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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่องการก าหนดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
.........................................................................................  

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
นักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพุทธศักราช ๒๕๕๓ และว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๓ อาศัยความตามประกาศ
ข้อ ๒ ซ่ึงก าหนดไว้ว่า “การก าหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตท่ีนักศึกษาสังกัดได้ก าหนดไว้” 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว วิทยาเขตขอนแก่น จึงเห็นควรก าหนดให้นักศึกษาทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามรายชื่อ- รหัส กิจกรรม/โครงการ ,หน่วยงานที่จัดกิจกรรมและจ านวน
หน่วยกิจกรรมในแต่ละประเภทให้ตามท่ีมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 
๑.กิจกรรมบังคับ 
- ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิจกรรม และมีจ านวนหน่วยไม่น้อยกว่า ๒๒ 

หน่วย 
- เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ให้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม และมี

จ านวนหน่วยไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วย 
 

ที ่ รหัสกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วยงานผู้จัด 

๑. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๑-๒๑๑ 
(กบค.๐๑/๒๕๕๖) 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ๕ 
คณะ/สโมสร
วิศวกรรมศาสตร์ 

๒. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๒-๒๑๑ 
(กบค.๐๒/๒๕๕๖) 

อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๑-๑๑๑ 
(กบค.๐๑/๒๕๕๖) 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ๕ 
คณะ/สโมสรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๔. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๒-๑๑๑ 
(กบค.๐๒/๒๕๕๖) 

อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ๕ 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕. 
๕๖-๑๐๓-๐๐๓-๒๑๑ 
(กบค.๐๒/๒๕๕๖) 

พิธีไหว้ครู ๕ 
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

๖. 
๕๖-๑๐๓-๐๐๓-๑๑๑ 
(กบค.๐๒/๒๕๕๖) 

พิธีไหว้ครู ๕ 
สโมสรนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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๗. 
๕๖-๑๐๓-๐๐๔-๒๑๑ 
(กบค.๐๓/๒๕๕๖) 

กิจกรรมเชียร์กลาง ๕ สโมสรนักศึกษาคณะ 

๘. 
๕๖-๑๐๓-๐๐๕-๐๐๒ 
(กบค.๐๔/๒๕๕๖) 

เลือกตั้งผู้น าองค์กรนักศึกษา ๕ สโมสรนักศึกษา 

๙. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๖-๒๒๒ 
(กบค.๐๕/๒๕๕๖) 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๐. 
๕๖-๑๐๒-๐๐๗-๑๒๒ 
(กบค.๐๕/๒๕๕๖) 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ๕ 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
๒.  กิจกรรมบังคับเลือก 

ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย หน่วยงานที่จัด 

๑. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๑-๐๑๑ 
(กบล.๐๑/๒๕๕๖) 

วันสานสัมพันธ์น้องพ่ี ๕ สโมสรนักศึกษาคณะ 

๒. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๒-๐๑๑ 
(กบล.๐๒/๒๕๕๖) 

ประกวดดาวเดือนคณะ ๕ คณะ/สโมสรนักศึกษา 

๓. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๓-๐๑๑ 
(กบล.๐๓/๒๕๕๖) 

กีฬาภายใน ๕ สโมสรนักศึกษา 

๔. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๔-๐๒๒ 
(กบล.๐๔/๒๕๕๖) 

ประเพณีลอยกระทง ๕ สโมสรนักศึกษาคณะ 

๕. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๕-๐๑๑ 
(กบล.๐๕/๒๕๕๖) 

กีฬาน้องใหม่ ๕ 
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

๖. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๖-๐๑๑ 
(กบล.๐๕/๒๕๕๖) 

กีฬาน้องใหม่ ๕ 
สโมสรนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๗-๐๐๐ 
(กบล.๐๕/๒๕๕๖) 

กิจกรรมชมรม/ชุมนุม ๕ ชมรม/ชุมนุม 

๘. 
๕๖-๒๐๓-๑๐๘-๐๐๐ 
(กบล.๐๕/๒๕๕๖) 

