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จากปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน า-  ที่มนุษยโลกตองเผชิญกับโรคระบาดที่ร ายแรง

และนากลัวลุกลามไปทั่วโลก มทร .อีสาน สถาบันการศึกษาชั้นนําไดระดมสรรพกําลังจากคณาจารยและ

บุคลากรทุกทาน เพื่อจัดหาอุปกรณปองกันและสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทยและ

เสริมสรางกําลังใจใหผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด ตามกําลังความสามารถอยางเต็มที่ 

 

ชุดแผงกัน้พลาสติก 

  

         2 เมษายน 2563  อ.ประสาท ภูปรมื และ

คณะได้จัดทําชุดแผงกนัพลาสติกป้องกันเชือ 

ฟุ้งกระจาย เพอืสนับสนุนการทํางานบุคลากร

ทางการแพทย์ ในภาวะวิกฤตการระบาดเชือ

ไวรสั โควดิ-19 แก่โรงพยาบาลเชยีงยนื จงัหวดั

มหาสารคาม  
 
 

ชุดครอบเตียง Negative Pressure  
   วนัท ี  และ  เมษายน 2563 นักพฒันานวตักรรมป้องกนัโควดิ-

 นําชุดครอบเตยีงเคลอืนยา้ยผูป่้วยพรอ้มชุดดดูอากาศแบบ Negative 

Pressure ส่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นและสาธิตการใช้งาน ให้

คําแนะนําดูแลรักษา โอกาสนีบุคลากรทางการแพทย์ได้แสดงความ

ขอบคุณ คณาจารย ์นักวจิยั จาก มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น และยงั

ได้นําชมรถพยาบาลเพือการวางแผงจัดทําอุปกรณ์เสริมให้บุคลากร

ทางการแพทยต่์อไป 
 

 
 

ขาวสารวิทยาเขตขอนแกน เดือนเมษายน 2563 
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อปุกรณฆาเชื้อโควิด-  

  

         7 เมษายน 2563 ผศ.ดร.ศกัดริะวี  ระวีกุล เป็นผู้แทน มทร.อสีาน 

วิทยาเขตขอนแก่น ส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชอื หน้ากาก อุปกรณ์การแพทย์ 

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  

โดยมี นพ.สิริ ศิริจงวัฒนา รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ ทพ.สุวิทย์  

ศุภวโิรจน์เลศิ พญ.หรรษา เรอืงศริปิิยะกุล เป็นผูแ้ทนรบัมอบ  

 

คณะบริหารธรุกิจฯ มอบหนากากผาเพ่ือแจกจายใหกับบุคลากร 

และนักศึกษาวิทยาเขตขอนแกน  
    เมษายน  อ.ดร.ปภาวนิ พชรโชติสุธี คณบดี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหาร 

มอบหน้ากากผ้าให้กับ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต

ขอนแก่น คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณบดี

คณะวศิวกรรมศาสตร ์หน้ากากผา้เป็นสว่นหนึงของโครงการ 

ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสูภ้ยัโควดิ  เพอืนําแจกจ่ายใหก้บั

นักศกึษาพรอ้มดว้ยบุคลากรไดใ้ชก้นัอย่างทวัถงึ 
 
  

วิทยาเขตขอนแกน มอบ FACE SHIELD ใหกับ มทบ.  

 

            เมษายน  ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบด ี

ประจําวิทยาเขตขอนแก่น อ.บุญกิจ  อุ่นพิกุล ผู้ช่ วยอธิการบด ี

ประจําวิทยาเขตขอนแก่น ส่งมอบ FACE SHIELD ให้กับ มทบ.  

จํานวน  ชุด อันเป็นส่วนหนึงของราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสู้ภัย 

โควดิ-  เพอืจดัสรา้งอุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ-  ทงันี

ไดร้บัการสนบัสนุน แผ่นอะครลีคิจาก มทบ.  

 

สาขาวิชาเคมีสงมอบเจลแอลกอฮอลใหกับวิทยาเขตขอนแกน 

    เมษายน  รศ.ดร.วิเชียร แสงอรุณ หัวหน้า

สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวชิาเคม ีมอบเจล

แอลกอฮอลล์า้งมอืและสเปรยแ์อลกอฮอลล์้างมอื ทสีาขาวชิา

เคมไีด้จดัทําใหก้บัวทิยาเขตขอนแก่น เพอืเป็นส่วนหนึงของ

โครงการราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสู้ภัยโควิด-  และ 

ทางวิทยาเขตขอนแก่นได้ส่งมอบให้กับผู้แทนโรงพยาบาล

อุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น พรอ้มดว้ยหน้ากากอนามยั FACE 

SHIELD และกล่องป้องกันเชือฟุ้งกระจาย Aerosol Box 
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เพือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุบลรัตน์   

จงัหวดัขอนแก่นไดใ้ชใ้นการปฏบิตังิานต่อไป 
 
 

 
 

ราชมงคลขอนแกนสงมอบชุดครอบเตียงฯ ใหกับ โรงพยาบาลขอนแกน  
    เมษายน  ราชมงคลขอนแก่น ส่งมอบชุดครอบเตียง

เคลือนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศแบบ Negative pressure  ให้กบั

โรงพยาบาลขอนแก่น เพือใช้ในรถพยาบาล โดยมี อ.บุญกิจ อุ่นพิกุล 

ผู้ช่วยอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าท ีร.อ.สุนทร  

อนุภาพไพรบูรณ์ อ.เขมวัตร อินทรวิเศษ อ.ชาญชัย สุวรรณเขต 

ส่งมอบให้กับ พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย หัวหน้างานสูติกรรมนรีเวชและ

บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น โอกาสนีทาง

ผูจ้ดัทาํ ไดแ้นะนําการใชง้านและไดส้าธติการทาํงานของชุดครอบเตยีง 
 
 

 

นักวิจัยราชมงคลขอนแกน คดิคนเครื่องฆาเชื้อภาคสนาม  

แกปญหาการระบาดโควิด-  

   คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดมกําลังผลิตเครืองฆ่าเชอื

ภาคสนาม เพือใช้ในการทําความสะอาดอุปกรณ์และเครืองมือ 

ทางการแพทย์ ทีมีขนาดใหญ่ อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย รถวีลแชร์ เตียง

เคลือนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น อ.ดร.พันธกานต์ แก้วอาษา สาขาวิชาเคมี 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดไวรสัโคโรนา-  ทเีชือไวรัสจะ

สามารถเกาะตดิอยู่ทวัไปรอบตวัเรานัน จงึเกดิแนวคดิทจีะสรา้งเครอืงฆา่

เชือภาคสนามให้สามารถทําความสะอาดได้ในเวลารวดเร็ว สะดวก  

ใช้งานง่าย จงึได้ปรึกษาหารอื กบั อ. ดร.ปรมตัถ์ จนัทร์โคตร สาขาวชิา

แมคคาทรอนิกส์ อ.พิศาล หมืนแก้ว อ.ดร.สิริธร ศิลาลัง สาขาวิชา

วศิวกรรมเครอืงจกัรกลเกษตร โดยใช้อุปกรณ์ประกอบด้วยเครอืงสร้าง

หมอกมีส่วนผสมนํายาฆ่าเชือ . % benzalkonium chloride ผสม

นําเปล่า  % ใส่ในเครอืงสร้างหมอก โดยหมอกทไีด้มีส่วนผสมของ

นํายาฆ่าเชือ หมอกมีอนุภาคเล็ก สามารถแทรกซึมทําความสะอาด

อุปกรณ์การแพทย์ได้ทวัถึงทุกซอกทุกมุม  และชุดพดัลมระบายอากาศ 

เพือช่วยระบายเชือโรคทีผ่านการฆ่าเชือออกสู่ภายนอก และชุดตัว

คอนโทรลกล่องควบคุมการทํางาน และยงัมีงานโครงสร้างทีสร้างเป็น
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ลักษณะห้อง ขนาด กว้าง .  X สูง  X ยาว  เมตร โครงเหล็ก  

กินวาไนซ์ (เหล็กชุบสงักะส)ี มีคุณสมบตัิกนัสนิม เพราะความชืนจาก 

ไอหมอก และพลาสตกิใสคลุมหนา  มลิลเิมตร จดัวางอุปกรณ์ทตีอ้งการ

ฆา่เชอืใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนจะเปิดกล่องควบคุมการทาํงานใหส้รา้งไอหมอกท ี

ผสมสารละลายเข้มข้น . % benzalkonium chloride เปิดไอหมอก 

ฆ่าเชือประมาณ -  นาที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ปิดกล่องควบคุม  

นําอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้งานได้ตามปกติ เครืองฆ่าเชือภาคสนาม 

สามารถใชง้านไดด้ ีสะดวก ประหยดัอุปกรณ์หาได้ง่าย ฆ่าเชอืโรคได้ทงั

ไวรสั แบคทีเรีย และในอนาคต อาจจะปรบัใช้ได้กบัอุปกรณ์ช่วยเหลอื

ผู้สูงอายุ เช่น เตียงของผู้ป่วยทนีอนติดเตียง รถเขน็ หรืออุปกรณ์ช่วย 

หดัเดนิ เป็นตน้ 
 

 
 

 

ชมรม Snoop เลนดนตรีใหกําลังใจบุคลากรทางการแพทย 

ที่กักตัว  วัน 

 
 

 

            เมษายน  ชมรม Snoop ราชมงคลขอนแก่น และ

เครอืข่ายนักดนตรจีิตอาสา รวมพลงัเล่นดนตร ีในบรรยากาศยามเยน็ 

ณ โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น กิจกรรมดนตรีให้กําลงัใจบุคลากรทาง

การแพทย์ทกีกัตวั  วนั  ซงึนายรชต วนัเทาแกว้ นักศกึษาสาขาวชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น กล่าวว่า ตนเองและเพอืนได้ติดตามสถานการณ์การระบาด

ไวรัสโคโรนา (โควิด- ) และทราบข่าวทีบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลนําพองได้สมัผสักบัผูป่้วยรายท ี

 ในพืนทจีงัหวดัขอนแก่นได้เขา้กกัตวัเป็นเวลา  วนั อาจจะทําให ้

คุณหมอ คุณพยาบาล รูส้กึเครยีด มคีวามกงัวลใจ จงึขอเป็นส่วนหนึงใน

การให้กําลังใจโดยใช้เสยีงเพลงเป็นสอืสร้างความสุขความประทบัใจ  

ใหพ้ีๆ  ในบรรยากาศยามเยน็รมิระเบยีงหอ้งพกั บรรยากาศเตม็ไปดว้ย

ความอบอุ่นแม้เราจะสบตากันไกลๆ สือสารกันด้วยเสียงเพลงแค่นี 

กส็ขุใจ 
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ราชมงคลขอนแกน สงมอบ กลองฆาเชื้อ UV-C ใหกับ รพ.เชียงยืน  
    เมษายน  วทิยาเขตขอนแก่น ส่งมอบอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ให้กบัโรงพยาบาลเชยีงยนื จ.มหาสารคาม ได้แก่ กล่องป้องกัน

เชือฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) กล่องฆ่าเชือ UV-C เจลและเสปย์

แอลกอฮอล์อนามยั ทงันี มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น พร้อมให้การ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-  โดยมี ผศ.ดร.อาดา  

