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คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ดําเนนิงานตามวสิยัทัศนคอื “เปนผูนาํดานวศิวกรรม

ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง” โดยมีพันธกิจหลัก 3 ดาน ไดแก (1) จัดการเรียนการสอนมุงผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงคและมีความรูเปนผูประกอบการ (2) พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมสูความเปนเลิศท่ีนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน (3) บริหารจัดการ

องคกรสูความเปนเลิศตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและพัฒนางานวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายชาติ จัดการศึกษาที่

หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนําไปสูความเปนเลิศในระดับสากล

 การกาวสูปที่ 21 อยางเขมแข็งของคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ

ปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ในปการศึกษา 2565 

คณะฯ มีแผนจะเปดหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีคือ วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ซ่ึงเปนการพัฒนา

กําลังคนของภูมิภาคและประเทศใหมีองคความรู ทักษะในระบบโครงสรางพื้นฐานและคมนาคมระบบราง

ของประเทศตอไป ในสวนของการสนบัสนนุการเรียน การสอนของนสิติและคณาจารย ไดสนบัสนนุงบประมาณ

ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมตอการเรียนรู เชน ปรับปรุงหองเรียนเพื่อเปน 

Smart Classroom / ปรับปรุงหองพักอาจารยและบุคลากร EN211 / ปรับปรุงหองปฏิบัติกิจกรรมหรือ

หองปฏิบัตินวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และกอสรางโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เปนตน 

ในการบริหารจัดการองคกรและคุณภาพการจัดการศึกษาโดยผลักดันและสนับสนุนใหเขาสูเกณฑคุณภาพ

การศกึษาสูความเปนเลิศ (The Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) อยางตอเนือ่ง

 รายงานประจําป พ.ศ.2563 นี้ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

โดยเกิดจากการรวมมือของทุกสวนงาน กระผมในฐานะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ขอขอบคุณทุกทาน

ทีใ่หการสนบัสนนุในการดาํเนนิงานของคณะฯ ดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคณุทานอยางยิง่ในขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นอันกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรใหมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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ขอมูลพื้นฐาน



ขอมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเปนมา

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ตอมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 ไดรับ

การเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยมหาสารคาม ปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม วาดวยคณะวศิวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2548 โดยไดรับการจัดตั้งเปน คณะวิศวกรรมศาสตร มีหนาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไมเปนสวนราชการ 

มีหนาที่จัดการศึกษาทํานองเดียวกับคณะฯ ดําเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เนนความคลองตัวมีประสิทธิภาพและ

พึ่งตนเองใหมากที่สุด ทั้งนี้มีคณบดีดําเนินการบริหารเปนลําดับ ดังนี้

 ป 2542 - 2544  ศาสตราจารย ดร.กิตติ อินทรานนท ซึ่งเปนคณบดีคนแรกของ

   คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร (ชื่อเดิม)

 ป 2544 - 2549  ศาสตราจารย ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต 

 ป 2549 - 2555  ศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ เทอดทูล 

 ป 2555 - 2559  ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 

 ป 2559 - 2563  ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง

 ป 2563 - ปจจุบัน  รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

 ที่อยูและการติดตอ
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 โทรศัพท : 0-4375-4321 - 40 ตอ 3011 - 3015 โทรสาร : 0-4375-4316 

 โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th

 Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ปรัชญา
 สรางสรรคยอดบัณฑิต   สมนามสิทธิ์ “ตักสิลา” 

 งานวิจัยใหกาวหนา   ใสใจหาทรัพยมนุษย

 วิสัยทัศน
 เปนผูนําดานวิศวกรรมในภูมิภาคลุมนํ้าโขง

 พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนมุ งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงคและมีความรู เปน

ผูประกอบการ

2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศที่นําไปสูการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

3. บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 32



 คานิยมองคกร 

 3Es
Ethics - จริยธรรมนําหนา

Excellence - นําพาองคกรสูความเปนเลิศ

Enhancement - เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร

 สมรรถนะหลัก 

 อัตลักษณนิสิต
“สูงาน ทําเปน เดนคุณธรรม”

 เอกลักษณ (ใชรวมกับมหาวิทยาลัย)
 การเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน 

 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ผูนําการผลิตบัณฑิตวิศวกร

 ยุทธศาสตรที่ 2 ผูนํางานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการจากทองถิ่นสูสากล