กิจกรรมตามการร้องขอของ
มหาวิทยาลัยฯ/วิทยาเขต 

๕ 
งานพัฒนานักศึกษา/
มหาวิทยาลัย 

 
๓.  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 
- หลักสูตร ๒-๓-๓.๕ ปี ต้องเลือกเข้าร่วมด้านละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม และมีจ านวนหน่วยรวมของ

ทุกด้านไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วย 
- หลักสูตร ๔-๕ ปี ต้องเลือกเข้าร่วมด้านละไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม และมีจ านวนหน่วยรวมของทุก

ด้านไม่น้อยกว่า ๕๘ หน่วย 
- เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ต้องเลือกเข้าร่วมด้านละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม และมี

จ านวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วย 
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๓.๑ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานสังกัดส านักงานวิทยาเขต และหน่วยงานภายนอก 
ที ่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วยงานที่จัด 
กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 
๑. ๕๖-๓๐๑-๒๐๑-๐๐๐ 

(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๑) 
การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 
(ตลอดปีการศึกษา) 

๑๐  งานพัฒนา
นักศึกษา 

๒. ๕๖-๓๐๑-๒๐๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๒) 

รณรงค์วินัยจราจร ๕ งานพัฒนา
นักศึกษา 

๓. ๕๖-๓๐๑-๒๐๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๓) 

อบรมสัมมนาภาวะผู้น านักศึกษา ส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ 

๕ งานพัฒนา
นักศึกษา 

๔. ๕๖-๓๐๑-๒๐๔-๐๐๒ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๔) 

พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาและผู้ท า
คุณประโยชน์ 
(เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) 

๕ กองพัฒนา
นักศึกษา ศูนย์
กลางฯ 

๕. ๕๖-๓๐๑-๒๐๕-๐๐๒ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๕) 

ผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 

๕ ชมรมพุทธศาสตร์
สากลในอุปถัมภ์ 

๖. ๕๖-๓๐๑-๒๐๖-๐๐๒ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-สนง.๐๖) 

สัมมนาผู้น านักศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และ ๓D 

๕ งานพัฒนา
นักศึกษา 

กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๑. ๕๖-๓๐๑-๓๐๑-๐๐๑ 

(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๑) 
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนให้เปล่า ๕ งาน กยศ. งาน

พัฒนานักศึกษา 
๒. ๕๖-๓๐๑-๓๐๒-๐๐๒ 

(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๒) 
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อไทย-เยอรมัน 
ขอนแก่น ครั้งที่ ๕ 
(เดือนมกราคม ๒๕๕๗) 

๕ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๓. ๕๖-๓๐๑-๓๐๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๓) 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (คัดเลือก) 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๖) 

๕ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๔. ๕๖-๓๐๑-๓๐๔-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๔) 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๕. ๕๖-๓๐๑-๓๐๕-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๕) 

กีฬาบุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น “ไตรมิตร
เกมส์” 
(เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) 

๕ งานบริหารงาน
บุคคล 

๖. ๕๖-๓๐๑-๓๐๖-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๖) 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (มหกรรม)  
(เดือน มกราคม ๒๕๕๗) 

๑๐ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๗. ๕๖-๓๐๑-๓๐๗-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๗) 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ณ มทร.อีสาน ศูนย์กลางฯ
นครราชสีมา (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๑๐ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๘. ๕๖-๓๐๑-๓๐๘-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๘) 

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๕ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ 

๙. ๕๖-๓๐๑-๓๐๙-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๐๙) 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ไทย-เยอรมัน ครั้ง
ที่ ๒ 

๕ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 



~ ๔ ~ 

 

 

๑๐. ๕๖-๓๐๑-๓๑๐-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๑๐) 

การแข่งขันกีฬาเปตองไทย-เยอรมัน คัพ ๕ ฝุายกีฬาฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๑๑. ๕๖-๓๐๑-๓๑๑-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-สนง.๑๑) 

รณรงค์ปูองกันเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ๕ ฝุายพัฒนาวินัยฯ 
งานพัฒนา
นักศึกษา 

กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
๑. ๕๖-๓๐๑-๔๐๑-๐๐๐ 

(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๑) 
สนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษา ๑๐ งานแนะแนว 

๒. 
 