รยัมธุรพงษ์ รองอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตขอนแก่น อ.บุญกจิ อุ่นพกิุล 

ผู้ช่วยอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตขอนแก่น และนักพฒันาอุปกรณ์โควดิ-

 ร่วมส่งมอบในครงัน ี
 
 

 

ราชมงคลขอนแกน สงมอบอปุกรณชวยเหลือทางการแพทย 

ใหกับโรงพยาบาลสิรินธร 

 
 

     

             เมษายน  ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธกิารบดปีระจาํ

วทิยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อ.บุญกจิ อุ่นพกิุล ผู้ช่วยอธิการบดปีระจํา

วทิยาเขตขอนแก่น อ.ดร.ภูชสิส ์ตันวาณิชกุล อ.ดร.พนัธกานต์ แก้วอาษา 

อ.ดร.ปรมตัถ์ จนัทรโคตร นําอุปกรณ์การแพทย์ส่งมอบให้ นพ.วีระศกัดิ 

อนุตรอังกูร  ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร อุปกรณ์การแพทย์ทีนํามอบ

ประกอบด้วย กล่องป้องกันเชือฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)  กล่อง  

แผงพลาสตกิกนัเชอืฟุ้งกระจาย  ชุด กล่อง UV-C ฆ่าเชอืหน้ากากอนามยั 

และชุด PORTABLE เครอืงฆา่เชอื และชุดเครอืงฆา่เชอืสนามเพอืใชฆ้า่เชอื

อุปกรณ์การแพทย์ชนิใหญ่ เช่น เตียง รถเขน็ เสานําเกลือ เป็นต้น ทงันี

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น ระดมกําลงั

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใีช้ป้องกนัและสนับสนุนการทํางานบุคลากร

ทางการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดโควิด-  ราชมงคลขอนแก่น 

ขอเป็นส่วนหนึงของกําลงัใจสูภ้ยัโควดิ-  

 

ราชมงคลขอนแกน สงมอบ กลองฆาเชื้อ UV-C ใหกับ รพ.อบุลรัตน  
    เมษายน  ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธกิารบดปีระจาํ

วทิยาเขตขอนแก่น อ.บุญกจิ  อุ่นพกิุล ผูช้่วยอธกิารบดปีระจาํวทิยาเขต

ขอนแก่น อ.ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล มอบอุปกรณ์ฆ่าเชือ ให้กับ  

รพ.อุบลรตัน์ จ.ขอนแก่น โดยม ีพญ. อภิสรา ธํารงวรางกูร เป็นผู้แทน 

รบัมอบประกอบดว้ย กล่องฆ่าเชอืดว้ยแสง UVC และเครอืงฆ่าเชอืดว้ย

แสง UVC Portable 
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ราชมงคลขอนแกน สงมอบเครื่องพนแอลกอฮอลอัตโนมัติและ 

กลองฆาเชื้อ UV-C ใหกับ รพ.ขอนแกน  
 

 
 

 
 
 

   ผศ.ดร.อิศรา โคตุทา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา  

(โควดิ- )ในขณะนี สง่ผลใหบุ้คลากรทางการแพทย์ทํางานหนักและมี

ความเสยีงสงูในการตดิเชอืได ้จงึมแีนวคดิจดัสรา้งเครอืงพ่นไอหมอกแอ

ลกอฮอลล์  % เพือให้บุคลากรทางการแพทย์ทใีส่ชุด PPE ในการ

ปฏบิตัิงานรกัษาผู้ป่วยติดเชอืโควดิ-  ได้ใช้ในการฉีดพ่นเพอืฆ่าเชอื

ด้วยตวัเองก่อนจะถอดชุดและทําความสะอาดร่างกายก่อนปฏบิตัิงาน

ต่อไป การออกแบบเครืองพ่นไอหมอกเน้นความสะดวก ใช้งานง่าย  

และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ ราคาไม่สูง อุปกรณ์ประกอบด้วย 

กล่องควบคุม ปัม หัวฉีด สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ การใช้งานเพียงแค่

บุคลากรทางการแพทย์สงัการโดยใช้มือวางหน้าเซนเซอร์สวิตซ์เปิด 

และสังหยุดลักษณะเดียวกันเมือใช้งาน เพียงเท่านีบุคลากรทาง

การแพทย์กส็ามารถถอดชุด PPE ก่อนไปทําความสะอาดร่างกายและ

สามารถไปปฏิบัติหน้าทีต่อไป นับว่าเป็นอุปกรณ์ทีช่วยเหลือและ

สนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์นการปฏบิตัหิน้าทไีดด้ ีนีคอือุปกรณ์ที

คณาจารย์สาขาวชิาฟิสกิสป์ระยุกต์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.อสีาน 

วทิยาเขตขอนแก่น จดัสรา้งเพอืโครงการราชมงคลร่วมใจสูภ้ยัโควดิ-  

เราจะกา้วผ่านไปดว้ยกนั 

 

ราชมงคลขอนแกน ลงพื้นที่เตรียมลงโครงการสมารทฟารม 

    เมษายน  ราชมงคลขอนแก่นนําทมีสมาร์ทฟาร์มลงพนืท ีกองพลทหารม้าท ี  ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.นําพอง  

จ.ขอนแก่น นําโดย อ.บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.วิทยา ชํานาญไพร อ.บรรลุ เพียชิน  

อ.พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ พร้อมด้วย นายทวีสันต์ ทองไทย (ผส.ตภน. ) นายปรัชญา เทพรัตน์ (ผส.สภน. )  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมี พ.อ.สิทธิศักดิ พรหมดิเรก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดสรรพืนทีโครงการ 

ทหารพนัธุด์ ีและไดร่้วมกนักาํหนดจุดเพอืก่อสรา้งโรงเรอืนสมารท์ฟารม์ ขนาด x  ม. จาํนวน  โรงเรอืน และเตรยีมความพรอ้ม

ในการดําเนินงาน ทงันี มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานทสีนบัสนุนโครงการทหารพนัธุด์ ีดา้นองคค์วามรู้ นวตักรรม

และเทคโนโลย ีนําไปสูก่ารพฒันาเกษตรแนวใหม่ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและตอบยุทธศาสตรช์าตเิพอืการพฒันาต่อไป 
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ราชมงคลขอนแกน จับมือ ซีพี ออลล เปดสาขานองใหม 

“การจัดการนวัตกรรมการคา” ผลิตบัณฑติสอดคลองตลาดแรงงาน 

    ราชมงคลขอนแก่น จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดสาขาการจัดการ

นวัตกรรมการค้า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา เขตขอนแก่น  

ในปีการศึกษา  ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก วันที  เมษายน  ได้รับเกียรติจาก  

อ. อติวนัทร์ ดุริยานนท์ ผู้จดัการแผนกทุนการศกึษา มาบรรยายและ 

เซ็นสัญญาทุน  โดยนักศึกษา ในโครงการฯ  จะได้ เ รียนรู้แ ละ 

ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด

(มหาชน) อกีทงัไดร้บัการสนับสนุนทุนการศกึษาจากบรษิทัฯ จนสาํเรจ็

การศกึษา  ทงันี มหาวทิยาลยัฯ มกีารตรวจคดักรองวดัอุณหภูม ิประตู

ทางเขา้ ผู้เขา้ร่วมได้สวมหน้ากากอนามยัและปฏบิตัิตามคําแนะนําเพอื

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชอืไวรสั COVID-19 อย่างเคร่งครดั 

 

 

 

นักศึกษาราชมงคลขอนแกน พัฒนาเครื่องตรวจวัดอณุหภูมิ 

เพ่ือมอบใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ 
    นักศึกษาสาขาวิช าอิ เ ล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วทิยาเขตขอนแก่น ไดเ้หน็ปัญหาการระบาดของเชอืไวรสัโคโรนา   

(โควดิ- ) ทําให้สถานทต่ีาง ๆ ต้องมกีารตรวจวดัอุณหภูมขิองผูเ้ขา้ใช้

บรกิาร โดยใชบุ้คลากรทางการแพทยใ์นการตรวจวดัอุณหภูม ิซงึถอืเป็น

ภาระงานทตีอ้งทาํหลายชวัโมงและตอ้งมบุีคลากรประจาํตลอด จงึคดิคน้

และพฒันาเครอืงวดัอุณหภูมร่ิางกายทสีามารถวดัอุณหภูมไิด้โดยการ

ค้นหาตําแหน่งใบหน้า ตามระดับความสูงทีประมาณ -  เมตร  

จะตรวจจับบริเวณทีอุณหภูมิสุงสุดบนใบหน้าได้ พร้อมแสดงค่า

ประมวลผลอุณหภูมทิวีดัได้ทนัท ีและใช้เวลาเพยีง .  วนิาทเีท่านัน

และมีระบบการชดเชยอุณหภูมิทีเปลียนแปลงจากสิงแวดล้อมโดย

อตัโนมตัิ ทงันี มนีักศกึษาทไีดส้ละเวลามาสรา้งกล้อง ไดแ้ก่ นายจกัรริ

นทร ์ขาวงาม นายพรีะพงษ์ มงคลเมอืง นายธนาธปิ บบัภาวนั นางสาว

บุษกร บุญศร ีนางสาวเยาวรตัน์ ปัตตายงั โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะพงศ์ 

พนัธศ์ร ีเป็นทปีรกึษา  
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ขาวสารวิทยาเขตขอนแกน เดือน พฤษภาคม 2563 
นักศึกษาราชมงคลขอนแกนรวมใจบริจาคโลหิตชวงโควิด-  

  
         นักศกึษาจติอาสาราชมงคลขอนแก่น ร่วมใจบรจิาคโลหติ ช่วยเหลอืชวีติเพอืน

มนุษย ์ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิ ี6 จงัหวดัขอนแก่น โรงแรมโฆษะ ดว้ยสถานการณ์ 

การระบาดของเชอืไวรสัโคโรนา(โควดิ-19) สภากาชาดไทยประสบปัญหาขาดแคลน

โลหติอย่างหนัก จงึขอเชญิชวนผู้มจีติอนัเป็นกุศลและสุขภาพแขง็แรง สละเวลาร่วม

บรจิาคโลหติไดต้ามความสะดวก ทศีนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตทิ ี6 ถนนมติรภาพ ตําบล

สาํราญ หรอืทชีนั 2 โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแก่น 
 

ตคูวามดันบวกเพ่ือบุคลากรทางแพทย 

   คณาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการและนักศกึษารวมพลงั 

จัดสร้างตู้ตรวจเชือคัดกรองผู้ ป่วยโควิด-  แบบความดันบวก 

(POSITIVE PRESSURE) โดยนายกฤษดา ภูดทีพิย ์นักศกึษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น

ความสําคญัของบุคลากรทางการแพทยท์ปีฏบิตังิานช่วงสถานการณ์เชอื

ไวรสัโคโรนา  (COVID- ) จงึมแีนวคดิการจดัสรา้งตู้ตรวจเชอืคดั

กรองผูป่้วย โควดิ-  ความดนับวก โดยประยุกตใ์ชตู้โ้ทรศพัทส์าธารณะ

ไดร้บัการสนับสนุนจาก บรษิทั ทโีอท ีจํากดั(มหาชน) ซงึการดําเนินการ

ครังนีได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชา 

เทคโนโลยอุีตสาหการ อกีทงั ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากสมาคม

ศษิยเ์ก่าเทคโนไทย-เยอรมนั ขอนแก่น (ส่วนกลาง) บรษิัท ทโีอท ีจํากดั 

(มหาชน) คุณภิญโญ วิช ัยภิญโญ บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ เพือน  

KKW 91 

 
 

 
 

 
 

นักศึกษาราชมงคลขอนแกนควารางวัล  

Smart Start Idea by GSB Start up  

  
         Smart Start Idea by GSB Start up ในหวัขอ้ประลอง ประจําเดอืน 

เมษายน 2563 ในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โจทย์ 

เปลยีนวกิฤต พลกิ Covid-19 เป็นโอกาสจากแนวคดิเรอืงการใชเ้ครอืงช่วย

หายใจ Ambo Bag สู่ Ventilator For Life เครืองช่วยหายใจต่อชวีิตเพอืน

มนุษย์ ช่วยสนับสนุนการทํางานบุคลากรทางการแพทยผ์่านคลปิวดีโีอสนั 

ในชือทีม W-sat ประกอบด้วย นาย สรณ์สิริ ผาระสิทธิ นายธนากร  

จันทะพรม นายวัชระ กันยา นายอนวรรษ จันทะราช และได้รับความ

อนุเคราะห์จาก อาจารย์จริะยุทธ์ เนืองรินทร์ อาจารย์ศราวุฑ คงลําพนัธ์ 

เป็นทปีรกึษา  
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ราชมงคลขอนแกน สงมอบอปุกรณทางการแพทย ใหกับ รพ.น้ําพอง  
    พฤษภาคม  มทร.อีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น ส่งมอบ อุปกรณ์การแพทย์ประกอบดว้ย เตยีง

เคลือนย้ายผู้ป่วยความดันลบ  ชุด กล่องชีวะนิรภัย  

 ชุด กระติกฆ่าเชือด้วยระบบ UV-C  ให้กบั นพ.วิชยั 

อศัวภาคย ์ผอ.รพ.นําพอง จ.ขอนแก่น เพอืสนับสนุนการ

ทาํงานของบุคลากรทางการแพทย ์ในโครงการราชมงคล

ขอนแก่นร่วมใจสูภ้ยัโควิด-  โดยม ีอ.บุญกจิ อุ่นพกิุล 

ผู้ ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น นําทีม 

คณาจารย์นักประดษิฐ ์อาจารย์ธวชัชยั สมิมา อ.ชาญชยั 

สุวรรณเขต อ.เขมวัตร อินทรวิเศษ ว่าที ร.อ.สุนทร  

อนุภาพไพรบูรณ์ และ อ.บรรลุ เพยีชนิ ร่วมสง่มอบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ราชมงคลขอนแกน สงมอบเตียงผูปวยความดันลบใหกับ รพ.สมเด็จ 

พระยุพราชทาบอ จ.หนองคาย 

                พฤษภาคม  มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น ร่วมส่งมอบ

ชุดเตยีงเคลอืนยา้ยผูป่้วยความดนัลบ  ชุด ใหก้บัผูแ้ทนจาก รพ.สมเดจ็

พระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย เพอืสนับสนุนการทํางานของบุคลากร

ทางการแพทย ์โดยมี ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธิการบดปีระจํา

วทิยาเขตขอนแก่น อ.บุญกจิ อุ่นพกิุล ผู้ช่วยอธกิารบดปีระจําวทิยาเขต

ขอนแก่น ว่าที รอ.สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ อ.ชาญชัย สุวรรณเขต  

อ.เขมวตัร อนิทรวเิศษ และ อ.บรรลุ เพยีชนิ ร่วมส่งมอบ 

 

ราชมงคลขอนแกน มอบชุดครอบเตียงฯ ใหกับ รพ.กาฬสินธ ุ

     พฤษภาคม  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนําทีม

คณาจารย์นักพัฒนาเครอืงช่วยเหลือทางการแพทย์โควิด-  ชุดครอบ

เตียงเคลอืนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศแบบ Negative Pressure และ

กระติก UV-C ฆ่าเชอืหน้ากากอนามยั ส่งมอบให้กบั รพ.กาฬสนิธุ์ โดยม ี

นายแพทย์ ประมวล ไทยงามศลิป์ ผอ.รพ.กาฬสนิธุ์ รบัมอบและทดสอบ

การใช้งานด้วยตนเอง โดยมี อ.บุญกิจ  อุ่นพิกุล ว่าที รอ.สุนทร  

อนุภาพไพรบูรณ์   อ .ชาญชัย สุวรรณเขต และ อ.บรรลุ  เพียชิน  

ใหค้าํแนะนําการใชง้าน 
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ตปูนสุขราชมงคลขอนแกน สูภัยโควิด-  

   
 

ราชมงคลขอนแก่นจัดตังตู้ปันสุขสู้ภัยโควิด-  ณ บริเวณ

ทางออก ด้านถนนศรีจนัทร์ ทงันี การจัดตังตู้ปันสุขถือเป็นส่วนหนึงใน

ภารกจิ ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสูภ้ยัโควดิ-  โดยหวงัว่าตูปั้นสุขจะช่วย

แบ่งเบาภาระค่าครองชพีให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถประกอบอาชพีได้

ตามปกต ิและผูท้ไีดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-  สามารถมา

ใชบ้รกิารตูปั้นสุข ท ีมทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น ตามนโยบาย เชญิคน

