มากที่สุด	
รวมถงึช่วยกนัอยูบ้่าน	หยดุเชือ้	เพือ่ตนเองและครอบครัว	ทัง้นีใ้นส่วนท้ายของจดหมายข่าว	มทร.อสีาน	ได้น�าวธิกีารดแูลรกัษา
พัดลม	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19	นี้ด้วยครับ	

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สารจากอธิการบดี
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 รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เปิดเผยว่า	มทร.อสีาน	ภายใต้การขับเคลือ่น
นโยบายด้าน	Food	and	Health	โดย	ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.สรุเกยีรติ์ 
เสถยีรไทย นายกสภา มทร.อสีาน	ได้มอบหมายนโยบายในการให้ความส�าคญั 
ในเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วย	 ด้วยศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทยและ
การใช้พืชสมุนไพรไทยของคนในพื้นที่ภาคอีสาน	 ผ่านการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร	 (หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภัทโท)	
ที่เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย	 
เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูแ้ละวจิยัด้านสขุภาพแบบนวตัวถิ	ีเมือ่ประเทศไทย
เกดิสภาวการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา	(COVID-19)
	 มทร.อีสาน	 ร่วมกับ	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	 
เปิดให้บริการดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ-19	การน�าองค์ความรูด้้านการแพทย์ 
แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	ภายใต้
ชือ่ศนูย์ดแูลในชุมชน	(แผนไทย)	:	TTM-CI	(TTM-CI	:	Thai	Traditional 
Medicine	–	Community	Isolation	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายแพทย์ปราโมทย์ 
เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ	ดังกล่าวเมื่อวันที่	16	กรกฏาคม	2564	ณ	 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย	 สกลนคร	 (หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภัทโท)	
อ.พังโคน	จ.สกลนคร

	 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
ท�าให้ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้โควดิในจงัหวดัสกลนครมีปรมิาณเพิม่มากขึน้เรือ่ย	ๆ  
ท้ังท่ีติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดแต่ขอกลับมารักษาตัวท่ีภูมิล�าเนา	 และ
การติดเชื้อภายในจังหวัดและอ�าเภอต่าง	ๆ	เอง	จึงต้องจัดเตรียมพื้นที่
รองรับผู้ป่วยให้เพียงพอ	ดังนั้น	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	
จึงประสานขอความร่วมมือ	มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	โดยจัดตั้ง
ศนูย์	TTM-CI	ที	่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย	สกลนคร	(หลวงปู่แฟ๊บ 
สุภัทโท)	 เป็นท่ีรองรับผู้ป่วยโควิดของจังหวัดสกลนคร	 ที่ตรวจพบ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 แล้ว	 แต่ยังไม่แสดงอาการ	 มีเพียงอาการ 
ไม่พึงประสงค์และไม่ใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิต	 หากผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้น 
(เชื้อลงปอด)	 จะส่งต่อไปท่ีอยู่ใกล้เคียงได้แก่	 โรงพยาบาลพังโคน	 
โรงพยาบาลศนูย์สกลนคร	หรือโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดนิ

ข่าวเด่นเป็น SCOOP

มทร.อีสาน เปิดศูนย์ TTM-CI รักษาผู้ป่วยโควิด-19  
ด้วยสมุนไพรไทยแห่งแรกของประเทศไทย“

“

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
รักษาราชการแทนอธิการบด ีมทร.อีสาน
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	 ในส่วนการรกัษาอาการจากการตดิเชือ้โควดิ-19	ของศนูย์	TTM-CI	นี้ 
จะเป็นการรักษาด้วยศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับ
แพทย์แผนปัจจุบัน	 ตามแนวทางของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยใช้สมุนไพรไทย	 อาทิ
ฟ้าทะลายโจร	แก้ไข้	ระงับอาการอักเสบ	ยาตรีผลา	บรรเทาอาการไอ	 
ขบัเสมหะ	กระตุน้ภมูคุ้ิมกนั	ยาปราบชมพทูวปี	บรรเทาอาการไอ	คดัจมกู 
น�า้มกูไหล	ปวดศรีษะ	แก้ท้องอดืเฟ้อ	นอกจากนีม้ตี�ารบัยาสมนุไพรอืน่	ๆ  
ได้แก่	 ยาจันทลีลา	 ยาประสะจันทร์แดง	 ยาหอม	นวโกศฐ	ยาห้าราก	 
ยาน�า้สาบานจากวดัค�าประมง	และต�ารบัยาจากหมอพืน้บ้าน	โดยรักษา 
ควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารตามธาตุของผู้ป่วย	 โดยปรุงอาหาร
จากเครื่องเทศที่มีสรรพคุณต้านเชื้อโควิดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 รศ.ดร.โฆษติ กล่าวต่อว่า	ขณะนีไ้ด้จดัเตรยีมสถานทีโ่ดยใช้พ้ืนที่ 
อาคารผูป่้วยนอก	สามารถรองรับผูป่้วยได้	50	เตยีง	มีบุคลากรทางการแพทย์ 
จากส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร	และ	มทร.อสีาน	มกีล้องวงจรปิด 
เพื่อความปลอดภัย	และใช้	Social	media	ในการติดต่อประสานงาน 
หากจ�านวนผู้ป่วยมีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน	สามารถขยายไปอาคารผูป่้วยใน 
สามารถรับได้อีกกว่า	100	เตียง
	 อนึง่	คณะทรพัยากรธรรมชาติ	มทร.อสีาน	มโีรงงานแปรรปูอาหาร	
และโรงงานผลติยาสมนุไพรทีไ่ด้มาตรฐาน	มกีารสอนนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
และระดับปรญิญาโท	ในสาขาแพทย์แผนไทย	และสาขาเกษตร	จึงมคีวามพร้อม 
และศักยภาพการผลิตอาหารสุขภาพและยาสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วย 
โควิดได้ด	ีทัง้ยงัมนีกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	ภายใต้ 
มูลนิธิ	 BCL	 จ�านวนกว่า	 70	 คน	 ที่สามารถผลิตวัตถุดิบอาหารและ 
ยาสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่อง	 สร้างทักษะการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ 
ได้ทนัสถานการณ์	ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นโมเดลต้นแบบของการพฒันา
ระบบสุขภาพไทยอย่างครบวงจรและยัง่ยนื	รศ.ดร.โฆษติ กล่าวทิง้ท้าย

ข่าวเด่นเป็น SCOOP“

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภา มทร.อีสาน
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มทร.อีสาน ร่วมสู้โควิด เปิดโรงพยาบาลสนาม 
พร้อมสถานกักตัวชั่วคราวทุกวิทยาเขต“

“

 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เปิดเผยว่าจากนโยบาย 
การด�าเนนิการของกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม 
ทีไ่ด้สนบัสนนุให้มหาวทิยาลัยในสงักัดของ	อว.	จดัตัง้โรงพยาบาลทุกพืน้ที ่
ของประเทศ	โดยขณะนี้โรงพยาบาลสนามของ	อว.	มีมากกว่า	41	แห่ง	
และสามารถรองรบัผูต้ดิเชือ้ได้ราว	12,000	เตยีง	และก�าลงัขยายผลไปยงั 
สถานศกึษาต่าง	ๆ 	รวมถงึ	มทร.อสีาน	ซึง่เป็นสถานศึกษาท่ีมคีวามตระหนกั 
ในการท�างานเพือ่สงัคมในสภาวะวิกฤตด้านโรคตดิต่อ	อบุตัภิยั	อทุกภัย	และ
งานจติอาสาเพือ่สงัคม	ควบคู่ไปกับการจัดการเรยีนการสอน	เพือ่ผลติบณัฑติ 
ที่มีความเช่ียวชาญและมีความรับผิดชอบ	ภายใต้การขับเคลื่อนโดย	
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน 
ซึ่งก่อนหน้านี้	 มทร.อีสาน	 ได้มีการจัดส่งทีมจิตอาสาของส่วนกลาง
นครราชสมีา	ในการเป็นสายด่วนรบัโทรศพัท์	(Call	center)	ณ	โรงพยาบาล 
มหาราชมาตัง้แต่วนัท่ี	5	พฤษภาคม	2564	และการสนับสนุนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ�านวน	50	เคร่ือง	และการส่งจติอาสาลงทะเบยีนและอ�านวยความสะดวก 
ผูเ้ข้ารบัการฉีดวคัซนีโควดิ-19	ร่วมกบัโรงพยาบาลมหาราช	ณ	ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา	 มาตั้งแต่วันที่	 19	 พฤษภาคม	 2564	 
เพือ่การเปิดให้ประชาชนชาวโคราชเข้ารับการฉดีวคัซนี	และมทร.อสีาน	
ยงัขอความร่วมมอืทกุวทิยาเขตในการสนบัสนนุกจิกรรมร่วมกบัจงัหวัด
ที่วิทยาเขตดังกล่าวตั้งอยู่ครับ

	 ในส่วนการด�าเนินงานของ	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 
ซึง่มทีีต่ัง้อยู	่อ.พงัโคน	จ.สกลนคร	รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร	
ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการ
จังหวดัสกลนคร	รวมถงึผูน้�าส่วนท้องถิน่	โดย	จ่าสบิเอกค�านึง พรหมพมิพ์ 
นายอ�าเภอพงัโคน นายแพทย์ณรงค์ จนัทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสขุ 
จังหวัดสกลนคร และนายแพทย์วรรณกร เล่าสู่อังกูล ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลพงัโคน	โดยเป็นการประชมุหารอืเรือ่งการเตรยีมความพร้อม 
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสกลนคร	พร้อมเยี่ยมชมสถานที ่
คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิเพือ่ประเมินความพร้อมในการจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม 
เพือ่รองรับผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19	จากพืน้ทีเ่สีย่งกลบัมารกัษาทีภ่มูลิ�าเนา	
ผลจากการประชุมดังกล่าว	 มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมให้จัดเตรียม
พื้นที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร	 หลวงปู่แฟ๊บ	 สุภัทโท	 
เป็นโรงพยาบาลสนามของจงัหวดัสกลนคร	เพือ่รองรบัผูต้ดิเช้ือโควดิ-19 
ในรายทีอ่าการไม่หนกั	ซ่ึงสามารถรองรบัได้จ�านวนไม่น้อยกว่า	50	เตยีง 
ส�าหรบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19	ทีม่คีวามประสงค์จะกลบัมารกัษาทีภู่มลิ�าเนา
สามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์	 HOT	 LINE	 “ไทสกลไม่ทิ้งกัน	
093-3285264”

ข่าวเด่นเป็น SCOOP
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	 ด้าน	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 ได้ประชุมร่วมกับ 
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อ�านายการและคณะแพทย ์
โรงพยาบาลสุรินทร์	 พร้อมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของสถานท่ี
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล
เพ่ือดูอาการ	 โดยใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ	 อาคารอาทิตยาทร	 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย	ีซึง่สามารถรองรบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 
ได้จ�านวน	60-100	เตยีง	พร้อมจัดพนักงานรกัษาความปลอดภัย	ตลอด	24	ชม. 
	 ด้าน	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	แม้จะไม่ได้มีการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนาม	 เน่ืองจากยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้สูงมากและสถานที่ 
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นมีเพียงพอ	มทร.อีสาน	
วทิยาเขตขอนแก่นจงึได้เปิดรบัสมคัรจติอาสาสูภ้ยัโควดิ-19	เพือ่ปฏบิติังาน 
สนับสนุนด้านต่างๆ	ณ	 ศูนย์การประชุมนานาชาติขอนแก่น	 (KICE)	
เช่น	 จิตอาสาด้านการบริการผู้ป่วย	 จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์	
จิตอาสาด้านบริการทั่วไป	ซึ่งจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงตามที่ก�าหหนด	 ผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง
และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	 โดยแบ่งการปฏิบัติงาน 
เป็น	 3	 ระยะ	คือ	 ระยะที่	 1	 ระหว่างวันที่	 14-16	กรกฎาคม	2564	
ระยะที่	2	วันที่	21-23	กรกฎาคม	2564	ระยะที่	3	ระหว่างวันที่	28-30 
กรกฎาคม	 2564	 ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถโทรติดต่อได้ที่
หมายเลข	 083-2404967	 หรือ	 ติดต่อที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคาร	18	ชั้น	2

	 อย่างไรกต็าม	มทร.อสีาน	ยงัคงสนับสนนุให้นกัศกึษาบคุลากร
ทกุคนเข้าถงึการได้รบัวคัซนีครบ	100	เปอร์เซน็ต์	ซึง่ล่าสดุได้รบัการจดัสรร
วัคซีน	Astra	Zeneca	ชุดที่	1	รวมทุกวิทยาเขต	จ�านวน	1,120	โดส 
ส�าหรับบุคลากรและนักศึกษา	 จากกระทรวง	 อว.	 โดยบุคลากรและ
นกัศึกษาทีไ่ด้รับการจดัสรรการฉดีวคัซีนดงักล่าว	ได้เข้ารับการฉดีวัคซีน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 หลังจากนี้ขอความร่วมมือทุกท่านหมั่นล้างมือ	 
สวมหน้ากาก	และปฏบิตัติามมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (Covid-19)	ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัดครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

“
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มทร.อีสาน ผนึกก�าลัง EA 
ลุยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ครบวงจร“ “ข่าวเด่นเป็น SCOOP