๕๖-๓๐๑-๔๐๒-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๒) 

โครงการส่งเสริมการอ่าน ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดครบ ๔๐ ครั้ง 

๕ งานวิทยบริการฯ 

๓. ๕๖-๓๐๑-๔๐๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๓) 

โครงการส่งเสริมการอ่าน ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดครบ ๘๐ ครั้ง 

๕ งานวิทยบริการฯ 

๔. ๕๖-๓๐๑-๔๐๔-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๔) 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าการใช้บริการ
ห้องสมุด(Library Your) 

๓ งานวิทยบริการฯ 

๕. ๕๖-๓๐๑-๔๐๕-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๕) 

โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๕ งานวิทยบริการฯ 

๖. ๕๖-๓๐๑-๔๐๖-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๖) 

โครงการนิทรรศการหนังสือประจ าปี (BooK 
Fair) 

๓ งานวิทยบริการฯ 

๗. ๕๖-๓๐๑-๔๐๗-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๗) 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ๕ งานวิทยบริการฯ 

๘. ๕๖-๓๐๑-๔๐๘-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๘) 

เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน (ททท.) ๕ การท่องเที่ยวฯ 

๙. ๕๖-๓๐๑-๔๐๙-๐๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๐๙) 

แนะแนวการศึกษาสัญจร ๕ ฝุายแนะแนวฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๑๐. ๕๖-๓๐๑-๔๑๐-๐๐๒ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๐) 

อบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนากิจกรรม,กีฬา
นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

๕ งานพัฒนา
นักศึกษา 

๑๑. ๕๖-๓๐๑-๔๑๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๑) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๒. ๕๖-๓๐๑-๔๑๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๒) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๓. ๕๖-๓๐๑-๔๑๓-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๓) 

โครงการ บันไดฝึกหัดเดินขึ้นที่สูงConvertible 
Stair Care ) 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๔. ๕๖-๓๐๑-๔๑๔-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๔) 

โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคน
พิการ โครงการ "โต๊ะส าหรับคนพิการ  

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๕. ๕๖-๓๐๑-๔๑๕-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๕) 

โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคน
พิการโครงการ "Posterior (SML)" 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๖. ๕๖-๓๐๑-๔๑๖-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๖) 

โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคน
พิการโครงการ "Wheelchair Racing (SML)" 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 
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๑๗. ๕๖-๓๐๑-๔๑๗-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๗) 

โครงการค่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ (Young 
Maketer) 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๘. ๕๖-๓๐๑-๔๑๘-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๘) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิง
ธุรกิจกลุ่มเกษตรและผู้น าชุมชน 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๑๙. ๕๖-๓๐๑-๔๑๙-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๑๙) 

"ฝึกอบรมการบ ารุงรักษาและซ่อม
รถจักรยานยนต์" 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๐. ๕๖-๓๐๑-๔๒๐-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๐) 

หลักสูตร " การบริการตรวจสภาพและการ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นแก่เกษตรกร " 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๑. ๕๖-๓๐๑-๔๒๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๑) 

หลักสูตร "ฝึกอบรมการบ ารุงรักษาและการซ่อม
เบื้องต้นเครื่องจักรกลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม" 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๒. ๕๖-๓๐๑-๔๒๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๒) 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทักษะ
วิชาชีพเชื่อมโลหะแก่ราษฎร 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๓. ๕๖-๓๐๑-๔๒๓-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๓) 

โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารปลอดภัย GMP 
กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป OTOP 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๔. ๕๖-๓๐๑-๔๒๔-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๔) 