ใจด ีเตมิความสุข ขาดเหลอือะไรเชญิหยบิ ฟร!ี และในวนัท ี  พฤษภาคม 

 คณะผูบ้รหิารรบัมอบเงนิสนับสนุนจากสมาคมศษิยเ์ก่าเทคโนไทย-เยอรมนั ขอนแก่น จํานวน ,  

บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) โดยมี ผศ.มานิตย์ จรูญธรรม และ ผศ.สุวิทย์ ธรรมแสง เป็นผู้แทนสมาคมฯ ส่งมอบเงิน ดังกล่าว  

เพอืสนับสนุน ตู้ปันสุข ราชมงคลขอนแก่น ในการช่วยเหลอืบรรเทาทุกขพ์น้ีองประชาชนทปีระสบปัญหาค่าครองชพีช่วงการระบาด

ไวรสัโควดิ-   

 

คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมจัดพิธเีซ็นสัญญาทนุ กสศ. ประจําป

การศึกษา   
    พฤษภาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดพิธ ี

เซน็สญัญาโครงการทุนนวตักรรมสายอาชพีชนัสูง ปีการศกึษา   

กองทุนเพอืความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เขา้ศกึษาต่อ ระดบั 

ปวส. ประเภททุน  ปี สาขาวชิาช่างยนต์ จาํนวน  ทุน  ช่างกลโรงงาน 

จํานวน  ทุน โดยงบประมาณทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ

นายกรฐัมนตรแีละมกีารบริหารงานทเีป็นอิสระ โดย กสศ. จะดูแลค่า

เทอม และค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็  บาท/เดอืน ไม่มขีอ้ผูกมดั เป็นทุน

เรยีนฟร ีมเีงอืนไขอย่างเดยีวคอืเรยีนใหจ้บ  
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ราชมงคลขอนแกน ลงนามความรวมมือกับ บ.เมดิคอลฟาซิลิต้ี 

แมเนจเมนท จํากัด 

    พฤษภาคม  มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น ลงนามบนัทกึ

ขอ้ตกลงความร่วมมอืว่าดว้ยความร่วมมอืในการพฒันา ผลติ นําเขา้และ

จดัจําหน่ายเทคโนโลยทีางการแพทย์ วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ

ระบบงานสนับสนุนทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเคริ์ตชโรยเดอร์ ชนั  

อาคาร  ปีเทคนิคไทย- เยอรมัน ขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธิการบดปีระจําวทิยาเขต

ขอนแก่น บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตีแมเนจเม้นท์ จํากัด โดย นายวิศรุต  

พลเรอืง ประธานเจา้หน้าทบีรหิารบรษิทัฯ มวีตัถุประสงคแ์ละกรอบความ

ร่วมมือเพือพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน 

ชีวการแพทย์ การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

การจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑิตศึกษา ร่วมมอืกนั

พฒันาการวจิยั นวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยทีเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอื

และเทคโนโลยดี้านชวีการแพทย์ ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ

เพมิพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แก่ คณาจารย ์นักศกึษา 

หรือบุคลากรของบริษัท ในรูปแบบการแลกเปลยีนองค์ความรู้และการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมหาวทิยาลยัฯ โอกาสนีได้รบั

เกียรติจากผู้บริหารทังสององค์กรให้เกียรติร่ วมเป็นสักขีพยาน 

ในการลงนามครงัน ี
 

 
 

 
 

 

 

ปฐมนิเทศจางงาน อว. รอบที่  

       

 

      
 

    

            พฤษภาคม  มทร.อสีาน วทิยาเขต

ขอนแก่น  ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที

ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค

ติ ด เ ชื อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า   ( COVID-1 9 )  

ณ ห้องประชุมมงคลประดู่  ช ัน  อาคาร  ปี 

เทคนิคไทย -เยอรมนั ขอนแก่น โดยไดร้บัเกยีรตจิาก  

ผ ศ  . ด ร . อ า ด า  รัย ม ธุ ร พ ง ษ์  ร อ งอ ธิก า ร บด ี

ประจําวทิยาเขต กล่าวต้อนรบัใหโ้อวาทและบรรยาย

พิเศษ เรืองความเป็นมาและความคาดหวังของ

โครงการจา้งงานประชาชนฯ อว. 
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ราชมงคลขอนแกนจับมือทโีอทเีพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการเรียน 

การสอนภาคเรียนที ่ /  
       

 

      
 

    

            พฤษภาคม  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ร่วมกับบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) สนับสนุน SIM เพือเพิม

ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนออนไลน์ระบบ 3G/4G จํานวน  

SIM โดย ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธกิารบดปีระจาํวทิยาเขต

ขอนแก่น เป็นประธานมอบให้กับ อ.ประพันธ์ ยาวระ คณบด ี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.ปริญ นาชัยสิทธิ คณบดคีณะ

วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะ

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพอืเตรยีมความพรอ้มใน

การเรยีนการสอนปีการศกึษา /  
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ขาวสารวิทยาเขตขอนแกน เดือน มิถุนายน 2563 
ราชมงคลขอนแกนลงติดตามความกาวหนาโครงการจางงาน อว. 