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน	ลงนามบันทกึข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	 
เดินหน้าพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในไทย	เตรยีมความพร้อม 
ภาคแรงงาน	การผลติและซ่อมบ�ารงุยานยนต์ไฟฟ้า	วจัิยพฒันาแบตเตอร่ี
และสถานีอัดประจุไฟฟ้า	ส่งเสริม	Green	University	ของ	มทร.อีสาน
	 วนัที	่20	กรกฎาคม	2564	ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.สรุเกยีรติ์ 
เสถียรไทย นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน	ได้ร่วม 
เป็นสกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง	
มทร.อสีาน	กบับรษิทั	พลงังานบรสิทุธิ	์จ�ากดั	(มหาชน)	(EA)	ผ่านระบบ
ออนไลน์	(Zoom)	โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีธูร รกัษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 
นายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และนายอมร ทรพัย์ทวกุีล 
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั พลงังานบริสทุธิ ์จ�ากัด (มหาชน) 
(EA)	ร่วมลงนาม
	 การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้	 มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัย 
เชงิวชิาการและปฏบิตักิาร	เพ่ือเตรยีมทักษะและความพร้อมบคุลากรส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าสมยัใหม่ครบวงจร	ร่วมกันพฒันาหลักสตูรวศิวกรรมยานยนต์ 
สมยัใหม่	(Next-Generation	Automotive	Engineering)	หลักสตูรการ
ซ่อมบ�ารงุยานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle	Maintenance)	หลกัสตูร
ระยะสั้นส่งเสริมการสร้างทักษะใหม่/พัฒนาทักษะ	(Reskill/Upskill)	
การสร้างและซ่อมบ�ารุงรถไฟไฟฟ้าระบบแบตเตอรี	่(Electric	Railway 
Maintenance)	ตลอดจนการวจิยัพฒันาบรรจภุณัฑ์แบตเตอรี	่(Battery	
Packaging)	และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ระบบขนส่ง	(Logistics)	
รวมถึงการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้า	 (Charging	 Station)	 ภายใน
มหาวทิยาลยั	ตามแนวคดิการด�าเนนิงานสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสีเขยีว
(Green	University)	ทัง้นี	้หลกัสตูรจะเน้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ให้กับนักศึกษา	และผสานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการพัฒนา
วิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	กล่าวว่า	“นบัเป็นนมิิตหมายท่ีดี 
และขอแสดงความยินดีกับ	มทร.อีสาน	และ	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	
จ�ากดั	(มหาชน)	ส�าหรบัพธิลีงนามความร่วมมอืในครัง้น้ี	ดังเป็นทีท่ราบ 
และยอมรบักนัท้ังในประเทศว่า	บรษิทั	พลงังานบริสทุธิ	์จ�ากดั	(มหาชน)	
ถือเป็นบริษัทชั้นน�าของคนไทยทางมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี
พลงังานสะอาด	และเทคโนโลยใีนการกกัเกบ็พลงังานเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและยานยนต์	เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยเข้าสูย่คุพลงังานสะอาด
และลดมลพิษ	 ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 
ได้ประกาศทีจ่ะด�าเนนินโยบายมหาวทิยาลยัสเีขยีว	(Green	University)	
และมุ่งมัน่พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีต่อบสนองต่อการพฒันา
ที่ย่ังยืน	 และเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 ที่ได้มุ่งเน้นการจัดท�าหลักสูตร 
การศึกษาและการวิจัยพัฒนาด้านระบบรางของประเทศไทยภายใต้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าทางด้านโลจิสติกส์และระบบราง
ของต่างประเทศ	อนัเป็นเป้าหมายความส�าเรจ็ร่วมกนัของทัง้สององค์กร 
รวมท้ังจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด	
และระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของประเทศไทยและ 
ของโลกในอนาคตอันใกล้นี้”
 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	เปิดเผยว่า	“ก่อนหน้านีร้าวเดอืน
มกราคม	2564	มทร.อีสาน	ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ	EA	 
ในการศกึษาวิจยันวัตกรรมการปลูกและพฒันาสายพนัธ์ุพชืสมนุไพรพืน้
ถิ่น	รวมไปถึงกัญชง	กัญชา	เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและ
การสาธารณสุข	 เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
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พชืสมนุไพรเป็นผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์	เวชส�าอาง
และผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถน�าไปผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 
และในคร้ังนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือกับ	 EA	 ในด้านการให ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาพลังงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม	ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบายด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	 เช่น	 
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	 การจัดการการใช้พลังงาน	 การจัดการ
ระบบการขนส่งภายใน	และการให้การศกึษาด้านสิง่แวดล้อม	และการน�า
เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน	ซึ่งจะมีส่วนช่วย 
ให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 ให้ควบคู่กับการรักษา 
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	และจะช่วยเปลีย่นการด�าเนนิชวีติของบคุลากร
และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างรู้คุณค่า”
 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) (EA)	กล่าวว่า	“บริษัทฯ	มั่นใจว่า 
ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานในคร้ังนี	้จะน�าไปสู่ 
การพัฒนาบุคลากร	สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	
New	 S-Curve	ที่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะแรงงานฝีมือ	 รองรับการเติบโต 
ในอนาคต	เราก�าลงัเปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส	โดยเตรยีมพร้อม	Up-skill	/	
Re-skill	บคุลากรไทย	สร้างนวตักรรมใหม่เพ่ือให้ประเทศไทยด�ารงความเป็น	 
Detroit	 of	 Asia	 ที่เราภาคภูมิใจและรักษาอุตสาหกรรมหลักนี้ไว้ได้

ผมคดิว่ายานยนต์ไฟฟ้าเหมาะกบัประเทศไทย	เพราะประสทิธภิาพทีด่กีว่า
ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานและแก้ปัญหา	 PM	 2.5	 เสริมจุดแข็ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการแพทย์ของไทย	นอกจากความร่วมมือ
ด้านวิศวกรรม	การพัฒนากัญชง	CBD	สูงร่วมกับ	มทร.อีสาน	จะเป็น
ประโยชน์ต่อการแพทย์และเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรกรรม	 ช่วยยกระดับ
รายได้ของคนไทยให้ก้าวข้าม	Middle	Income	Trap	หากเราเชื่อมั่น
ในศักยภาพของคนไทยและร่วมกันส่งเสริมคนไทย”
	 อย่างไรกต็ามขอขอบคณุบริษทั	พลงังานบริสทุธิ	์จ�ากดั	(มหาชน)	
ที่ได้มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสานให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการและการวิจัย
พฒันาเพือ่ต่อยอดเทคโนโลยสีะอาดของบรษิทัฯ	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
ความร่วมมอืทางวชิาการในครัง้นีจ้ะเป็นก้าวทีส่�าคญั	ในการสร้างโอกาส
และส่งเสริมให้กับบุคลากรของทั้งสององค์กร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอสีาน	และบรษัิท	พลงังานบรสิทุธิ	์จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มบีรูณาการ 
องค์ความรู้สู่การพัฒนาร่วมกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
การลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกประการต่อไป	 และจะบังเกิด
ผลลัพธ์แห่งความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา	 ประชาชนคนไทย	 และการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิง่แวดล้อมของประเทศไทยอย่างยิง่ยืน่โดยเร็วต่อไป	ศาสตราจารย์พเิศษ 
ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวตอนท้าย

“ ข่าวเด่นเป็น SCOOP
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 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	เปิดเผยว่า	มทร.อสีาน 
ได้ด�าเนนิการภายใต้นโยบายการขบัเคลือ่นและผลกัดนัโครงการกญัชา 
ทางการแพทย์	 มาเป็นระยะเวลา	 2	 ปีกว่าภายใต้ความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.สรุเกียรต์ิ เสถยีรไทย นายกสภา มทร.อสีาน		ซึง่ปัจจบุนั	มทร.อสีาน 
ได้รบัอนุญาตปลกูและจ�าหน่ายยาต�ารบัทีมี่กญัชาปรงุผสมในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยจงัหวดัสกลนคร	หลวงปูแ่ฟ๊บ	สุภทัโธ		และในปัจจบุนันี้
ยังได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.ภก.อนนัต์ชยั อศัวเมฆนิ ประธานคณะกรรมการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายกญัชาเสรทีางการแพทย์	มาเป็นทีป่รกึษามหาวทิยาลยั	
ซึ่งเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน	 โดย	
มทร.อสีาน	มเีป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยของ
ประเทศไทย	และเป็นศูนย์กลางการใช้สมนุไพรเพือ่การรกัษา	และต่อยอด
ขยายผลจากการเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพร่วมกบัโรงพยาบาล
ศนูย์มะเรง็	จ.อดุรธาน	ีอโรคยาศาลวดัค�าประมง	กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลอืก	และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์		และเครอืข่ายต่าง	ๆ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาในการรักษาได้มากขึ้น
	 โดยเมือ่วนัที	่8	กรกฏาคม	2564	สถาบนัวิจยัและพัฒนากญัชง 
กญัชาและสมนุไพร	มทร.อสีาน	ได้นมสัการพระคณุเจ้าหลวงตาปพนพชัร์ 
จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดค�าประมง จ.สกลนคร	 ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็งแห่งแรก
ของประเทศไทย	หรอื	อโรคยศาลวดัค�าประมง	เข้าชมโรงเรอืนปลกูกญัชา

พันธุ์หางกระรอก	 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสกลนคร
และเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะในการน�าไปสกัดเป็นยารักษาโรคมากที่สุด	
ณ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	อ.พังโคน	
จ.สกลนคร	 ในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์  
ผูช่้วยคณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาต	ิพร้อมด้วยบคุลากร	เป็นตวัแทน 
การส่งมอบกัญชาให้กับหลวงตาปพนพชัร์	ตามโครงการวิจัยร่วมกนัของ 
วดัค�าประมงและ	มทร.อสีาน	จ�านวนกว่า	50	กโิลกรมั	ให้กับโรงพยาบาล 
แพทย์แผนไทยต้านมะเร็ง	อโรคยศาล	วัดค�าประมง	 เพื่อน�าไปปรุงยา 
ตามต�ารับสูตรยาวัดค�าประมง	 เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง	 ซึ่งเป็น 
ที่ทราบกันดีว่าวันค�าประมงจะมีพระที่รักษามะเร็งได้ผล	และรู้จักกันด ี
ในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีมุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม	 ซึ่งเป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัย	โดยม ี
รถตู้จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้านมะเร็งอโรคยศาล 
วัดค�าประมง	 เข้ามาด�าเนินการเคล่ือนย้ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
	 จากเป้าหมายการด�าเนินการ	 ในอนาคตจะมีการขยายผล
ในการปลูกและการวิจัยกัญชา	 กัญชง	 และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ	 
ให้ครบทุกมิติในทุกพื้นที่ของ	มทร.อีสาน	ทั้งที่ศูนย์กลางนครราชสีมา	
วิทยาเขตขอนแก่น	 	 วิทยาเขตสุรินทร์	 และวิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	 
ทุ่งกุลาร้องไห้	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหาร
และสุขภาพ	 (Food	 &	 Health)	 โดยให้	 สถาบันวิจัยและพัฒนา
กัญชงกัญชาและสมุนไพร	 มทร.อีสาน	 ในพื้นท่ีวิทยาเขตสกลนคร	 
เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลต่อไปครบั	รศ.ดร.โฆษติ กล่าวทิง้ท้าย

มทร.อีสาน ส่งมอบกัญชาให้ รพ.อโรคยศาล ความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง 
พ้นจากโรคร้าย
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มทร.อสีาน จดัประชมุสภากาแฟ เปิดใจรบัฟังนโยบายขับเคล่ือนมหาวทิยาลยั
ของผู้บริหารชุดใหม่

	 วันที่	 8	 กรกฎาคม	 2564	 มทร.อีสาน	 จัดการประชุม 

สภากาแฟ	ประจ�าเดอืน	กรกฎาคม	2564	โดยม	ีรศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดี มทร.อสีาน	เป็นประธานการประชมุ 

พร้อมด้วยรองอธิการบดี	 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต	 

ผู้ช่วยอธิการบดี	 และผู ้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต	 

เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน	ณ	ห้อง	ประชุมแคนา	1 

ชั้น	3	อาคารส�านักงานอธิการบดี	มทร.อีสาน	นครราชสีมา

	 ในการนี้การประชุมดังกล่าว	 เป็นการประชุมหารือ 

แบบไม่เป็นทางการ	โดยถอืเป็นการประชมุครัง้แรกหลงัจากมกีาร

แต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี	 มทร.อีสาน	 อย่างเป็น 

ทางการตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งในครั้งนี้อธิการบดี 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวทิยาลยัได้ร่วมกนัแสดงนโยบาย

ตามต�าแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อหาแนวทางสู่การขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ทั้งนี้ผลจากการประชุม

ในวันนี้จะถูกน�าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่การน�าไปจัดท�า

เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบร่วมกันต่อไป
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	 วนัที	่24	กรกฎาคม	2564	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ ศรภีธูร 
รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(มทร.อสีาน)	เปิดเผยว่า	ภายหลังจากที	่ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 
รมว.การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.)	ประชมุร่วมกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร	ีเพือ่หารอืการออกมาตรการ 
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศกึษา	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	13	ก.ค.2564	ทั้งนี้	
นายกรัฐมนตรีได้รับหลักการมาตรการตามที่	อว.	เสนอ	คือ	1.	สถาบัน
อดุมศกึษาภาครฐั	จะลดค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนยีมการศกึษา	โดยก�าหนด 
เป็น	3	ขั้น	ได้แก่	ขั้นที่	1	ส่วนที่ไม่เกิน	50,000	บาท	ลดค่าเล่าเรียน/	 
ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	ร้อยละ	50	ขัน้ที	่2	ส่วนตัง้แต่	50,001–100,000	บาท 
ลดร้อยละ	30	และขัน้ที	่3	ส่วนต้ังแต่	100,001	บาทขึน้ไป	ลดร้อยละ	10	
โดยรฐับาลจะสนบัสนนุงบประมาณส�าหรับส่วนลดน้ีร้อยละ	60	และสถาบนั
อุดมศึกษาสมทบร้อยละ	40	และ	2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	รัฐบาล 
จะสนบัสนนุลดค่าเล่าเรยีน/	ค่าธรรมเนยีมการศกึษาคนละ	5,000	บาท	
และให้ทางสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแต่ละแห่งพจิารณาลดค่าเล่าเรยีน 
เพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่น	 ๆ	 เช่น	 ขยายเวลาผ่อนช�าระหรือ 
ผ่อนจ่ายค่าธรรมเนยีมการศกึษา	ตัง้กองทนุสนบัสนนุการศึกษา	จดัหาอุปกรณ์/	
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบันกัศกึษายมืเพือ่ใช้ในศกึษาออนไลน์	ส่วนลด
ค่าหอพักนกัศกึษา	จัดสวสัดกิารพิเศษกรณีนักศกึษาป่วยด้วยโรคโควดิ-19

	 ส�าหรบั	มทร.อีสาน	ซึง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั	ได้รบัทราบ 
นโยบายจาก	อว.	จงึได้มปีระกาศลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนยีมการศกึษา	
50	เปอร์เซน็ต์	ในภาคการศึกษาที	่1/2564	ส�าหรบันกัศกึษาทกุระดบั	ทกุชัน้ปี	
โดยจากประกาศล่าสดุนี	้เป็นการประกาศลดเพิม่เติม	40	เปอร์เซน็ต์	ซึง่จะน�า
ไปรวมกบัประกาศฉบบัเดมิ	เมือ่วนัที	่25	เมษายน	2564	ทีท่างมหาวทิยาลยั
ได้ประกาศคืนค่าเทอมให้นักศึกษา	10	 เปอร์เซ็นต์	 ไปแล้วก่อนหน้านี้
	 ทัง้นี	้นอกจากการประกาศลดค่าเทอมในการช่วยแบ่งเบาภาระ 
ผูป้กครองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19	แล้ว	มทร.อสีาน	ยงัมมีาตรการ
สนบัสนนุการศึกษาในด้านอืน่	ๆ 	เช่น	ขยายเวลาผ่อนช�าระหรือผ่อนจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศกึษา	ตัง้กองทนุสนับสนนุการศึกษา	จดัหาอปุกรณ์/
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษายืมใช้ในศึกษา
ออนไลน์	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	มทร.อีสาน	จะมีประกาศลดค่าเทอม
ฉบบัเต็มเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	อย่างเป็นทางการอกีครัง้	
พร้อมท้ังรายละเอียดการด�าเนินการขอรับเงินคืน	ซึ่งระหว่างนี้ขอให ้
ผูป้กครองและนกัศกึษาเชือ่มัน่ว่าเราจะไม่ทิง้กนั	มทร.อสีาน	พร้อมช่วยเหลอื 
และสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มก�าลังและจะใม่ให้ใครหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาอย่างแน่นอน	 โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	
ในระยะนี้	 ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ช่วยกันอยู่บ้าน	
หยุดเชื้อ	 เพื่อตนเองและครอบครัว	 และติดตามข่าวสารประกาศ 
ของมหาวิทยาลยัได้ที	่www.rmuti.ac.th	ครบั	รศ.ดร.โฆษติ กล่าวทิง้ท้าย

มทร.อสีาน ประกาศลดค่าเทอม 50 % ตามนโยบาย อว. พร้อมช่วยแบ่งภาระ 
ผู้ปกครองช่วงวิกฤตโควิด-19
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	 วนัท่ี	7	กรกฎาคม	2564	สถาบนับรกิารวชิาการแห่งมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ร่วมกบั	ส�านักงานการวิจยัแห่งชาต	ิ(วช.)	จดัพธิ ี
เปิดโครงการฝึกอบรม	“การสร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่”	(ลูกไก่)	รุน่ท่ี	2	ในรปูแบบ 
ออนไลน์	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	โดยมี	นายสมปรารถนา สุขทวี 
รองผูอ้�านวยการส�านกังานการวจัิยแห่งชาต	ิให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการ	ซ่ึงม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีธูร รกัษาราชการแทน 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	กล่าวต้อนรบั	และม ี
นางสาวจฬุาลักษณ์ พลเสนา ผูอ้�านวยการสถาบนับรกิารวชิาการแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การด�าเนินโครงการ	ณ	โรงแรมเซนเตอร์พอยท์	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา
 นายสมปรารถนา สขุทว ีรองผูอ้�านวยการส�านักงานการวจิยั 
แห่งชาต ิ(วช.)	กล่าวว่า	วช.	ภายใต้	กระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 มีภารกิจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการสนับสนนุให้เกดิงานวจิยัและนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อประเทศ	ซึง่ได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการ
วิจัยและนวัตกรรม	 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม	 และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวิจัย	 
จัดโครงการฝึกอบรม	“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)	มาตั้งแต่	ปี	2557	
เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญและมีความเป็น 
มอือาชพี	ยกระดบัศกัยภาพนกัวิจยัรุ่นใหม่ให้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการท�าวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
	 ในการน้ี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	(มทร.อีสาน)	
ได้รบัความไว้วางใจจาก	วช.	ให้เป็นหน่วยงานเครอืข่ายให้ร่วมสร้างนกัวจิยั 
รุน่ใหม่ทีม่คุีณภาพ	โดย	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ ศรภีธูร รกัษาราชการ 
แทน อธิการบดี มทร.อีสาน	เปิดเผยว่า	มทร.อีสาน	ในฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาด้านวิชาชีพ	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยี	 ซึ่งเรามีพันธกิจ
ที่ส�าคัญด้านหน่ึงในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้าง

งานวจิยั	สิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	บนพืน้ฐานของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่	การผลิต	การบริการ	และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ	ภายใต้การ
ก�ากบัตดิตามของสภามหาวทิยาลยั	โดย	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกยีรติ ์
เสถยีรไทย นายกสภามหาวทิยาลยั มทร.อสีาน	เรามคีวามยนิดอีย่างยิง่ 
ทีไ่ด้ร่วมเป็นมหาวทิยาลยัเครอืข่ายในการจดัอบรมโครงการ	“การสร้าง 
นักวิจัยรุ่นใหม่”	 (ลูกไก่)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัย
และนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง	 และมีความพร้อมที่จะผลิตงานวิจัย
เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งเรามีหน่วยงานสถาบันบริการวิชาการแห่ง	มทร.
อีสาน	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 ที่ปฏิบัติภารกิจในการ
พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยและระบบวิจัยของ	 มทร.อีสาน	 มาเป็น
ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมสร้างนักวิจัยลูกไก่ในคร้ังนี้
	 ด้าน	นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อ�านวยการสถาบัน
บริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน	กล่าวว่า	สถาบันบริการวิชาการแห่ง 
มทร.อีสาน	 ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	 จัดโครงการฝึกอบรม	 
“การสร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่”	(ลกูไก่)	ในครัง้นี	้ด�าเนนิการจัดขึน้เป็นรุน่ท่ี	2	แล้ว 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวนทั้งสิ้น	56	คน	
เป็นบคุลากรของ	มทร.อสีาน	จ�านวน	28	คน	และบคุลากรจากหน่วยงาน 
ภายนอก	จ�านวน	28	คน	ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม	5	วัน	ระหว่างวันที่ 
7-11	กรกฎาคม	2564	ผ่านระบบออนไลน์	Zoom	Meeting	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยลูกไก่ให้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การท�างานวิจัยอย่างมีระบบ	 สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปปรับปรุงกระบวนการท�าวจิยัให้มปีระสทิธภิาพเพ่ือให้สามารถสร้างงาน 
วิจัยออกมาบริการสังคมได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงสร้างเครือข่ายนัก
วิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	อันจะช่วยยกระดับการวิจัยของประเทศให้ 
ตอบสนองภาคการผลติและภาคบรกิารสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการ 
แข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศได้	 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 
คณะผู้บริหาร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 วิทยากรจากหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 
เข้าร่วมให้ความรูต้ลอดการจดัโครงการ	นางสาวจฬุาลกัษณ์ กล่าวท้ิงท้าย

มทร.อีสาน ร่วมกับ วช. อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2  
เร่งสร้างนักวิจัยคุณภาพ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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มทร.อีสาน ตั้งโมเดลพัฒนาพืชกัญชากัญชง ปักธงให้ มทร.อีสาน  
ทุกวิทยาเขตร่วมกันขับเคลื่อน

	 วนัที	่9	กรกฎาคม	2564	รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร รกัษาราชการ
แทนอธกิารบด ีมทร.อสีาน	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.อภชิาต ตริประเสรฐิสิน 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัล สารสนเทศและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ดร.กิติพงษ์ เวชกามา ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.โสภิดา 
สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี	ได้ต้อนรับ	ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ในโอกาสเดินทาง 
มาร่วมประชมุหารอืการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาพชืเศรษฐกจิใหม่ 
สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	ณ	 ห้องประชุมแคนา	
ชั้น	 3	 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 มทร.อีสาน	 นครราชสีมา	 ซึ่งมี
คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์	 ผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการฯ 
ผู้อ�านวยการสถาบันชุณหะวัณฯ	 และผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนากัญชา	 กัญชง	 และสมุนไพร	 เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ด้วย
	 โดย	รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร	ได้กล่าวสรุปแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์	FOOD	&	Health	ของ	มทร.อีสาน	และรับฟังการบรรยาย
จาก	ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน	เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สูก่ารสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้	 มทร.อีสาน	 มีแผนที่จะพัฒนาพืชสมุนไพร 
กัญชาและกัญชงแบบครบวงจร	ทั้งในด้านของการปลูก	ผลิต	แปรรูป	 
การบรูณาการกบัชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	รวมถงึทางด้าน 
ของการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพืชกัญชากัญชงแก ่
ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ	 โดยวางเป้าขยายผลสู่ทุกพื้นที่
ของ	มทร.อีสาน	ทั้งนครราชสีมา	วิทยาเขตขอนแก่น	วิทยาเขตสุรินทร์	
และวิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	ทุ่งกุลาร้องไห้	 เพ่ือสร้างทุกพื้นท่ีให้รองรับ
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ	 โดยให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา	 กัญชา	 กัญชง	 และสมุนไพร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน	ณ	พื้นที่วิทยาเขตสกลนคร	 เป็นโมเดลต้นแบบ 
ในการขยายผล	 ทั้งน้ีรายละเอียดดังกล่าวจะมีการน�าเข้าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะผู้บริหารและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามล�าดับต่อไป
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มทร.อีสาน ต้อนรับผู้ว่าฯโคราช ประชุมหารือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

	 วันที	่15	กรกฎาคม	2564	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ ศรภีธูร รกัษา
ราชการแทน อธกิารบด ีมทร.อสีาน	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	
ร่วมให้การต้อนรบั	นายกอบชยั บญุอรณะ ผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา 
ในโอกาสเข้ามาพบปะหารือส่วนราชการต่าง	ๆ 	ในจังหวัดนครราชสีมา
	 ทั้งนี้ในวันนี้	มทร.อีสาน	ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการ
จงัหวดันครราชสมีา	ในการพฒันาเมอืงโคราชให้เป็นเมอืงอจัฉริยะ	โดยทาง 
มหาวิทยาลัยได้ร่วมผลักดันใน	 3	 ด้านหลัก	 ดังนี้	 1.	 ด้านระบบราง	 
2.	ด้านอตุสาหกรรมการบนิ	และ	3.	ด้านการจดัการระบบสารสนเทศเมือง 
เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานส�านักงาน
เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา	 นอกจากน้ีได้มีการให้คณะต่าง	 ๆ	 
ส่งคณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละด้านเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิ
คณุภาพชวีติของประชาชนคนโคราชในพืน้ท่ีต่าง	ๆ 	อกีด้วย	อกีทัง้หากทาง
จังหวัดต้องการการสนับสนุนในด้านอื่นใด	ทาง	มทร.อีสาน	พร้อมยินดี
เข้าไปช่วยเหลอืสนบัสนนุเพือ่พฒันาเมอืงโคราชของเราอย่างเตม็ก�าลงั
	 ซึง่ภายหลงัเสรจ็สิน้การหารอื	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภูีธร 
 รกัษาราชการแทน อธิการบด ีมทร.อสีาน ได้มอบกระเช้าของทีร่ะลกึให้
กับ	นายกอบชัย บญุอรณะ ผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสีมา	ในโอกาส 
แสดงความยนิดทีีท่่านได้มารบัต�าแหน่งผูว่้าราชการจังหวดันครราชสีมาในครัง้นี้
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มทร.อีสาน โพล เผย ปชช. กังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 แนะรัฐบาล
จัดหาวัคซีนคุณภาพให้ทั่วถึง