โครงการฝึกวิชาชีพวิศวกรรมในการติดตั้งและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟูาในอาคารแก่ชุมชุน 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๕. ๕๖-๓๐๑-๔๒๕-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๕) 

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การเขียนแบบเชิงวิศวกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๖. ๕๖-๓๐๑-๔๒๖-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๖) 

โครงการซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ส าหรับคน
พิการ 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๗. ๕๖-๓๐๑-๔๒๗-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๗) 

โครงการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๘. ๕๖-๓๐๑-๔๒๘-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๘) 

โครงการสนับสนุนงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๒๙. ๕๖-๓๐๑-๔๒๙-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๒๙) 

กิจกรรม Lean - Kaizen โครงการให้ค าปรึกษา
เชิงลึกแก่ SMEs ด้วย Lean 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๐. ๕๖-๓๐๑-๔๓๐-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๐) 

โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต(Retrofit) 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๑. ๕๖-๓๐๑-๔๓๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๑) 

โครงการต่อเรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๒. ๕๖-๓๐๑-๔๓๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๒) 

ศูนย์ตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV 
และ LPGเป็นเชื้อเพลิง ๒๙๑ คัน 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๓. ๕๖-๓๐๑-๔๓๓-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๓) 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบ
ครบวงจร 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๔. ๕๖-๓๐๑-๔๓๔-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๔) 

การจัดสร้างและกระกอบเรือท้องแบน ๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๕. ๕๖-๓๐๑-๔๓๕-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๕) 

โครงการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 
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๓๖. ๕๖-๓๐๑-๔๓๖-๐๐๑ 
 (กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๖) 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (บ้านสะอาด) ๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๗. ๕๖-๓๐๑-๔๓๗-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๗) 

โครงการฟื้นฟูข้าวผู้ประสบภัยน้ าท่วมปี ๒๕๕๕ ๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๘. ๕๖-๓๐๑-๔๓๘-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๘) 

โครงการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเยียวยา
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ.ขอนแก่น 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๓๙. ๕๖-๓๐๑-๔๓๙-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๓๙) 

โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้กับชุมชนแบบยั่งยืน 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๔๐. ๕๖-๓๐๑-๔๔๐-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๔๐) 

การจดัการพลังงานแบบสมบูรณ์เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม 
รุ่นที่ ๑o 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๔๑. ๕๖-๓๐๑-๔๔๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๔๑) 

โครงการซ่อมและบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และ
เครื่องจักรกลการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
จ.ขอนแก่น 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

๔๒ ๕๖-๓๐๑-๔๔๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-สนง.๔๒) 

การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม 
รุ่นที่ ๑o 

๕ งานวิจัยและพัฒนา 
(เงินรายจ่าย) 

กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๑. ๕๖-๓๐๑-๕๐๑-๐๐๐ 

(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๑) 
บริจาคโลหิต (ครั้งที่ ๑) 
(เดือนมิถุนายน) 

๖ ฝุายสุขภาพฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๒. ๕๖-๓๐๑-๕๐๒-๐๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๒) 

บริจาคโลหิต (ครั้งที่ ๒) 
(เดือนพฤศจิกายน) 

๖ ฝุายสุขภาพฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๓. ๕๖-๓๐๑-๕๐๓-๐๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๓) 

บริจาคโลหิต (ครั้งที่ ๓) 
(เดือนกุมภาพันธ์) 

๖ ฝุายสุขภาพฯ งาน
พัฒนานักศึกษา 

๔. ๕๖-๓๐๑-๕๐๔-๐๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๔) 

รณรงค์การลดพลังงาน ๖ ฝุายกิจการพิเศษ 

๕. ๕๖-๓๐๑-๕๐๕-๐๑๑ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๕) 

ปฐมนิเทศและปลูกจิตส านึกนักศึกษากองทุน
กู้ยืมฯ (เดือนกรกฎาคม) 