 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 3
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ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร
(ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563)

1. ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล  รองคณบดี ฝายแผนและประกันคุณภาพ  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร อังควิศิษฐพันธ รองคณบดี ฝายพัฒนาบุคลากร  

4. รองศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดี ฝายอํานวยการ

5. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ รองคณบดี ฝายวิชาการและกิจการนิสิต  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด รองคณบดี ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

7. รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผูชวยคณบดี ฝายบริการวิชาการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวา แกวปลั่ง ผูชวยคณบดี ฝายอาคารสถานที่และภูมิทัศน  

9. รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ ผูชวยคณบดี ฝายบริหาร 

10. รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผูชวยคณบดี ฝายพัฒนานิสิต 

11. รองศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผูชวยคณบดี ฝายวิเทศสัมพันธ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพัฒน ชมภูคํา หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  

13. นางวิรายา ภมรสมิต หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

9
7 11 10

12 13 1 2 3 5 6 4
8
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ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร
(มีนาคม 2563 - ปจจุบัน)

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายบริหารและแผน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ

ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายประกันคุณภาพ

นางวิรายา ภมรสมิต

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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กรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ประมวล
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วรวัฒน เสงี่ยมวิบูล
ตัวแทนคณาจารย

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน
ตัวแทนคณาจารย

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
ตัวแทนคณาจารย

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ

นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

กรรมการ

นางวิรายา ภมรสมิต

หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ 

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ฝายบริหารและแผน

กรรมการและเลขานุการ
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อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมไฟฟา

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยงค เสริมผล

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.วรวัฒน เสงี่ยมวิบูล รองศาสตราจารย ดร.อภินันท อุรโสภณ รองศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร อังควิศิษฐพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวรัตน พิลาแดง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ อาจารย ดร.บัญชา วัฒนะ อาจารยทวีศักดิ์ ทองแสน

อาจารยอดิศร นวลออน อาจารยกฤตานน ประเทพา

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 11



อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมเมคาทอนิกส

อาจารยคเณศ ถุงออด

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ดวงคําจันทร ผูชวยศาสตราจารย เกสร วงศเกษม

อาจารยปริญญ ชุปวา อาจารยปยพัฒน พานเมือง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 312



อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ผูชวยศาสตราจารยศตวรรษ ทวงชน

ประธานหลักสูตร

ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชร เพ็งชัย

อาจารย ดร.วจัสกร กาญจนะ อาจารย ดร.สุรชัย วงชารี
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อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโยธา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา หอมวิเชียร

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.กริสน ชัยมูล รองศาสตราจารย ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชาญ โชติถนอม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิทย จิตราพิเนตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวา แกวปลั่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลงกรณ ละมอม ผูชวยศาสตราจารยนบปนม แกวหานาม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษพันธ แทนเกษม อาจารยณัฏฐพงษ ลาดบัตร
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อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมการผลิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศฐา ศรีเทพ

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ

รองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอุมา ลาสุนนท

อาจารย ดร.สริญญา ศาลางาม อาจารยกฤต จันทรสมัย
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อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมชีวภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ

ประธานหลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรศ มีโส ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละมุล วิเศษ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 316



อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัฒนชัย คุณะโคตร

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยั่งยืน รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ปตติยะ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพัฒน ชมภูคํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดพงษ เชี่ยวชาญวัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภา แคนสี 

อาจารย ดร.นรินทร ศิริวรรณ
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รองศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ปตติยะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวา แกวปลั่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลงกรณ ละมอม

อาจารยณัฏฐพงษ ลาดบัตร

อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมปฏิบัติ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 318



บุคลากรสายสนับสนุน

กลุมงานบริหารและแผน

 งานบริหารและธุรการ

 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

หัวหนากลุมงานบริหารและแผน

ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวชญาภา ชาดา

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาวพักตรวิภา ขันผง

ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

นายวิรุฬ พลชํานิ

ตําแหนง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางลําพูน ศรีโพธิ์ผา

ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ

ตําแหนง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเกศรินทร ภูผานี

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชนี คําวงษา

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางอรุณี กลิ่นผกา

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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 งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