และยงัคงมปีระชาชน	ร้อยละ	20.5	ทีย่งัไม่ตดัสนิใจ		และยงัมปีระชาชน
ที่รอวัคซีนทางเลือกฟรีจากรัฐบาล	(บูสท์เข็ม	3)	คิดเป็นร้อยละ	15.6	
ในส่วนวัคซีนที่ประชาชนระบุว่ามีความเชื่อมั่นในการป้องกันไวรัส
โควิด-19	 ได้	 สูงสุดคือ	 Pfizer	 รองลงมาคือ	Moderna	 ตามล�าดับ
	 นอกจากนีป้ระชาชนยงัได้เสนอแนะแนวทางต่อรฐับาล	อันได้แก่ 
ภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้	สูงสุดคือ	การให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้มากที่สุด	 ร้อยละ	 72.3	 รองลงมาคือ	
การวางแผนการบริหารงานท่ีค�านงึถงึประชาชนเป็นล�าดบัแรก	ร้อยละ 
59.5	 ในส่วนท่ีประชาชนฝากเพ่ิมเติมถึงรัฐบาล	 คือ	 การเร่งจัดหา 
วัคซีนที่มีคุณภาพให้ทุกคนในประเทศ	 การล็อคดาวน์พื้นที่สีแดง
และวางมาตรการเยียวยาที่รัดกุมมากขึ้น	 การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณท่ีค�านึงถึงประชาชนและมุ่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาด	
และการประเมินสถานการณ์ระยะยาวเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา 
ที่ทันการณ์	 รวมถึงการรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงานจริง	
และการจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัดเพื่อรับมือการแพร่ระบาด
	 มทร.อีสาน	 ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน
สาธารณะด้วยการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19	ให้ครบ	2	เข็ม	และยังคง 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	 (COVID-19)	ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	
สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน	 ล้างมือบ่อย	 ๆ	 เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล	 ผมเชื่อว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี	 ขอเป็น
ก�าลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนครับ	 รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

 รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	เปิดเผยว่า	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรนา	2019	ในระลอกที	่3	นี	้เป็นช่วงทีม่กีารน�าเข้าและการจดัสรร 
วคัซนีให้กับประชาชน	โดยมกีารเปิดช่องทางในการลงทะเบียนเพ่ือขอรบั
วัคซีน	เช่น	การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่าน	หมอพร้อม	ไทยร่วมใจ	
กสทช.	หรอื	การลงทะเบียนผ่านสถานพยาบาล	หรือโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สขุภาพต�าบล		อสม.	โดยมกีารประชาสมัพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนคนไทย 
ได้รับวัคซีนทั่วถึง	100	เปอร์เซ็นต์	เพื่อเป็นการลดความรุนแรงเมื่อเกิด 
การตดิเชือ้	และลดอตัราการเสยีชีวติ	ศนูย์บริการวชิาการด้านบรหิารธรุกจิ	
คณะบรหิารธรุกิจ	มทร.อสีาน	จงึได้จดัท�าแบบส�ารวจประชาชนในหวัข้อ	
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด	19	ระลอก	3		โดยการส�ารวจจาก
ประชาชนจ�านวน	 1,095	 คน	 ระหว่างวันที่	 8-14	 กรกฎาคม	 2564	 
จากผูต้อบแบบส�ารวจพบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงกงัวลต่อสถานการณ์ 
การติดเชื้อโควิด-19	คิดเป็นร้อยละ	74	รองลงมาคือ	มีความกังวลจาก 
การขาดรายได้	ร้อยละ	26		ในส่วนการส�ารวจด้านการได้รับวัคซีนนั้น	 
พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว	 (2	 เข็ม)	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 32.3	 รองลงมาคือประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีน	 
ร้อยละ	 26.6	 และพบว่ายังมีประชาชนกว่าร้อยละ	 18.1	 ท่ีประสงค์
เลื่อนรับวัคซีนเข็มที่	 1	 และรับวัคซีนเข็มที่	 1	 แล้วร้อยละ	 12.3	 
ในส่วนความต้องการวคัซีนทางเลอืกนัน้	พบว่า	ประชาชนต้องการวัคซนี
ทางเลือกที่เอกชนจัดหา	(บูสท์เข็ม3)	มากที่สุด	ร้อยละ	24.4	รองลงมา
คอื	ต้องการวัคซนีทางเลอืกทีเ่อกชนจัดหา	(กรณเีขม็ที	่1)	คดิเป็นร้อยละ	22.5
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พร้อมแล้ว ! ศนูย์กกัตวัช่ัวคราว ณ ศนูย์ฯหนองระเวยีง มทร.อีสาน 
เสรมิความปลอดภัยให้ ปชช. ก่อนเข้าพ้ืนที ่ต.หนองระเวียง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 

	 วนัที	่23	กรกฎาคม	2564	มทร.อสีาน	โดย ผศ.ดร.เอนก เจริญภกัดี 
รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการพเิศษ ผศ.สรุพจน์ วัชโรภากลุ รองอธิการบด ี
ฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.บัณฑิต 
กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการ
วิชาการ	พร้อมด้วย	ดร.กุณฑิกา บุญสุภาวงศ์ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	 ร่วมการ
เปิดศนูย์กกัตวัชัว่คราว	“หอประชมุประไพศรี	สภุา”	ณ	ศนูย์การศึกษา
หนองระเวยีง	มทร.อสีาน	ต.หนองระเวยีง	อ.เมอืง	จ.นครราชสีมา	โดยม	ี 
นายอนชุา ศริโิภคานนท์ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองระเวียง  
เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพืน้ที	่เข้าร่วมตรวจความเรยีบร้อยของสถานทีแ่ละร่วมเปิดศูนย์กกัตวั
	 ส�าหรบัศนูย์กกัตวัชัว่คราวนี	้เป็นความร่วมมอืของภาครฐัและ
เอกชนในพืน้ที	่ต.หนองระเวยีง	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	ในการจดัตัง้ขึน้ 
โดยมกีารจดัหาเตยีงสนาม	ข้าวของเครือ่งใช้	รวมถงึจดัเตรยีมพืน้ทีฉ่ากกัน้ 
การแบ่งโซนชาย-หญิง	เพื่อเสริมเกราะป้องกันให้กับประชาชนในพื้นที่	
ต.หนองระเวยีง	โดยม	ีนายก	อบต.หนองระเวยีง	เป็นแกนน�าเพือ่ขบัเคลือ่น 
การต้ังศูนย์ในครั้งนี้	 ท้ังนี้	 มทร.อีสาน	 ได้อ�านวยสถานท่ีหอประชุม
ประไพศร	ีสภุา	เพือ่เป็นสถานทีก่กัตวัชัว่คราว	ส�าหรบัประชาชนทีจ่ะเข้า 
พื้นที่	 ต.หนองระเวียง	 โดยเดินทางมาจาก	 13	 จังหวัด	ประกอบด้วย	
กรงุเทพมหานคร	จงัหวดันครปฐม	จงัหวดันนทบรีุ	จงัหวดัปทุมธานี	จังหวัด 
สมุทรปราการ	จงัหวดัสมุทรสาคร	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	จงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวดั 
พระนครศรอียธุยา	และจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ได้แก่	จงัหวดันราธวิาส	 
จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	และจังหวัดสงขลา	ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับ 
การตรวจหาเช้ือโควดิ-19	จากทางโรงพยาบาลแล้วในเบือ้งต้น	และเมือ่ทราบว่า 
ไม่ตดิเชือ้โควิด-19	จงึจะอนญุาตให้มากักตวัชัว่คราวทีห่อประชมุจนกว่า
จะครบ	14	วัน	ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์และอาสา
สมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านในพืน้ที	่ซึง่จะเข้ามาสงัเกตอาการและ 
คอยดูแลอย่างใกล้ชิด	โดยหลังจากกักตัวครบ	14	วันแล้ว	ทาง	อบต. 
หนองระเวียงจะอนญุาตเป็นรายบคุคลให้เข้าพืน้ท่ี	ต.หนองระเวยีงได้ต่อไป
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มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ บริษัท แอลคิมิซท์ เมดิคอล  
อนิเตอร์เนชันแนล จ�ากดั บรษิทั ทรินติีก้รนี และวสิาหกจิชมุชนนาฝายออแกนกิ 
ผลักดันโครงการกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วันท่ี	 21	 มิถุนายน	 2564	ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  
รองอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น	ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU)	โครงการกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย	ร่วมกบันายโซนี่ 
ซูซูกิ ผู้บริหาร บริษัท แอลคิมิซท์ เมดิคอล อินเตอร์เนชันแนล จ�ากัด 
นางพรรณีรัตน์ ชินบัวทอง ผู้บริหาร บริษัท ทรินิตี้กรีน จ�ากัด และ
นายประกติ ทองแท่งไทย ประธานกลุม่วสิาหกจินาฝายออแกนกิ	และ
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาฝาย	โดยมอีาจารย์ปรญิ นาชยัสทิธิ ์
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ นางวริาภรณ์ หาญญา รองปลดัองค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลนาฝาย	และแขกผูม้เีกยีรติร่วมเป็นสกัขพียาน	ณ	ห้องประชมุ 
เคิร์ตชโรยเดอร์	ชัน้	2	อาคาร	50	ปี	เทคนิค	ไทย	-	เยอรมนั	คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	
	 ภารกจิของบนัทึกข้อตกลงน้ี	คือกรอบการท�างานของโครงการ
กัญชาทางการแพทย์	 ในด้านการพัฒนาและปฏิบัติการพัฒนาสินค้า
ทางการแพทย์	การให้ค�าปรึกษา	การขายและจ�าหน่าย	ความร่วมมือ
ในห้องปฏิบัติการและบริการทางการแพทย์	 ทั้งน้ี	 ตามนโยบายของ
รัฐบาลได้เปิดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์	 ในปี	พ.ศ.	
2562	ประกาศ	พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	7)	มีผลบังคับใช้หลัง
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วนัที	่18	ก.พ.2562	โดยมสีาระส�าคญั
คอื	เหน็สมควรแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	พ.ศ.2522	
เพือ่เปิดโอกาสให้สามารถน�ากญัชาและพชืกระท่อมไปท�าการศกึษาวจิยั
และพัฒนา	 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ในการ
รักษาโรค	ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้	ดังนั้น	มทร.อีสาน	
วิทยาเขตขอนแก่น	 จึงจัดท�าโครงการกัญชาทางการแพทย์	 ร่วมกับ 
บริษัท	 แอลคิมิซท์	 เมดิคอล	 อินเตอร์เนชันแนล	บริษัท	 ทรินิต้ีกรีน	
จ�ากัด	 และกลุ่มวิสาหกิจนาฝายออแกนิก	 องค์การบริหารส่วนต�าบล
นาฝาย	เพ่ือพัฒนานวตักรรมกญัชาทางการแพทย์	ตัง้แต่ต้นน�า้	กลางน�า้ 
	และปลายน�้า	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร	ได้แก่	การปลกู	การแปรรปู	ตลอดจน 
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	 และสามารถสร้างรายได้	
สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร	 เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป

	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ที่มุ่ง
ขับเคลือ่นระบบนวตักรรมแห่งชาตเิพือ่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศให้
เกดิผลสัมฤทธ์ิ	มเีป้าหมายหลักในการเตรียมสังคมและคนไทยเพ่ือเข้าสู่
ศตวรรษท่ี	21	ยกระดบัการพัฒนาก�าลงัคนของประเทศให้มทีกัษะและ
สมรรถนะอย่างสงู	การขบัเคลือ่น	Thailand	4.0	การสร้างระบบการส่งเสริม 
และการยกระดับงานวิจัย	และการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	 ซึ่งโครงการกัญชาทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย	มีเป้าหมายตอบโจทย์การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	อันจะน�าไปสู่ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 การลดความเหลื่อมล�้าและ
กระจายโอกาสการพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืและการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรและความมัน่คงในพืน้ทีแ่ละเพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึง 
กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ท่ีมีมาตรฐานรับรองและปลอดภัย
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การแข่งขนัแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดบั
เศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ กลุ่มภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วิทยาเขตขอนแก่น

	 วันที่	15	กรกฎาคม	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา 
รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น	ร่วมให้ก�าลังใจ 
ผูเ้ข้าแข่งขัน	กิจกรรมการแข่งขนัแฮกกาธอน	(U2T	Hackathon	2021)	
ภายใต้โครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสังคมรายต�าบลแบบบรูณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)	 กลุ่มภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือตอนบน	ณ	 ศูนย์	 Fab	 Lab	 ชั้น	 1	 อาคาร	 50	 ป ี
ไทย	 -	 เยอรมัน	 ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
วทิยาเขตขอนแก่น	ซึง่จดัขึน้เพือ่เป็นการแข่งขนันวตักรรมเพือ่ขับเคลือ่น
เศรษฐกิจฐานราก	โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
และกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(อว.)	
เพือ่ชิงเงนิรางวัลรวม	250,000	บาท	จ�านวน	5	รางวัล	ผูช้นะการแข่งขนั 
จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 ซึ่งการแข่งขันในคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วม
การแข่งขนัจากมหาวทิยาลยัในเครอืข่ายกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
จ�านวน	9	แห่ง	และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก	จ�านวน	40	ทีม	เข้าท�าการ
แข่งขันในระหว่างวันที่	14	–	15	กรกฎาคม	2564	โดยท�าการแข่งขัน