๖ แผนกงานกองทุนฯ 

๖. ๕๖-๓๐๑-๕๐๖-๐๐๒ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๖) 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
(เดือนมกรคม ๒๕๕๗) 

๖ งานพัฒนา
นักศึกษา 

๗. ๕๖-๓๐๑-๕๐๗-๐๒๒ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๗) 

ปัจฉิมนิเทศและปลูกจิตส านึกนักศึกษากองทุน
กู้ยืมฯ 

๖ แผนกงานกองทุนฯ 

๘. ๕๖-๓๐๑-๕๐๘-๐๐๒ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๘) 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต 
(๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗) 

๖ ฝุายกิจการพิเศษ
ส านักงานวิทยาเขต 

๙. ๕๖-๓๐๑-๕๐๙-๐๐๒ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๐๙) 

พิธีรดน้ าด าหัววันปีใหม่ไทย 
(เดือนเมษายน ๒๕๕๗) 

๖ ฝุายกิจการพิเศษ
ส านักงานวิทยาเขต 

๑๐. ๕๖-๓๐๑-๕๑๐-๐๐๓ รณรงค์กิจกรรม ๕ ส ๖ ฝุายกิจการพิเศษ
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(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๑๐) ส านักงานวิทยาเขต 
๑๑. ๕๖-๓๐๑-๕๑๑-๐๐๑ 

(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๑๑) 
พหุวัฒนธรรมใต้-อีสาน ๖ สกอ. 

๑๒. ๕๖-๓๐๑-๕๑๒-๐๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๑๒) 

อบรมขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๕ งานพัฒนา
นักศึกษา 

๑๓. ๕๖-๓๐๑-๕๑๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-สนง.๑๓) 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(๓๐ ต.ค.-๑ พ.ย. ๕๖) 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

๑๐ 
 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ
พิเศษฯ 

กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
๑. ๕๖-๓๐๑-๖๐๑-๐๐๑ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๑) 
ทอดผ้าปุาสามัคคี ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๒. ๕๖-๓๐๑-๖๐๒-๐๐๑ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๒) 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๓. ๕๖-๓๐๑-๖๐๓-๐๐๑ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๓) 
ประกวดหมอล าและหางเครื่อง ๖ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๔. ๕๖-๓๐๑-๖๐๔-๐๐๑ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๔) 
พัฒนาวงโปงลาง ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๕. ๕๖-๓๐๑-๖๐๕-๐๐๒ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๕) 
ท าบุญทอดกฐินสามัคคี ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๖. ๕๖-๓๐๑-๖๐๖-๐๐๒ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๖) 
ประเพณีลอยกระทง ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน

พัฒนานักศึกษา 
๗. ๕๖-๓๐๑-๖๐๗-๐๐๒ 

(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๗) 
เทศการไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาด
ขอนแก่น 

๖ แผนกส่งเสริมฯงาน
พัฒนานักศึกษา 

๘. ๕๖-๓๐๑-๖๐๘-๐๐๒ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๘) 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม มทร.อีสาน ๖ แผนกส่งเสริมฯงาน
พัฒนานักศึกษา 

๙. ๕๖-๓๐๑-๖๐๙-๐๐๓ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๐๙) 

๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน
พัฒนานักศึกษา 

๑๐. ๕๖-๓๐๑-๖๑๐-๐๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๑๐) 

วันวิสาขบูชาพุทธศาสนาโลก ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน
พัฒนานักศึกษา 

๑๑. ๕๖-๓๐๑-๖๑๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๑๑) 

ส่งเสริมกีฬาศิลปวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน ๕ แผนกส่งเสริมฯงาน
พัฒนานักศึกษา 

๑๒. ๕๖-๓๐๑-๖๑๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๑๒) 

อบรมและรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ๕ ฝุายกิจการพิเศษ 
ส านักงานวิทยาเขต 

๑๓. ๕๖-๓๐๑-๖๑๓-๐๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๑๓) 