 
 

คณาจารย์นักวิจยัราชมงคลขอนแก่นพร้อมผู้รบัจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อเชือไวรัสโควดิ-  ลงพืนทรีบัผิดชอบ จงัหวดักาฬสนิธุ์ และจงัหวดัขอนแก่น พบปะผู้นําท้องถิน ผู้นําชุมชนประชาชน

กลุ่มเป้าหมายในพนืท ีเพอืเดนิหน้าขบัเคลอืนโครงการฯ รวมระยะเวลา  เดอืน (ม.ิย-ก.ย.2563) 
 

ผลการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

วิทยาเขตขอนแกน 

    มถุินายน  อ.บุญกจิ อุ่นพกิุล ผู้ช่วยอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตขอนแก่น 

เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตงั กรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

มทร.อีสาน เขตเลือกตังวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการอํานวยการการ

เลอืกตงัและสกัขพียาน เปิดหบีเลอืกตงัเวลา .  น. และตรวจสอบดูแลความเรยีบรอ้ย

คูหาเลือกตังวิทยาเขตขอนแก่น การเลือกตังครังนี คณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขต

ขอนแก่นใหค้วามสนใจใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงคกึคกั ผลการเลอืกตงัผูท้ไีดร้บัคะแนนเสยีง 

 คน ไดแ้ก่ นายวุฒพิงษ์ พรอ้มพรงั  คะแนน นายชาญชยั สุวรรณเขต  คะแนน 

นายบรรลุ เพยีชนิ  คะแนน นางสาวพนัธกานต์ แกว้อาษา คะแนน  คะแนน โดย

ทัง  คน จะได้รับการเสนอชือต่ออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน เพอืแต่งตงัเป็นกรรมการต่อไป 

 
 

 
 

 

 

ผลการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารย 
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นักศึกษาราชมงคลขอนแกนพิชิตทุนสตารทอัพ มูลคา ,  บาท 

โครงการยุวชนอาสา 

       
 

 มิถุนายน  ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ทีปรึกษา

โครงการยุวชนอาสา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เนืองในโอกาสเดนิทางมาตรวจเยยีมตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะท ี  ในพนืท ี

จงัหวดักาฬสนิธุ ์โอกาสนีไดเ้ยยีมชมนิทรรศการผลการดาํเนินงานทจีดัแสดงนิทรรศการโครงการ ในรูปแบบโปสเตอร ์ตวัแทนนักศกึษา

ยุวชนอาสานําเสนอ โครงการส่งเสริมการทําเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ และขอแสดง 

ความยนิดกีบัทมียุวชนอาสาสมารท์ฟารม์ทไีดร้บัรางวลักองทุนยุวสตารท์อพั มลูค่า ,  บาท 

 

ราชมงคลขอนแกนมอบหุนยนตชนะภัยใหกับ รพ.สิรินธร 
         มิถุนายน  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบหุ่นยนต์ชนะภยั

หุ่นยนต์ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหุ่นยนต์ฆ่าเชือด้วยแสง UV-C ให้กับ 

นายแพทย์วรีะศกัด ิอนุตรองักูร ผอ.โรงพยาบาลสรินิธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 

เพือใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ จังตระกูล  

ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานพธิรีบัมอบ โดยหุ่นยนตช์นะภยั ทงั  ชุด 

ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคณาจารย ์นักวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์ร่วมกนัสรา้ง

จนสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์สามารถใชง้านตอบโจทยบ์ุคลากรทางการแพทย์ได้เป็น

อย่างดี เป็นผลงานต้นแบบจาก อ.ดร.ทศพล แจ้งน้อย อ. ดร.พิศาล มูลอําคา  

 อ .ดร .ปฐมาภร ณ์  ชัย กุล   อ .ปานทอง  สร้อยมุข   อ .ประสาท ภู ปรืม  

ผศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี และกลุ่มนักศึกษา นายณัฐนคร รัฐโอบอุ้ม  

นายกนัตายศ คานาการทันัม นางสาวจุฑารตัน์ วนิทะไชย และทมีนักศกึษาไดท้ํา

การนําเสนอ เครืองวัดอุณหภูมิอตัโนมตัิ ให้กับผู้ว่าฯ จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย 

ทีมนักศึกษาผู้จดัทําเครืองวดัอุณหภูมอิตัโนมตัิได้แก่ .นายจกัรรินทร์ ขาวงาม 

.นายพรีะพงษ์ มงคลเมอืง .นายธนาธปิ บบัภาวนั .นางสาวเยาวรตัน์ ปิตตายงั  

.นางสาวบุษกร บุญศร ี
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คณะวิศวกรรมศาสตร จัดพิธลีงนามบันทกึขอตกลงรวมกับ  

บริษัท เฮอรเบิรท (ประเทศไทย) จํากัด 
         มิถุนายน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมกับ บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด ว่าด้วย “การพัฒนาการจัด

การศึกษา” ณ ห้องประชุมเคิร์ต ชโรยเดอร์ ชนั  อาคาร  ปี เทคนิคไทย-

เยอรมนั ขอนแก่น คณะวศิวกรรมศาสตร ์วตัถุประสงคใ์นการบนัทกึขอ้ตกลงความ

ร่วมมือครังนี เพือพัฒนาบุคลากรทีรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน 

ชีวการแพทย์ ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน เพอืผลิตบณัฑติ

เฉพาะทางชวีการแพทย ์

 
 
 

 
 

ราชมงคลขอนแกนรับรายงานตัวนักศึกษาใหมระดับช้ัน ปวช.  

ประจําปการศึกษา   
 

 

 

        วนัท ี  มถุินายน  นักศกึษาระดบัชนัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม เขา้รายงานตวันกัศกึษา

ใหม่ประจําปีการศกึษา  โดยมนีักศึกษาทงัหมด  สาขาวชิา ทเีปิดรบัในปีการศกึษา  นี  ได้แก่ ช่างเทคนิคคอมพวิเตอร์  

ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากําลงั ช่างยนต์ เทคโนโลยกีารเขยีนแบบเครอืงกล และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารวิทยบริการ โดยทาง 

วทิยาเขตขอนแก่นไดจ้ดัใหม้จุีดคดักรองวดัไขก้่อนการรายงานตวั ตามมาตรการการคดักรองและป้องกนัการแพร่ระบาดของเชอืไวรสั

โคโรนา  (COVID-19) 