ในรูปแบบออนไลน์ด้วยการส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน 
ช่องทาง	Google	Drive	จากนัน้ทมีทีผ่่านการคดัเลอืกต้องท�าการแข่งขนั
ผ่านระบบ	ZOOM	เพื่อน�าเสนอและตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ	
ภายในระยะเวลา	 14	 นาที	 ซึ่งการแข่งขันในคร้ังนี้มีโจทย์การแข่งขัน 
ในการพฒันา	จ�านวน	4	หวัข้อ	คอื	1.	Circular	Economy	2.	Creative	
Economy	3.	Technology/Health	care	4.	Art	and	Cultural	ซึ่ง	
มทร.อีสาน	วทิยาเขตขอนแก่น	ส่งทีม	Smart	Tambon	khampaoung	
เข้าร่วมการแข่งขัน	 ในหัวข้อ	 “การแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
การ	UPSIDE	-POTENTIAL	เกษตรค�าพองุ”	และทมีเตมิสขุให้หายโศก	
น�าโดยอาจารย์ ดร.ปนดัดา จนัทกล หวัหน้าโครงการ U2T พืน้ท่ีต�าบล
หายโศก อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เข้าร่วมแข่งขัน	ซึ่งทีมเติมสุข 
ให้หายโศก	 ผ่านการคัดเลือกในจ�านวน	 39	 ทีม	 เข้าร่วมการแข่งขัน 
แฮกกาธอน	(U2T	Hackathon	2021)	ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ	(มหาวทิยาลยัสูต่�าบล	สร้างรากแก้ว 
ให้ประเทศไทย)	 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ณ	 อาคาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ชั้น	2	ห้อง	201	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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	 วนัท่ี	23	มิถนุายน	2564	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแก่น	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์  
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย	อาจารย์บญุกจิ อุ่นพกิลุ 
ผูช่้วยอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น และนางสาวคนงึนจิ กล่ินขจร 
ผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาเขตขอนแก่น น�าสิง่ของจากใจชาวราชมงคล 
ขอนแก่น	ประกอบด้วย	เครือ่งวดัอณุหภมู	ิจ�านวน	2	เครือ่ง	น�า้ดืม่	จ�านวน 
60	 แพ็ค	 และขนมโดนัท	 จ�านวน	 12	 กล่อง	 มอบให้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	7	ขอนแก่น	และศูนย์บริการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลอุบลรัตน์	 (หอประชุมศูนย์	 OTOP	 เทศบาลต�าบลเขื่อน
อุบลรัตน์)	 เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการและดูแล
เอาใจใส่บุคลากรของ	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ผู้มารับการ 
ฉดีวคัซนีป้องกนั	COVID-19	ณ	ศนูย์บรกิารฉดีวคัซนีทัง้	2	แห่งเป็นอย่างดี
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั	COVID-19	ซึง่รัฐบาล 
ก�าลงัเร่งควบคมุการแพร่ระบาดด้วยการเดนิหน้าฉดีวคัซีนให้แก่ประชาชน
เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึวคัซนีเขม็แรกโดยเรว็ทีส่ดุ	มทร.อสีาน	วทิยาเขต
ขอนแก่น	 ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งเบาภารกิจของทีมบุคลากร 
ทางการแพทย์	 ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น	 อาหารและน�้าดื่มที่ 
สามารถรบัประทานได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	อกีทัง้เพือ่เป็น 
ก�าลังใจและแทนค�าขอบคุณจากใจในความเสียสละของบุคลากร 
ทางการแพทย์ท่ีปฏิบติังานทัง้เพือ่ป้องกนัและรกัษาให้คนไทยปลอดภยั
จากเช้ือร้ายเพ่ือน�าพาคนไทยให้ผ่านวิกฤต	ิCOVID-19	คร้ังน้ีไปได้ในเรว็วนั

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบส่ิงของขอบคุณทีมแพทย ์
เสริมก�าลังใจสู้ภัยโควิด
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มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดันมีดม่วงหวานผ่านเกณฑ์ มผช. 

	 วนัที	่9	มนีาคม	2564	ส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น	
ให้ใบรบัรอง	กลุม่ตมีดีบ้านม่วงหวาน	ได้รบัอนญุาตให้แสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ	 มีด	 มาตรฐานเลขที่	 มผช.82/2546	
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร	 กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน 
ซึง่ม	ีอาจารย์ปรญิญวตัร ทินบตุร อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาครศุาสตร์
อุตสาหการเชื่อมประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น และคณะ	ได้ท�าการวจิยั	โดยได้รบัสนบัสนุนทนุวจิยั 
จาก	ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิโดยมแีนวคดิ	เพือ่ส่งเสรมิให้มดีม่วงหวาน 
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ให้เป็นที่ยอมรับของ 
ผูบ้ริโภคและสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการทีม่ขีีดความสามารถ 
การแข่งขันในเชิงพาณิชย์	 มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 
แสดงเครือ่งหมายรบัรอง	เพือ่เป็นหลกัประกนัความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค 
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์	อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีด 
แบบโบราณท่ีมคีวามประณตีจากบรรพบรุษุสูรุ่น่ลกูหลาน	ด้วยศักยภาพ
ของ	มทร.อีสาน	วทิยาเขตขอนแก่น	ทีมี่บทบาทหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาและ
บริการวิชาการ	 ท้ังด้านการจัดการ	 ด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ	์
และความพร้อมด้านบคุลากรในการฝึกอบรม/ให้ค�าปรกึษา	จนสามารถ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา	 และ
ทรพัยากรท้องถิน่ให้สามารถปรบัตนเองให้เข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป

โดยเสริมสร้างกระบวนการตดัสนิใจในการตอบสนองตามความต้องการ	
ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	ด้วยการลงพื้นที่	กว่า	2	ปี	(ปี	พ.ศ.2562	-	
2563)	 มีการลงพื้นที่น�าผู้เชี่ยวชาญจัดอบรม	 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์	 มผช.	 ให้กับสมาชิกกลุ่มและเก็บรายละเอียดองค์ประกอบ 
ทกุข้ันตอน	ได้รบัข้อมลูน�ามาวจัิย	และถ่ายทอดให้กลุ่มตมีดีบ้านม่วงหวาน 
ส่งต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	 ลงตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานครบถ้วนทุกขั้นตอน	ทั้งด้านรูปทรง	เหมาะสม	ฝีมือประณีต	
เรียบร้อย	 มีดมีความแข็งแรง	 เหมาะสมกับการใช้งาน	 ไม่คด	 ไม่งอ	 
ขดัเงาผวิเรยีบ	มดีม่วงหวาน	เป็นมดีเพือ่งานเกษตรขนาดใหญ่	ในท้องถิน่ 
เรียกว่า	 มีดโต้	 เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ผลิตจากเหล็กกล้า	มีความแข็งแรง	รักษาคมมีด 
ได้ดี	 เนื่องจากผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งที่เป็นเอกลักษณ์	 เป็นสินค้า 
จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี	
จนได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์	OTOP	ของจังหวัดขอนแก่น	ที่ผ่านมา	
มีดม่วงหวานยังไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	
การส่งเสริมให้กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน	 ได้รับ	 มผช.	 ครั้งนี้	 ถือเป็น 
ความภมูใิจ	ของ	มทร.อสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	ทีไ่ด้น�างานวจิยัลงสูช่มุชน	
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนต่อยอดเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนืต่อไป
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มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น สนบัสนนุอัตราก�าลงัจิตอาสาพระราชทาน
ช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์

	 วันที่	21	กรกฎาคม	2564	อาจารย์ขุนแผน ปฏิมาประกร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	 พร้อมด้วย	 
นางสาวคนงึนจิ กล่ินขจร ผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาเขตขอนแก่น 
น�าทีมจติอาสา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น 
ลงพื้นที่สนับสนุนอัตราก�าลังจิตอาสาพระราชทานเพ่ือสนับสนุน
งานบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	ณ	 ศูนย์ 
การประชมุนานาชาตขิอนแก่น	(KICE)	ซ่ึงการให้บรกิารการในวนันี	้เป็นการ
ให้บริการในระยะที่	2	มีจิตอาสาของ	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	 
ร่วมปฏิบัติภารกิจจ�านวน	10	คน	ท�าหน้าที่บริหารจัดการการฉีดวัคซีน
ด้วยการรบัลงทะเบยีน	ตรวจวัดอณุหภมู	ิให้บรกิารรถเขน็ส�าหรบัผูส้งูอาย ุ
และอ�านวยความสะดวก	 จัดล�าดับผู้เข้ารับบริการกลุ่มผู้สูงอายุและ	
7	 โรคเรื้อรัง	 ที่เดินทางมารับวัคซีนตามใบนัด	 ในหลายวันที่ผ่านมานี้	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)

ได้ทวีความรุนแรงขึ้น	 จังหวัดขอนแก่นมียอดผู้ติดเชื้อสูงติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน	 ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยมากถึง	 87	 ราย	 ท�าให้ศูนย ์
ให้บริการฉีดวัคซีนต้องเพ่ิมมาตรการป้องกันและรักษาระยะห่าง 
อย่างเข้มงวด	เพือ่ลดความเสีย่งทัง้ของผูป้ฏิบตังิานและผูเ้ข้ารบับรกิาร	
	 โดย	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ได้เปิดรับสมัคร 
จิตอาสาสู้ภัย	 COVID-19	 เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านต่าง	 ๆ	 
ณ	ศูนย์การประชุมนานาชาติขอนแก่น	(KICE)	โดยแบ่งการปฏิบัติงาน
เป็น	 3	 ระยะ	คือ	 ระยะที่	 1	 ระหว่างวันที่	 14-16	กรกฎาคม	2564	
ระยะที่	2	วันที่	21-23	กรกฎาคม	2564	และระยะที่	3	ระหว่างวันที่	
28-30	 กรกฎาคม	 2564	 ซึ่งผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์	หมายเลข	083-2404967	หรือติดต่อโดยตรง
ที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคาร	18	ชั้น	2	

		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	
ร่วมรณรงค์สนับสนุน	 และประสานงาน	 ให้คณาจารย์	 บุคลากร	
นักศึกษา	 วิทยาเขตขอนแก่น	 เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน	 COVID-19		
เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	 โดยมีรายละเอียดการรับวัคซีนดังต่อไปนี้
	 วันที่	29	มิถุนายน	2564		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา 
รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ปริญ 
นาชัยสิทธ์ิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	
บุคลากร	 เข้ารับวัคซีนเข็มที่	 2	ณ	ศูนย์บริการฉีดวัคซีน	 โรงพยาบาล
อุบลรัตน์	 หอประชุมศูนย์	 OTOP	 เทศบาลต�าบลเขื่อนอุบลรัตน	์
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ศูนย์อนามัยที่	 7	 ขอนแก่น
	 วันที่	 8	 กรกฎาคม	 2564	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 
มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	เข้ารับการฉีดวัคซีน	ต้าน	COVID	-19	
หน่วยฉีด	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ศูนย์ฉีดขอนแก่นฮอลล์	 ชั้น	 5		
เซนทรัลพลาซา	 ขอนแก่น	 โดยวิทยาเขตขอนแก่นได้รับการจัดสรร 
วัคซีนกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 
จ�านวน	380	คน	
	 วนัที	่12	กรกฎาคม	2564	คณาจารย์	บุคลากร	และผูเ้กษยีณ 
อายุราชการ	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม	 
เขม็ที	่1	ณ	หน่วยฉดี	โรงพยาบาลน�า้พอง	อ�าเภอน�า้พอง	จงัหวดัขอนแก่น	
จ�านวน	70	คน

มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น 
ร่วมรณรงค์สนบัสนนุ และประสานงาน 
ให้คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา เข้า
รับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19
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มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น จบัมอื Science Park หนนุวสิาหกจิชมุชน 
กลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า แผนกสมุนไพร

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หนุน U2T กุดธาตุ ขึ้นเกษตร  
สมาร์ทฟาร์เมอร์สานต่อ ผักไมซ์ เมืองขอนแก่น

	 วนัที	่27	มถินุายน	2564	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ 
รองอธิการบดีประจ�าวทิยาเขตขอนแก่น	พร้อมด้วย อาจารย์ประพนัธ์ 
ยาวระ คณบดีคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	ลงพืน้ทีเ่ปิดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน	(Tech	transfer	to	community)	เรื่องโครงการ 
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง 
งจูงอางบ้านโคกสง่า	โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รยัมธรุพงษ์ 
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น	พร้อมด้วย	คณาจารย์นักวิจยั	
มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	ได้มอบเครื่องหั่นสมุนไพร	และเครื่อง
ตากสมนุไพรจากพลังงานแสงอาทิตย์	ให้กลุ่มวิสาหกจิชมุชนเลีย้งงจูงอาง
บ้านโคกสง่า	แผนกสมุนไพร	ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสมุนไพร 
เพือ่จ�าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้ครวัเรอืนและสมาชิกกลุม่วสิาหกจิชุมชน	ต่อไป

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	
ขบัเคลือ่นโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	
มหาวทิยาลยัสูต่�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ	U2T	ต�าบลกดุธาต	ุอ�าเภอ 
หนองนาค�า	จงัหวดัขอนแก่น	ยกระดบัสูส่มาร์ทฟาร์เมอร์	ส่งเสรมิอาชีพ 
ท�าแปลงผักยืนปลูกและระบบสมาร์ทฟาร์ม	 และสร้างอาชีพ 
ช่างเทคนิคสมาร์ทฟาร์ม
	 วันที่	 19	 กรกฎาคม	 2564	นายศรัทธา คชพลายุกต์  
รองผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.อาดา รยัมธรุพงษ์  
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศภุฤกษ์ ชามงคลประดษิฐ์ 
รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายปิยะพงษ์ คลังทอง  
นายอ�าเภอหนองนาค�า ลงพืน้ที	่ณ	แปลงปลกูผกับ้านโนนนกทา	ต�าบลกดุธาต ุ
อ�าเภอหนองนาค�า	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อตรวจติดตาม	 โครงการ 
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 มหาวิทยาลัย 
สูต่�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ	U2T	ต�าบลกดุธาต	ุอ�าเภอหนองนาค�า 
จังหวัดขอนแก่น	พื้นที่รับผิดขอบ	มทร.อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	