โครงการเปลี่ยนหลอด T5 ลดการใช้พลังงาน ๑๐ ฝุายกิจการพิเศษ 
ส านักงานวิทยาเขต 

๑๔. ๕๖-๓๐๑-๖๑๔-๐๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-สนง.๑๔) 

โครงการล้างเครื่องปรับอากาศเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

๑๐ ฝุายกิจการพิเศษ 
ส านักงานวิทยาเขต 

 



~ ๘ ~ 

 

 

๓.๒  กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที ่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 
กลร.๐๑/๒๕๕๖-วศบ.กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ   

๑. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๘-๒๐๐ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-วศบ.๐๑) 

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕ 

กลร.๐๒/๒๕๕๖-วศบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต    

๑. 
๕๖-๓๐๒-๓๐๑-๒๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-วศบ.๐๑) 

สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ 

กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ   

๑. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๑-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๑) 

สนับสนุนชมรมวิชาชีพและนักประดิษฐ์ 
๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๒-๒๐๑ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๒) 

โครงการต้นกล้ายุวชนต้นกล้านักวิทย์ 
๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๓-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๓) 

โครงการสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมา
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 

๕ 

๔. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๔-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๔) 

โครงการเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานเชิงวิศวกรรม(ไฟฟูา
,คอมพิวเตอร์) 

๕ 

๕. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๕-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๕) 

โครงการอบรมการผลิตอาหารปลอดภัย GMP กลุ่มสินค้า
แปรรูป OTOP 

๕ 

๖. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๖-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๖) 

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพวิศวกรรมในการติดตั้งและ
ปรับปรุงอุปกรณ์  ระบบไฟฟูาในอาคารแก่ชุมชน 

๕ 

๗. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๗-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๗) 

โครงกรบริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมคลีนิคให้ความรู้และค าปรึกษา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

๕ 

๘. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๘-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๘) 

โครงการเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลอีสาน 
๕ 

๙. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๙-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๐๙) 

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
๕ 

๑๐. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๐-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๐) 

โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ 

๑๑. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๑-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๑) 

โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์(เครื่องกล) 
๕ 

๑๒. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๒-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๒) 

โครงการเขา้ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 
๕ 

๑๓. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๓-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๓) 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษา ๑๐ สาขาวิชา 
๕ 

๑๔. ๕๖-๓๐๒-๔๑๔-๒๐๐ โครงการสร้างความเป็นเลิศแก่นักศึกษาด้านซ่อมบ ารุง ๕ 



~ ๙ ~ 

 

 

 
 

๓.๓  กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 
กลร.๐๑/๒๕๕๖-คอบ.กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑. 
๕๖-๓๐๒-๒๐๑-๑๐๐ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-คอบ.๐๑) 

มัคคุเทศก์ฝึกหัด   
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๒๐๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-คอบ.๐๒) 

ค่ายวันเด็กครุศาสตร์สัญจร ครั้งที่ ๕ สาขาวิชาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ   
(เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๒๐๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-คอบ.๐๓) 

สัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มทร.อีสาน โดยฝุายพัฒนานักศึกษา   
(เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๔. 
๕๖-๓๐๒-๒๐๔-๑๐๐ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-คอบ.๐๔) 

พัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม โดยฝุายพัฒนานักศึกษา  
(เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗) 

๕ 

กลร.๐๒/๒๕๕๖-คอบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
๑. ๕๖-๓๐๒-๓๐๑-๑๐๐ พัฒนาร่างกายนักศึกษาน้องใหม่  โดยฝุายพัฒนา ๕ 

(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๔) เครื่องจักรกลโรงงาน 

๑๕. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๕-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๕) 

ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ 

๑๖. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๖-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๖) 

อบรมเตรียมความพร้อมสอบวิชาชีพ(กว.) 
๕ 

๑๗. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๗-๒๐๐ 
(กลร.๐๓/๒๕๕๖-วศบ.๑๗) 