 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา  

        วันที -  มิถุนายน  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศกึษาใหม่ ประจาํปีการศกึษา  ณ หอ้งประชุม นวราชมงคล ชนั  

อาคาร  ปี เทคนิคไทย-เยอรมนั ขอนแก่น โดยการปฐมนิเทศดงักล่าว

จดัขนึ  วนัดว้ยเพราะมกีารแบ่งสาขาวชิาต่าง ๆ เขา้ร่วมอบรมเป็นรอบ ๆ 

ไป เพือลดการแออัด ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง ช่วง

สถานการณ์โคโรนา  (COVID- )  ซงึไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรทใีห้  
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ทังความรู้และความสนุก จาก ผศ.ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ จาก 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน และนางชนิดา รุ่ง

วิทยาการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จากศูนย์อนามยัที  ขอนแก่น 

ตลอดทงั  วนั 

 
 

 

คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม จัดกิจกรรม big cleaning day จิตอาสา 

ตอนรับเปดเทอม  

 

 

 

         มิถุนายน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน 

วิท ย า เ ข ต ข อ นแ ก่ น  จัด กิจ ก ร ร ม  big cleaning day จิ ต อ าส า  

โดยมีว ัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพือเป็นพืนฐานในการพัฒนา

คุณภาพภายในองคก์ร การเตรยีมความพรอ้ม หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร

ก่อนเปิดภาคเรยีนและเป็นการสร้างจติสาํนึกและวนิัย ด้าน  ส ใหแ้ก่

คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างความสามคัคีภายในองค์กร 

โอกาสนีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี

ประจําวทิยาเขตขอนแก่น พรอ้มด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบุคลากร 

จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อกีทงัยงัไดร้บัความร่วมมอืจากนกัศกึษาภายในคณะร่วมทาํ

กิจกรรมจติอาสา และมอบเครอืงกดเจลล้างมอืแบบเหยยีบเทา้เพอืลด

การสมัผสั ให้สาขาวชิาต่าง ๆ ได้ใช้เพอืเตรียมการต้อนรับเปิดเทอม 

ตามนโยบายป้องกนัการแพร่ระบาดเชอืไวรสัโควดิ- 9 
 

มมร. วิทยาเขตอีสาน เขารวมประชุมเพ่ือขอรับคาํปรึกษาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน ปการศึกษา  
 

 
 

         มิถุนายน  ผศ.ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผู้อํานวยการ

วทิยาลยัศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 

พรอ้มผูบ้รหิารและคณาจารย์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขต

อีสาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการเรียนการสอนระบบออนไลน์  

ปีการศกึษา  ในสถานการณ์การระบาดเชอืไวรสัโคโรน่า-  โอกาสนี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทีเกียวข้องจาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น เขา้ร่วมประชุมปรกึษาแนะนํา

แนวทางการสอนออนไลน์ใหก้บัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขต

อสีาน 
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ราชมงคลขอนแกน รับรายงานตัวโครงการจางงาน อว.  

โครงการระยะที่     

 
 

 

 

         มถุินายน  เวลา .  น. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น  ดาํเนินการรบัรายงานตวั โครงการจา้งงานประชาชน

ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า  

(COVID- ) ระยะ  ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร  ปี เทคนิคไทย-

เยอรมัน ขอนแก่น  โดยมี อาจารย์บุญกิจ  อุ่นพิกุล ผู้ช่ วยอธิการบด ี

ประจําวทิยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับและชแีจงแนวทางโครงการเบอืงต้น  

ใหก้บัผูม้ารายงานตวัไดร้บัทราบขอ้มลู และพรอ้มเตรยีมตวัปฏบิตังิาน 

   

 

ราชมงคลขอนแกน บันทกึเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกลาเจาอยหัูว เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 กรกฎาคม    
 

 
 

         มิถุนายน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตขอนแก่น ร่วมบนัทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล เนืองในวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศ รีสินท รมห าวชิร า ลงกรณ พระวชิร เ กล้ า เ จ้ า อยู่ หัว  โ ดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ รองอธกิารบดปีระจําวทิยา

เขตขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบนัทกึเทปถวายพระพร 

เพอืน้อมสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณและเพอืเป็นการเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั เนืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  กรกฎาคม 

2563 
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ราชมงคลขอนแกน จัดปฐมนิเทศโครงการจางงาน อว.  

โครงการระยะที่     

 
 

 

        มิถุนายน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น จดัปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนทไีด้รบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา  

(โควดิ- ) ระยะ  ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร  ปี เทคนิค 

ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อาดา รยัมธุรพงษ์ 

รองอธกิารบดปีระจาํวทิยาเขตขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

และบรรยายพิเศษเรอืงความเป็นมาและความคาดหวงัของโครงการ 

อว. จา้งงานประชาชนฯ และการบรรยายพเิศษเรอืง การวเิคราะหข์อ้มลู

ชุมชน จาก อาจารย ์ดร.เครอืวลัย ์มาลาศร ีการเสวนาหวัขอ้ราชมงคล

ขอนแก่น ร่วมพัฒนาชุมชนสู่ ความยังยืน  โครงการจ้า งงานนี 

มวีตัถุประสงค ์เพอืรองรบัประชาชนผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID 

-  และเพอืเสริมสร้างศกัยภาพกําลงัแรงงานสมยัใหม่ ส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะในการทํางานด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน วิทยาเขต

ขอนแก่นไดด้าํเนินการพนืทจีา้งงานจํานวน  ตําบล ครอบคลุมพนืท ี

จังหวัดขอนแก่น  ตําบล จังหวัดมหาสารคาม  ตําบล จังหวัด

กาฬสินธุ์  ตําบล และจังหวัดหนองบัวลําภู  ตําบล รวมทังสิน  

 คน 

 