	 โดยมี	ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี หัวหน้าโครงการ	พร้อมด้วย 
ทีมคณาจารย์นักวิจัย	 และผู้รับจ้างงานในโครงการ	 ประกอบด้วย	
บัณฑิตจบใหม่	 นักศึกษา	 และพี่น้องประชาชน	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต	่
17	 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 และมีแผนการด�าเนินการกิจกรรมย่อย	 11	
กิจกรรม	การด�าเนินการผ่านมาได้ประมาณ	5	เดือน	เป็นกิจกรรมที่	5	
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การยกระดบัสูส่มาร์ทฟาร์ม	และสร้างอาชพี 
ช่างเทคนิคสมาร์ทฟาร์ม	 ประสบผลส�าเร็จด้วยดี	 ได้รับความร่วมมือ 
จากผูน้�าชมุชนและพีน้่องประชาชนในพืน้ที	่จนสามารถใช้พืน้ทีส่าธารณะ
บ้านนาดี	 สร้างโรงเรือนเหล็กยกแปลงสูงขนาด	 4*18	 ตารางเมตร 
2	โรงเรือน	และโรงเรือนไม้ไผ่ขนาด	4*18	ตารางเมตร	2	โรงเรอืน	พร้อม
ระบบควบคุมการให้น�้าแบบสปริงเกอร์	 แบบหัวพ่นหมอกและระบบ
น�้าหยด	ท�างานผ่านแอปพลิเคชั่น	ทดลองปลูกผักตระกูลสลัดเป็นรุ่นที่ 
1	 หลายชนิด	 เช่น	 กรีนคอส	 เรดคอส	 กรีนโอ๊ค	 เรดโอ๊ค	 เรดคอลรัล 
กรีนคอลรัล	ผลผลิตเจริญเติบโตตามเกณฑ์	พร้อมตัดจัดจ�าหน่าย	วันที่ 
23	 ก.ค.น้ี	 และในเบื้องต้นจะมีการทดลองใช้ระบบการสั่งซื้อผ่าน 
รูปแบบออนไลน์	เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่อไป
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มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น�าธุรกิจ
และชุมชน สร้างผู้ประกอบการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วย Active Learning

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วนัที	่18	มถินุายน	2564	รศ.ดร.โฆษติ ศรภีธูร รองอธกิารบดี 
ประจ�าวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เปิดเผยว่า	มทร.อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	ได้รบัเกียรตจิาก รศ.ดร.นกิร 
วฒันพนม ประธานกรรมการบรหิารมลูนธิเิพือ่การพฒันาผูน้�าธรุกจิและ
ชุมชน	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	ระหว่าง	มทร.
อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	กับ	มลูนิธิฯ	โดยการลงนามความร่วมมือในครัง้นี ้
มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	ในพืน้ทีข่อง	
มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	และศูนย์บ่มเพาะ
ทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายของมลูนธิเิพือ่การพฒันาผูน้�าธรุกจิและชมุชน	ส่งเสรมิ
สนบัสนนุเพือ่พัฒนาและยกระดบัคณุภาพของสงัคมไทย	ด้วยโมเดลบณัฑติ
นกัปฏบิติัพนัธุใ์หม่ด้วยกระบวนการ	active	learning	ทีเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ	
สร้างคนเป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสขุและสร้างอาชพีใหม่ให้	คนทีข่าด
โอกาสทางการศกึษาสู่อนาคตผูป้ระกอบการ	ด้วยหลกัสตูรบณัฑิตพันธ์ุใหม่	
	 มทร.อสีาน	ภายใต้บนัทกึข้อตกลงดังกล่าว	ได้รบัการสนบัสนนุ
และการขบัเคลือ่นจาก	ผศ.ดร.วโิรจน์ ลิม้ไขแสง อธกิารบด ีมทร.อสีาน  
ภายใต้นโยบายของสภามหาวิทยาลัย	 โดย	ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย	 ที่ยังคงมุ่งเน้น 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ	 เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ	ควบคูก่บัการขยายโอกาสทางการศกึษา 
ให้แก่กลุม่เป้าหมายและเพิม่พูนทกัษะในการท�าเกษตรยัง่ยนือย่างมคีณุภาพ	
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	และเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ในชมุชนของตนได้ด้วย	ทัง้หมดนีจ้ะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน	 ซึ่ง	 มทร.อีสาน	พร้อมขยายผลสู่ทุกสาขาวิชาชีพเพื่อเป็น
ก�าลงัหลกัในการพฒันาประเทศต่อไปครับ รศ.ดร.โฆษติ กล่าวทิง้ท้าย
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คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีส่งมอบอปุกรณ์ป้องกนัไวรสั COVID-19 
ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง ให้ รพ.โพนนาแก้ว

วิทยาเขตสกลนคร

	 วันที่	5	กรกฎาคม	2564	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มทร.อสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	น�าโดย	ผศ.ดร.สรุยิา แก้วอาษา คณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และ
คณาจารย์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	ส่งมอบอปุกรณ์ป้องกนัไวรสั	COVID-19	 
“ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส	ด้วยหลอดยูวีซี	แบบแนวตั้ง”	จ�านวน	3	ชุด	 
ให้กบั	โรงพยาบาลโพนนาแก้ว	อ�าเภอโพนนาแก้ว	จงัหวดัสกลนคร	น�าโดย 
คุณธีรยุทธ เวยสาร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	 เป็นผู้รับมอบ	 
ซ่ึงการด�าเนนิการผลติในครัง้น้ีได้รบัการสนบัสนนุจากโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีจดัโครงการพฒันาศกัยภาพวชิาชพี 
และการก�าหนดต�าแหน่งทีสู่งขึน้ส�าหรบับคุลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

	 คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี	มทร.อีสาน	วทิยาเขตสกลนคร	
น�าโดย	ผศ.ดร.สุรยิา แก้วอาษา คณบดคีณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
จดัโครงการพฒันาศักยภาพวชิาชพีและการก�าหนดต�าแหน่งทีส่งูขึน้ส�าหรบั
บคุลากรคณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ีผ่านระบบออนไลน์	(ZOOM	
Meeting)	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาสมรรถนะกระบวนการปฏบิติังาน 
ของบคุลากรของคณะ	ก่อให้เกดิการพฒันาตนเอง	พฒันางาน	และพฒันา
องค์กร	รวมทัง้เพือ่เป็นการสร้างบคุลากรทีม่คีณุภาพสอดคล้องกบัพันธกจิ 
และเป้าหมายของคณะ	 และมหาวิทยาลัยอีกด้วย	 ซึ่งโครงการ 
ดังกล่าวนี้จัดขึ้น	2	วันได้แก่	วันที่	7	กรกฎาคม	2564	ส�าหรับบุคลากร 
สายวชิาการ	และในวนัที	่20	กรกฎาคม	2564	ส�าหรับบุคลากรสายสนบัสนนุ	



26       จดหมายข่าว มทร. อีสาน

RMUTI NEWS ข่าวสาร มทร.อีสาน

คณะทรพัยากรธรรมชาต ิจดัโครงการการบรกิารวชิาการกับการบรูณาการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

	 วันที่	12	กรกฎาคม	2564	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	น�าโดย	 
อาจารย์กนัธิมา เผือกเจรญิ อาจารย์ประจ�าสาขาแพทย์แผนไทย	ร่วมกบั 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านทุ่งโพธิ์	 จัดท�าโครงการดูแลเท้า
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นโดยวิธีทางการแพทย์
แผนไทย	 เพ่ือบริการวิชาการกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
ให้กบักลุม่ผูส้งูอายแุละกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน	เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัภาวะ
ความเสี่ยงของแผลที่เท้า	 และเพ่ิมทักษะในการดูแลเท้าของผู้ป่วย 
เบาหวานเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 โดยการกระตุ้นการไหลเวียน
ของเลือดลมส่วนปลาย	 ลดอาการปวด	 อาการชาปลายเท้าของผู้ป่วย
เบาหวาน	และเพือ่ให้ผูป่้วยเบาหวานสามารถน�าสมุนไพรทีม่อียูใ่นบ้าน
และชุมชนของตัวเองมาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาอาการชาเท้าได้	ณ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านทุ่งโพธิ์	 ต�าบลหนองสน	อ�าเภอ
วานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร

คณะทรพัยากรธรรมชาต ิส่งมอบเมลด็กัญชาสายพันธุห์างกระรอกภพูาน 
ให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

	 วันที่	1	กรกฎาคม	2564	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	น�าโดย	
ผศ.ดร.ราตร ีพระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิตวัแทนสถาบนัวจิยัและพฒันากญัชากญัชงและ
สมนุไพร	มทร.อสีาน	และ	ดร.วรรณวภิา พนิธะ อาจารย์สาขาพชืศาสตร์ 
ส่งมอบเมล็ดกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานจ�านวน	 1,000	 เมล็ด	 
ให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดพิษณุโลก	 เพ่ือศึกษา 
เปรยีบเทยีบลกัษณะดนิทีแ่ตกต่างกนัต่อการเจรญิเติบโตของพชืกญัชา
สายพันธุ์ไทย	 พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาความรู้ในการเพาะปลูกพืชกัญชา	
เนื่องจากการด�าเนินการปลูกพบปัญหาอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์	
ท�าให้เมลด็พันธุไ์ม่เพียงพอต่อการเพาะปลกู	ณ	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิ
มทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร
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มทร.อสีาน วิทยาเขตสกลนคร จดัฝึกอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจและการปฏิบัติ 
เพือ่ป้องกนัและรักษาโรคลมัปีสกนิในโคนมให้กบัเกษตรกร และมอบน�า้ยาสมุนไพร 
บรรเทาอาการอักเสบจากโรคลัมปีสกินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาดในสัตว์ 

	 สาขาวิชาสัตวศาสตร์	 และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย	 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 น�าโดย	 
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตสกลนคร 
พร้อมด้วย	ดร.ปิยวทิย์ เกษร หัวหน้าสาขาสตัวศาสตร์ ผศ.ดร.พงศธร 
กนุนั และ ภญ.ดร.ฉตัรชนก นุกลกิูจ	และคณะร่วมกับองค์การส่งเสรมิ 
กจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(อสค.)	ส�านกังานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
โดย นายวินิจ วงษ์วโรฬาร หัวหน้าส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน
และรักษาโรคลัมปีสกินในโคนม	 ในการใช้ยารักษาโรคลัมปีสกิน 
ที่พัฒนาและผลิตโดยอาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย	 โดยให้ความรู ้
ความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโคนม 
ให้กับพี่น้องเกษตรกรของสหกรณ์โคนมศรีธาตุ	 ตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอื	(MOU)	ระหว่างองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	
(อ.ส.ค.)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กับมทร.อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	 
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชน	สามารถปฏิบตัิ
ในการป้องกนัและรกัษาโรคลมัปีสกนิในโคนมได้	นอกจากนีย้งัได้มกีาร
แจกยารกัษาโรค	พร้อมอปุกรณ์ฉดียา	และฝึกการฉดียาให้กบัเกษตรกรได้	 
โดยทางสาขาสตัวศาสตร์ได้น�านกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร์และเทคนคิ
การสัตวแพทย์	มาเรียนรู้นอกห้องเรยีนให้เกดิการปฏบัิติจรงิในพืน้ท่ีอีกด้วย	

	 นอกจากการให้ความรู้แก่เกษตรในชุมชนแล้ว	 มทร.อีสาน	
วทิยาเขตสกลนคร	น�าโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธกิารบดี
ประจ�าวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วย	ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน หัวหน้า
สาขาการแพทย์แผนไทย	 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์
พระราชทานในพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
โรคลมัปีสกินท่ีก�าลงัระบาดอยูใ่นตอนนี	้	โดยมีนายพนูศักดิ ์วานชิวเิศษกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	
พร้อมด้วย	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี	
โดยมีการมอบถุงเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร	 ออกหน่วยบริการ
รักษาสุขภาพสัตว์ใหญ่เคลื่อนที่	การอบรมให้ความรู้หลักสูตรการเลี้ยง
ไก่ไข่	 พร้อมกับมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมในโครงการ 
มอบสารเคมีก�าจัดแมลงพาหะ	และมอบน�้ายาสมุนไพรบรรเทาอาการ
อกัเสบจากโรคลมัปีสกนิ	โดยคณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมทร.อสีาน	วทิยาเขต
สกลนคร	 ร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	 ด�าเนินการผลิต 
น�้ายาสมุนไพรบรรเทาอาการอักเสบจากโรคลัมปีสกิน	จ�านวน	5,000	
ขวด	เพือ่แจกจ่ายช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ในครัง้นีด้้วย	นอกจากน้ี 
ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ต่าง	 ๆ	 มากมาย	
ณ	 โดมอเนกประสงค์ริมหนองประทาย	อ.สว่างแดนดิน	 จ.สกลนคร
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คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพต้นน�้าเชิงพื้นที่