สร้างเครือข่ายวิชาชีพส าหรับนักศึกษา 
๕ 

กลร.๐๔/๒๕๕๖-วศบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม   

๑. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๑-๒๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-วศบ.๐๑) 

สนับสนุนจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๒-๒๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-วศบ.๐๒) 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
๕ 

กลร.๐๕/๒๕๕๖-วศบ.กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   

๑. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๑-๒๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๔-วศบ.๐๑) 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๒-๒๐๑ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-วศบ.๐๒) 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๓-๒๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-วศบ.๐๓) 

ท าบุญประเพณีประจ าสาขาวิชา  ๑๑  สาขาวิชา 
๕ 



~ ๑๐ ~ 

 

 

ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-คอบ.๐๑) นักศึกษา  (เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๓๐๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-คอบ.๐๒) 

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี ค.อ.บ.เชื่อมประกอบกับ
โปรแกรมวิชาช่างโลหะ ครั้งที่ ๒   
(เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๓๐๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-คอบ.๐๓) 

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี BIS FAMILY SPORT สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
(เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕ 

กลร.๐๓/๒๕๕๖-คอบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

๑. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๑-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๑) 

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี  
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๒) 

เพ่ิมพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ   
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๓) 

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๔. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๔-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๔) 

แสดงทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษากลุ่ม
วิชาชีพบริหารธุรกิจ(Business Fair)   
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๕. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๕-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๕) 

อบรมเพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยสาขาสังคมศาสตร์   
(เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๖. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๖-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๖) 

เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ก่อนการเข้าสู่
สถานประกอบการ  (เดือน มีนาคม ๒๕๕๗) 

๕ 

๗. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๗-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๗) 

ค.อ.บ.ไฟฟูา ทัศนศึกษาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟูา   
(เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๘. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๘-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๘) 

ค่ายเทคโนโลยีสัญญจร ครั้งที่ ๖  สาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ   
(เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗)  

๕ 

๙. 
๕๖-๓๐๒-๔๐๙-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๐๙) 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์   
(เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  

๕ 

๑๐. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๐-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๑๐) 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องกล (เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

๕ 

๑๑. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๑-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๑๑) 

อบรมเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการควบคุม
งานและตรวจงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวส.   
(เดือน มีนาคม ๒๕๕๗)  

๕ 



~ ๑๑ ~ 

 

 

ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 

๑๒. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๑๒) 

อบรมเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการควบคุม
งานและตรวจงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ป.ตรี.   
(เดือน มีนาคม ๒๕๕๗)  

๕ 

๑๓. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๑๓) 

อิเลคทรอนิกส์ มทร.ขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิถี
ชุมชน บ าเพ็ญตนให้บริการ   
(เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

๕ 

๑๔. 
๕๖-๓๐๒-๔๑๔-๑๐๐ 
(กลร.๐๔/๒๕๕๖-คอบ.๑๔) 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเครื่องกลและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   
(เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗)  

๕ 

กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

๑. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๑-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๑) 

เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีพ่ีน้องการตลาด   
(เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๒) 

อบรมหลักพุทธธรรมกับจริยธรรมของนักพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๓) 

พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๔. 
๕๖-๓๐๒-๕๐๔-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๔) 

ตามรอยวัฒนธรรมไทย  สาขาวิชาการตลาด  
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๕ 
๕๖-๓๐๒-๕๐๕-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๕) 

อบรมนอกสถานที่เรื่อง “หลักพุทธธรรมกับจริยธรรม
ของนักพัฒนาระบบสารสนเทศ” ส าหรับนักศึกษาภาค
ปกต(ิเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

๕ 

๖ 
๕๖-๓๐๒-๕๐๖-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๖) 

ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกแบบการ
ผลิต 
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๗ 
๕๖-๓๐๒-๕๐๗-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๗) 

บายศรีสู่ขวัญและขอขมาลาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล  
(เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

๕ 

๘ 
๕๖-๓๐๒-๕๐๘-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๘) 