ข่าวสาร มทร.อีสาน

	 วันที่	 4	กรกฎาคม	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย 
สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์	 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือ
คุณภาพต้นน�้าเชิงพื้นที่	ณ	ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี	 2-4	 กรกฎาคม	 2564	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคเนื้อให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลเมืองลีง	 อ�าเภอจอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	 ภายใต ้
การด�าเนนิการโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สทุธดิล ปิยะเดชสนุทร  
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงงานรถตัดหญ้าอัตโนมัติ โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรม 
การผลติอาหารสัตว์ เพือ่สร้างรายได้ระดบัเกษตรกร ภายใต้โครงการพฒันา
นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

วิทยาเขตสุรินทร์

	 วนัที	่3	กรกฎาคม	2564	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุชิยั สทิธวิงษ์ 
คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อสีาน วทิยาเขตสริุนทร์ 
เป็นประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดนวตักรรมการผลติอาหารสตัว์ 
เพือ่สร้างรายได้ระดบัเกษตรกร	ภายใต้โครงการพฒันานวตักรรมเกษตร 
และอาหารปลอดภัยกลุม่นครชยับุรนิทร์	กิจกรรมหลัก	:	การเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์ส�าหรับการผลิตโคเนื้อ	 แพะ	 แกะ	
แบบครบวงจร	ณ	สาขาสัตวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการในครัง้นี	้ได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากกลุม่
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง	1	(กลุม่นครชยับรุนิทร์)	ร่วมมอืกบั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร์	ร่วมกนัด�าเนนิ
โครงการเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งศึกษาดูงาน	 การเรียนรู้ 
ด้านการผลติพืชอาหารสตัว์เชิงพืน้ที	่และน�าไปประยกุต์ใช้วสิาหกจิชมุชน	
สามารถผลติอาหารด้วยตนเอง	สร้างรายได้ให้แก่กลุม่วสิาหกจิได้	รวมถงึ 
เกษตรกรสามารถผลิตพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน 
การผลิตได้อย่างยั่งยืน	 โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	 2	 กิจกรรม	
ได้แก่	 การจัดท�าจุดเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพืช	 อาหารสัตว์และ 
การผลติอาหาร	และการอบรมเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารในการใช้เทคโนโลยี
ผลิตพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหาร	จ�านวน	4	รุ่น	รุ่นละ	20	ราย	
รวมทั้งสิ้น	80	ราย	ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม	รุ่นละ	2	วัน	

	 วนัที	่5	กรกฎาคม	2564	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุชิยั สทิธวิงษ์ 
คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อสีาน วทิยาเขตสริุนทร์ 
รบัชมการน�าเสนอประสทิธภิาพการท�างานของ	“รถตดัหญ้าอตัโนมติั”	 
ซ่ึงประดษิฐ์คดิค้นโดย	นายพรียทุธ โพธิพ์รหม นายศกัดา เทพบตุรด	ีและ	
นายเจตน์ชยั ไพรบงึ นกัศกึษาหลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
เทคโนโลยไีฟฟ้า	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์สนัต ิสาแก้ว	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา
	 “รถตดัหญ้าอตัโนมตั”ิ	มจีดุประสงค์เพือ่ศกึษาและออกแบบ
รถตัดหญ้าอัตโนมัติ	 เพื่อสร้างรถตัดหญ้าที่สามารถท�างานได้อัตโนมัติ	 
มขีนาดตวัรถ	80	เซนตเิมตร	ความยาวตวัรถ	80	เซนตเิมตร	มชุีดขับเคล่ือน 
ระบบไฟฟ้ามอเตอร์	 DC	 12V	 150W	 ชุดตัดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน
มีขนาด	 150	 ซีซี	 สามารถควบคุมผ่านรีโมทวิทยุ	 ผ่านแอป	Mission	
Planner	เพือ่ใช้ควบคุมแบบอตัโนมตัด้ิวยระบบ	GPS	ส�าหรบัการทดสอบ 
หาประสทิธภิาพอตัราการสิน้เปลอืง	น�า้มนั	1	ลติร	สามารถใช้งานได้นาน 
28	นาที	หรือ	คิดเป็นระยะทางได้	2.52	กิโลเมตร	สามารถตัดหญ้าที่มี 
ความสูงตั้งแต่	 5-25	 เซนติเมตร	 และ	 สามารถตัดหญ้าแบบอัตโนมัติ
ได้	3	รูปแบบ	คือ	แบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม	แบบก้นหอย	และแบบตาราง
หมากรุก	ซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุด	คือ	รูปแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม	โดยใช้เวลา 
ในการตดัหญ้าเพยีง	10.2	นาท	ีและมคีวามคลาดเคลือ่นคิดเป็นร้อยละ 
8.4	ซึ่งสามารถทุ่นแรงและเวลาให้กับผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
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มทร.อสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์ พร้อมด้วย รพ.สต.นอกเมอืง และ อบต.นอกเมอืง 
ปรับปรุง ท�าความสะอาด เตรียมสถานที่กักกัน

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร  
เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca

	 วันที่	 12	 กรกฎาคม	 2564	 	 มทร.อีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 
พร้อมด้วย	รพ.สต.นอกเมอืง	และ	อบต.นอกเมอืง	ร่วมกนัท�าความสะอาด 
อาคารหอพักฝึกอบรม	 ของวิทยาเขตสุรินทร์	 จ�านวน	 20	 ห้อง	 
เพื่อเตรียมใช้เป็นศูนย์กักตัว	 ประชาชนที่มีภูมิล�าเนาในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของ	 อบต.นอกเมือง	 ที่เดินทางมาจากพื้นควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด	เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
โดยสามารถรองรับได้ห้องละ	 3	 คน	พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เวรยามและ
ระบบรักษาความปลอดภัย	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 วันที่	 13	 กรกฎาคม	 2564	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	
บุคลากร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	
เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน	 COVID-19	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับองค์กร
เป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว	 รวมถึง 
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร	 และนักศึกษา	 
ตามที่ได้รับการจัดสรรโควตาวัคซีน	 รอบที่	 1	 จ�านวน	 240	 โดส	 
จากกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(อว.)	
ณ	 โรงพยาบาลสนามวัคซีน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 โดยได้รับ
ความร่วมมือและการอ�านวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร	
แพทย์	พยาบาล	และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสรุนิทร์	ซึง่รองศาสตราจารย์ 
ดร.ส�าเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์	ได้ร่วม 
ให้ก�าลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่	และผู้รับการฉีด
วัคซีนในครั้งนี้ด้วย
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คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จดักจิกรรมฝึกอบรมหลักสตูรระยะส้ัน 
ส�าหรบัครแูละนกัเรียนโรงเรียนจารย์วทิยาคาร ต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอศขีรภมูิ 
จังหวัดสุรินทร์

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์
ส�าหรับแม่โค จากห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โปรฟาร์ม เซ็นเตอร์

	 วันที่	 21	มิถุนายน	2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย 
สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน 
วทิยาเขตสริุนทร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและทมีวทิยากร	จดักจิกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนจารย์
วิทยาคาร	 ต�าบลหนองเหล็ก	 อ�าเภอศีขรภูมิ	 จังหวัดสุรินทร์	 ภายใต้
โครงการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน	
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่	21-23	มิถุนายน	2564	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่	การท�าดินปลูก 
การท�าปุย๋	และการท�าอาหารปลา	โดยมนีายภชุงค์ สภุคัวรางกรู รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	เป็นประธานเปิดอบรม

	 วนัที	่28	มถินุายน	2564	รองศาสตราจารย์ ดร.ส�าเนาว์  เสาวกลู 
รองอธิการบดีประจ�าวทิยาเขตสุรินทร์	พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรกูร อนุชานุรักษ์ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร ์
และอาจารย์ ดร.ชยพล มีพร้อม อาจารย์ประจ�าสาขาสัตวศาสตร์  
รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์ส�าหรับแม่โค	จ�านวน	1	เครื่อง	
มูลค่า	65,000	บาท	จากห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โปรฟาร์ม	เซ็นเตอร์	ทั้งนี้
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 โปรฟาร์ม	 เซ็นเตอร์	 พร้อมกันน้ีได้ส่งวิทยากร
สาธิตการใช้งานเครื่องอัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์ส�าหรับแม่โค 
ให้แก่นักศึกษา	 ในการประกอบการเรียนการสอน	ณ	ฟาร์มโคนม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 อีกด้วย
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มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ อบรมแอปพลิเคชัน Traffy Fondue 
ส�าหรบัแก้ปัญหาชมุชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลชัยวาร ีอ.โพธิช์ยั จ.ร้อยเอด็ 

	 วนัที	่14	กรกฎาคม	2564	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจรญิภกัด ี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	มอบหมายให้	อาจารย์ ดร.สุภาพร 
ชื่นชม และอาจารย์วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้	ร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชัน	Traffy	Fondue	ส�าหรับแก้ปัญหา
ชุมชน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลชัยวารี	อ.โพธิ์ชัย	จ.ร้อยเอ็ด
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มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
การสร้างคลังข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์

อธกิารบด ีมทร.อสีาน ประชมุหารอืและมอบนโยบาย วทิยาเขตร้อยเอด็ 
ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 

	 วนัที	่21	กรกฏาคม	2564	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ  ศรภีธูร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจรญิภกัด ีรองอธกิารบดฝ่ีายกิจการพิเศษ 
คณะผู้บริหาร	 และอาจารย์วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	 ทุ่งกุลาร้องไห้	 
ร่วมประชมุหารอืและมอบนโยบายการด�าเนนิงานวิทยาเขตร้อยเอด็	ณ	
ทุ่งกุลาร้องไห้	 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ขับเคล่ือนตามจุดเด่น	 และความถนัด	
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	 เน้นการบูรณาการข้ามทุกวิทยาเขต

	 วันที่	 20-21	 กรกฎาคม	 2564	ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 มอบหมายให้	
อาจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชม หัวหน้าโครงการการสร้างคลังข้อมูล 
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์	 และอาจารย์
วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	ทุ่งกุลาร้องไห้	ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	
การสร้างคลงัข้อมลูฐานทรพัยากรท้องถิน่ด้วยแพลตฟอร์มนวนรุกัษ์	ณ	 
ห้องประชมุโรงเรยีนค�าพองุ	ต�าบลค�าพองุ	อ�าเภอโพธิช์ยั	จงัหวดัร้อยเอด็
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	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
และสิง่แวดล้อม	มทร.อสีาน	นครราชสมีา	ได้รับรางวลัในการน�าเสนอ 
ผลงานวจิยั	ประเภทการน�าเสนอด้วยโปสเตอร์	ในงานประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	9	ระหว่างวันที่	23-25	มิถุนายน	2564	 
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 อาจารย์ ดร.เดือนเพญ็ วงค์สอน ได้รบัรางวลัระดบัดเีด่น 
กลุ่มโภชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอื่น ๆ (สัตว์เลี้ยง/สัตว์ป่า) 
และ	ดร.เยาวพา ความหมั่น ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และสัตว์น�้า

	 นักวจิยั	มทร.อสีาน	ส่งบทความวจิัยเข้าร่วมน�าเสนอในการประชมุวิชาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต	ิครัง้ที	่26	“วศิวกรรมโยธา 
กับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ากัด”	 เมื่อวันที่	 23-25	 มิถุนายน	 2564	 ซึ่งมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 
เป็นเจ้าภาพจดังานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	ผ่านระบบ	video	conference	โดยได้คว้ารางวลับทความวจิยัจากงานดังกล่าวมาได้	3	รางวลั	ดงัน้ี 
 ผศ.ดร.สมพนิจิ เหมอืงทอง อาจารย์ประจ�าสาขาวศิวกรรมส�ารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อสีาน 
นครราชสีมา ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า และ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ สาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้ารางวัล บทความวิจัยดีเด่น 
ด้าน วิศวกรรมแหล่งน�้า จากบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรจเนสซองซ์ส�าหรับเตือนภัยแล้งประเทศไทย
 นายอภิสิทธิ์ ดีศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ 
ผศ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ อาจารย์ประจ�าวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คว้ารางวัล 
บทความวิจัยดีเด่น ด้าน วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ากัด จากบทความวิจัยเรื่อง สมรรถนะของเถ้าลอยแคลเซียม
สูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ต่อการกัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก
 ดร.ธวัชชัย โทอินทร์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น ดร.แสงสรุย์ี พงัแดง อาจารย์ประจ�าสาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ดร.สบุรร 
ผลกะส ิอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาครศุาสตร์อตุสาหกรรมโยธา คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น และ อาจารย์
เทอดเกยีรต ิวชิยัโย อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาครศุาสตร์อตุสาหกรรมโยธา คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น 
คว้ารางวลั บทความวจิยัดเีด่น ด้าน วศิวกรรมวสัดกุ่อสร้าง จากบทความวจิยัเรือ่ง COMPRESSIVE STRENGTH AND SODIUM 
SULFATE RESISTANCE OF HIGH CALCIUM FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR CONTAINING WASTE POWDER

อาจารย์ มทร.อีสาน คว้ารางวัลจากงานประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น 
จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
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	 วันที่	10	กรกฎาคม	2564	ณ	ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี	
นายจกักฤษ ยนจอหอ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 หลกัสตูรการออกแบบ
นเิทศศลิป์ คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มทร.อสีาน 
คว้า 2 รางวัล จากโครงการออกแบบมาสคอตการท่องเท่ียว
และโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ 
2564 โดยได้ส่งผลงานออกแบบมาสคอต	 “น้องหม้อแกง”	 
เข้าร่วมประกวดดงักล่าว	และได้รับรางวลั	ดงันี	้รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดับที	่2	พร้อมเงินรางวลั	10,000	บาท	และ	รางวลัขวญัใจมวลชน 
พร้อมเงินรางวัล	5,000	บาท

 นายประกฤต จันทร์ศรี นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์  
เอกวชิาภาพพมิพ์ คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มทร.
อีสาน	ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส�านักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมยั	ให้เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพศิลปินรุน่ใหม่	ประจ�าปี 
งบประมาณ	2564	ซ่ึงนายประกฤต	จะได้มีโอกาสเข้ารบัการอบรม
พัฒนาทักษะฝีมือ	ทั้งด้านแนวคิด	วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	
รวมถงึการสือ่สารการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะร่วมสมยัสูส่าธารณะ	
ผ่านการอบรมระบบออนไลน์	Zoom	Meeting	เพื่อพัฒนาทักษะ	
ความรู	้เทคนคิวธิกีาร	และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศลิปะ
ร่วมสมัย	 ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	
จ�านวน	 70	 คน	ทั้งนี้แต่ละคนต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง	
โดยจะมีการตัดสินผู้ชนะ	 ซึ่งได้รับเงินรางวัลจากการประกวด	 
จ�านวน	 3	 ราย	 โดยผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให ้
เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้น�าไปจัดแสดงในนิทรรศการ 
การแสดงผลงานของศลิปินรุ่นใหม	่ณ	จงัหวดันครราชสีมาอีกด้วย 
	 ทัง้นี	้มทร.อสีาน	จงึขอเชญิชวนทกุท่านรวมเป็นก�าลงัใจให้ 
นายประกฤต จันทร์ศรี สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และ 
มีความโดดเด่น	จนสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดนี้มาให้ได้ 
เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติของ	 มทร.อีสาน	 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.อีสาน คว้า 2 รางวัล 
การออกแบบมาสคอตท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี

นศ.หลักสูตรทัศนศิลป์ มทร.อีสาน ติด 1 ใน 70 ศิลปินรุ่นใหม่ 
 พร้อมได้โอกาสร่วมพัฒนาฝีมือกับศิลปินแห่งชาติ
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มทร.อีสาน ปั้น 3 ทีมเยาวชนนักอิเล็กทรอนิกส์  
เข้าชิงแชมป์ระดับประเทศ

นักล่ารางวัล มทร.อีสาน สร้างแอนิเมชัน ติด 30 ทีมหลักของ
ประเทศ  ลุ้น ! เข้าเป็น 10 สุดยอดนักสร้างสรรค์ 26 ก.ค. นี้

	 มทร.อีสาน	 ร่วมกับ	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 หรือ	 เนคเทค	 จัดอบรมโครงการค่าย 
นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์	eCamp	Next	Gen	2021	มทร.อีสาน	
นครราชีมา	ให้กบัเยาวชนในพืน้ที	่นคราชสมีา	ชยัภมู	ิบรุรีมัย์	และ
สุรินทร์	 เมื่อวันที่	 19-21	พฤษภาคม	 2564	 ผ่านระบบออนไลน์	
ซึ่งจากการอบรมท่ีผ่านมาได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนเพื่อส่ง 
เข้าประกวดต่อในระดับประเทศ	 ผลปรากฎว่า	 มีผลงานท่ีผ่าน 
การพิจารณา	2	เรื่อง	คือ	หุ่นยนต์ส�าหรับวัดความเข้มแสง	และ	 
หลักเขตท่ีดินอัจฉริยะ	 นอกจากนี้ในงานเดียวกัน	 มทร.อีสาน	
วิทยาเขตสกลนคร	 มีผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก	 1	 เร่ือง	 คือ	 
ระบบรับซื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติ
	 โดยเนคเทคได้ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก 
ทั่วประเทศในปีนี้	 ทั้งสิ้น	 15	ทีม	ซึ่งทั้ง	 3	ทีม	 จาก	มทร.อีสาน	
จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และ
จะต้องน�าผลงานเข้าไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ	 ช่วงเดือน	
สิงหาคม	 2564	 น้ี	 เพ่ือเฟ้นหาสุดยอดนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ของประเทศไทยต่อไป

	 วันที่	9	กรกฎาคม	2564	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	มทร.อีสาน	
ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมประกวดในงาน	Thailand	Animator	
Festival	 6	 (TAF6)	 :	 Festival_From_Home	 เทศกาลเฟ้นหา
นักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทย	 เพ่ือสร้างโอกาสในการแจ้งเกิดให้
กับเวทีระดับโลก	ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงาน 
เข้าประกวดแบบไม่จ�ากดัเนือ้หา	ไม่จ�ากดัรปูแบบ	ไม่จ�ากดัความยาว 
และไม่จ�ากัดอายุ	
	 โดย	คมกรชิ ธาระวานชิ, นวชา ธรรมลักษมีบญุ, พงษ์ศธร 
เอีย่มเตมิ นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะศลิปกรรมและ
ออกแบบอตุสาหกรรม มทร.อสีาน สร้างสรรค์ผลงาน	Invest	in	your	
Future	ชนะใจกรรมการได้เป็น	1	ใน	30	ทมีสดุท้าย	ทีผ่่านเข้ารอบ 
การประกวดในปีนี้	โดยจะมีการประกาศผล	TAF	Award	TOP10	
Best	Animations	ในวันจันทร์ที่	26	กรกฏาคม	2564	
	 ทัง้นี	้มทร.อสีาน	จงึขอเชญิชวนทกุท่านร่วมส่งก�าลงัใจให้
ทีมงานนกัศึกษาจาก	มทร.อสีาน	สามารถเข้าไปเป็น	1	ใน	10	ทมี	ที่
สร้างสรรค์ผลงานอนเิมชันได้ยอดเยีย่มทีส่ดุในประเทศไทย	เพือ่ตแีผ่ 
ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็น 
นักปฏิบัติมืออาชีพของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

Stars RMUTI
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นศ.มทร.อีสาน กวาดรางวัลจากงาน MICE Career 
Day 2021 โชว์ศักยภาพรองรับการเปิดเมืองไมซ์

โซนที่ 3 การแข่งขัน “อาหารเพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืน”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อทีม คิวซีน อีสาน โก อินเตอร์

1.นายปิยชาติ สมวงศ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มทร.อสีาน วิทยาเขตสรุนิทร์
2.นางสาวสุจิตรา รักชาติ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มทร.อสีาน วิทยาเขตสรุนิทร์
3.ขนิษฐา บาสันเทียะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มทร.อสีาน วิทยาเขตสรุนิทร์
4.นายนราธิป สกุลไทย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มทร.อสีาน วิทยาเขตสรุนิทร์
5.นางสาวญาณิสา สมานรัตน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มทร.อสีาน วิทยาเขตสรุนิทร์
 โดยม ีอาจารย์ ดร.ศวิธดิา ภมูวิรมนุ ีและ อาจารย์วนารตัน์ 
บุญธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับรางวัลชมเชย
มทร.อีสานเข้าร่วมแข่งในชื่อทีม เดอ นัว (De Nual)

1.นางสาวชนะดา บุญบุตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3
2.นางสาวสจุติรา ปัดไชยสงัข์ คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3
3.นางสาวพนิดา เรียบชาลี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
4.นางสาวทพิยรตัน์ นุขนุทด คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
5.นางสาวณัฐฐา บังสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4

โดยมี อาจารย์อชิรญา พรพรมลัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 วันที่	 27-28	 มิถุนายน	 2564	 นักศึกษา	 มทร.อีสาน	
นครราชสีมา	และ	มทร.อีสาน	วทิทยาเขตสริุนทร์	ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
“เรียนรู้สู่อาชีพไมซ์	MICE	Career	Day	2021”	ผ่านระบบออนไลน์	
ซึง่จดัโดย	มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา	และเครอืข่ายสถาบันไมซ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก	
ฝ่ายพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์	ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ 
และนิทรรศการ	จากการเจ้าร่วมกิจกรรม	นักศึกษาได้แสดงผลงาน 
และศกัยภาพความพร้อมในสายอาชพี	สูก่ารรองรบัการเปิดเมืองไมซ์ 
ของแต่ละจังหวัดอย่างสุดความสามารถ	 ซึ่งสามารถคว้ารางวัล 
มาได้	4	รางวัล	ดังนี้

โซนที่ 1 “การจัดห้องประชุมแบบยั่งยืน” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล popular vote

ทีมYoung MICE Sustainable Explorers
1.นางสาววริศรา รักษาเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์แลศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
2.นางสาวธนกร แซ่ถ�้า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
3.นางสาวภครมตี ทองจันทึก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
4.นางสาวกัญธิฌา มาเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
5.นางสาว ธิดารัตน์ อารีชาติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
 โดยม ีอาจารย์อชริญา พรมลังและ อาจารย์ ดร.สภุทัรภิา 
ขันทจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โซนที่ 2 “ไอเดียเจ๋งของที่ระลึกส�าหรับงานไมซ์อย่างยั่งยืน”
ได้รับรางวัลชมเชย

ทีม We RMUTI Nice Team
1.นายอินเอย ค้าข้ึน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3
2.นางสาวสมหทัย ไทยใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3
3.นางสาวอารดา สุดข�า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
4.นางสาวอารียา ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่4
5.นางสาวศริขิวญั แฉล้มในเมอืง คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่4
 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และ อาจารย์ 
กรัยสรญ์ ขันทจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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1.	รับทราบการรายงานแผนการรับและผลการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ประจ�าปีการศึกษา	2564	

2.	รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด	ณ	ทุ่งกุลาร้องไห้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.	เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้	 นายแพทย์ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

						ราชมงคลอสีาน	และให้เสนอชือ่ไปยงักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

				แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

4.		เหน็ชอบด้วยมตเิป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือ	ศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	วงศ์วเิศษ	เป็นผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ 

					ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	ด้านวิทยาศาสตร์	แทนต�าแหน่งทีว่่าง	ไปยงักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม 

				 เพื่อน�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		

				อีสานต่อไป	

5.	อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์	ดร.โฆษิต		ศรีภูธร	เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ตั้งแต่วันที่	2	

		 	กรกฎาคม	2564	เป็นต้นไป	จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6.	อนมุตัแิต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อภิชาต		ตริประเสรฐิสิน	เป็นผู้รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ			

				มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูอ้�านวยการส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศตามกฎหมาย	แต่ทัง้นี้

				ไม่เกินก�าหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่	23	มิถุนายน	2564	เป็นต้นไป

7. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน	 (หลักสูตรใหม่	 พ.ศ.2564)	 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ			 

				สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา

8.		เหน็ชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์อปุกรณก์ารแพทย์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2564)	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั		

			 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น

9. 	เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2564)	ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	

				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์

10.เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2564)	 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ			 

				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร

11.เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสถิติประยุกต์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2564)	 ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์		 

				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา

12.เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2562)	 โดยการเปลี่ยน 

			 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	

13.เหน็ชอบการปรบัปรงุแก้ไข	หลกัสตูรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ	สาขาวชิาครุศาสตร์อตุสาหกรรมอตุสาหการ	(หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.2562)	 

					ของคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	โดยการปรบัเปลีย่นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสูตร	 

			ปรับเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และปรับเพิ่มต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	

14.เหน็ชอบการปรบัปรงุแก้ไข	หลกัสตูรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ	สาขาวชิาครศุาสตร์อตุสาหกรรมโยธา	(หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.2562)	โดย 

					การเปลีย่นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและปรบัเพิม่ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูร	ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 

				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	

15.เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2563)	 

			โดยการปรับเพิ่มต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

			อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2564 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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1.	เห็นชอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.	เห็นชอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.	อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.	อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	จ�านวน	5	ราย

5.	เห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ			

			นวัตกรรม	พ.ศ.	....

6.	อนุมัติการปรับปรุงค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ดังนี้

				-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

				-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

				-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

				-	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.	อนุมตัิแตง่ตัง้	ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์ายสตัวแพทย	์ดร.ชเวง		สารคล่อง	รองอธกิารบดีประจ�าวทิยาเขตสกลนคร	เปน็ผู้รกัษาราชการแทนคณบดี

	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	ทั้งน้ี	 ต้ังแต่วันท่ี	 5	 กรกฎาคม	พ.ศ.2564	 ถึง 

			วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2564	หรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัย	จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

8.	อนุมัติแต่งตั้ง	อาจารย์	ดร.ศุภฤกษ์		ชามงคลประดิษฐ์	เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 

			ราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	5	กรกฎาคม	พ.ศ.2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2564	หรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัย		

			จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

9.อนุมัติแต่งตั้ง	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ณรงค์ศักดิ์	 	 ธรรมโชติ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี 

		คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์		สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	5	กรกฎาคม	

		พ.ศ.2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2564	หรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัย	จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

10.	ก�าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ครั้งที่	8/2564	วันที่	30	กรกฎาคม	2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 7/2564 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร	(หลักสูตรปรับปรุง			 

					พ.ศ.2563)	โดยการเปลีย่นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตขอนแก่น	

17.ก�าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ครั้งที่	7/2564	วันที่	5	กรกฎาคม	2564



40       จดหมายข่าว มทร. อีสาน
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