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ 
(เดือน กนัยายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๙ 
๕๖-๓๐๒-๕๐๙-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๐๙) 

ศึกษาพุทธธรรมและแนวทางพัฒนาจิต 
(เดือน มกราคม ๒๕๕๖) 

๕ 

๑๐ 
๕๖-๓๐๒-๕๑๐-๑๐๐ 
(กลร.๐๕/๒๕๕๖-คอบ.๑๐) 

ช่างยนต์ยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม 
(เดือน มกราคม ๒๕๕๖) 

๕ 



~ ๑๒ ~ 

 

 

ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 
กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๑-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๑) 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  โดยฝุายพัฒนานักศึกษา   
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๒-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๒) 

ศึกษาวัฒนธรรมและศิลปะอีสานใต้ สาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมโยธา   
(เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๓-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๓) 

ศิลปศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล   
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๔. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๔-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๔) 

วันภาษาไทยแห่งชาติ  สาขาวิชาภาษาไทย   
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๕. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๕-๑๑๑ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๕) 

พัฒนานักศึกษาพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ  โดยฝุายพัฒนา
นักศึกษา   
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

๕ 

๖. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๖-๑๐๒ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๖) 

วันครูกับกิจกรรมคณะ  โดยฝุายพัฒนานักศึกษา  
(เดือน มกราคม ๒๕๕๗) 

๕ 

๗. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๗-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๗) 

ท าบุญคณะ โดยส านักงานคณะ   
(เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) 

๕ 

๘. 
๕๖-๓๐๒-๖๐๘-๑๐๐ 
(กลร.๐๖/๒๕๕๖-คอบ.๐๘) 

ท าบุญสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา (ตามท่ีสาขาวิชา/
โปรแกรมก าหนด)   

๕ 

 
 

๓.๔โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานสังกัดองค์การนักศึกษา 
(สภานักศึกษา,องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้งสองคณะ) 

 

ที ่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วย 
กลร.๐๑/๒๕๕๖-อกนศ.กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ   

๑. 
๕๖-๓๐๓-๒๐๑-๐๑๑ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-อกนศ.๐๑) 

ซ้อมเชียร์กลาง/สาขาด าเนินการ 
(เดือนมิถุนายน) 

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๓-๒๐๒-๐๑๑ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

กิจกรรมซ้อมใหญ่เชียร์กลาง ๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๓-๒๐๓-๐๑๑ 
(กลร.๐๑/๒๕๕๖-อกนศ.๐๓) 

กิจกรรมเชียร์กลาง ๕ 

กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต    

๑. 
๕๖-๓๐๓-๓๐๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๑) 

พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายใน 
(๘ กันยายน ๒๕๕๖) 

๕ 



~ ๑๓ ~ 

 

 

 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 

(นางอาดา  รัยมธุรพงษ์) 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

กลร.๐๓/๒๕๕๖-อกนศ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ   

๑. 
๕๖-๓๐๓-๔๐๑-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๑) 

เปิดโลกกิจกรรม 
๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๓-๔๐๒-๐๐๐ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

ออกค่ายอาสาพัฒนา 
๕ 

กลร.๐๔/๒๕๕๖-อกนศ.กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม   

๑. 
๕๖-๓๐๓-๕๐๑-๐๐๑ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๑) 

สนับสนุนจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๓-๕๐๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ  
(วันแม่แห่งชาติ) 

๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๓-๕๐๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๓) 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

๕ 

กลร.๐๕/๒๕๕๖-อกนศ.กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   

๑. 
๕๖-๓๐๓-๖๐๑-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

๕ 

๒. 
๕๖-๓๐๓-๖๐๒-๐๐๑ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
๕ 

๓. 
๕๖-๓๐๓-๖๐๓-๐๐๒ 
(กลร.๐๒/๒๕๕๖-อกนศ.๐๒) 

โครงการร่วมท าบุญกฐิน  
๕ 