 งานยานยนต

นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวชิตชนก ทิพยโสดา

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชยภร ศิริโยธา

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา

นางสาวพัชรา ติตะสี

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายชุติพนธ โคตรชา

ตําแหนง: พนักงานขับรถยนต

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 320



 งานบริการการศึกษา/งานกิจการนิสิต

กลุมงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสาวเสาวลักษณ เรียงพรม

หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนานิสิต

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสถาพร พวงมะลัย

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา

นางสาววรินญา ชื่นใจ

ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี กั้วพงษ

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ เรียงพรม

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน อุดมกานตง

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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กลุมงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

 งานอาคารสถานที่

นายนัฐราช แสนมีมา

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

นายธีรานันท ขันงาม

ตําแหนง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสุรเชษฐ สวนจันทร

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตร

นางสาวภูพิงค ชวยอุดม

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

นายสุระ ทับสีแกว 

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน

นายยุทธนา ออดไธสง

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

นายจตุพล สายจันทา 

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา 

นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

ตําแหนง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายศิวณัทร ศรีโลหอ

ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา

นายนัฐราช แสนมีมา

หัวหนากลุมงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
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 งานบริการวิชาการ

 งานโสตทัศนูปกรณและงานคอมพิวเตอร

นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

ตําแหนง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวตรีญาภัทร แสงตา

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

นายสมนึก พันเสนา

ตําแหนง: นักวิทยาศาสตร

นายสุวิทย เสนาลาด

ตําแหนง: ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา คํามูลนาม

ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

นายปญญา จีระฉัตร 

ตําแหนง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
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รางวัล/ผลงานเดนในรอบป



บุคลากรไดรับรางวัลผลงานวิจัยฯ ดีเดน 60 ป วช.
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช, 

รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยัง่ยนื จากคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และผูชวยศาสตราจารย ดร.เชดิพงษ เชีย่วชาญ

วฒันา จากคณะครุศาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน ในโอกาสไดรบัรางวัลผลงานวจิยั และ

นวัตกรรมดีเดน 60 ป วช. การนําไปใชประโยชนดานการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ ในผลงานเรื่อง เครื่องอบแหงถังหมุนแบบเคลื่อนยายได

สําหรับผลผลิตทางการเกษตร จากสํานักงานวิจัยแหงชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาส

ครบรอบการสถาปนา สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 60 ป ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

นิสิตรับรางวัลโครงการมหกรรมนําเสนอผลงานและผลการเรียนรูรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดสงผลงานเขารวมการนําเสนอในโครงการมหกรรมนําเสนอผลงานและผลการเรียนรูรายวิชาหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน ประจําภาคตน 

ปการศึกษา 2562 จัดโดย สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 2 ผลงาน ไดแก

1. โครงการทาสีตีเสนจราจร ชุมชนคณะการบัญชีและการจัดการ (นําเสนอปากเปลา)

2. โครงการนํารองติดตั้งถังขยะที่สนามกีฬาเอนกประสงค ชุมชนผูรักสุขภาพ มมส (จัดนิทรรศการ)

จากจํานวนผูเขารวมนําเสนอปากเปลา 10 หลักสูตร ผลการพิจารณาคือ โครงการทาสีตีเสนจราจร หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไดรับ

รางวัลชมเชย

การประกวดแขงขันในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ พิชิตโลกไฟฟา”
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร คณาจารยจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 

พรอมดวยนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขารวมการประกวดแขงขันนวัตกรรมส่ิงประดิษฐดานพลังงานไฟฟา

ภายใตโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ พิชิตโลกไฟฟา” ซึ่งจัดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยสาขาเมคาทรอนิกส

สงเขาประกวดกับผลงาน แอปพลิเคชั่นเปด-ปดไฟ และคํานวณคาไฟบนสมารทโฟน และ สาขาเครื่องกลสงเขาประกวดกับผลงาน 

UV-FRESH BOT หุนยนตกําจัดเชื้อโรคและระบบฟอกอากาศดวยรังสี UV-C
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งานแสดงความยินดีแดผูเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน ประจําปการศึกษา 
2561-2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ 

แข็งแรง ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร และคณาจารย เขารวมงานเล้ียงแสดงความยินดีแดผูเขารับ

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน ประจําปการศึกษา 2561 - 2562 จัดโดย

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ซึง่ในปนี ้รองศาสตราจารย ดร.สพุรรณ ยัง่ยนื คณาจารยประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร ไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ

พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ประจําปการศึกษา 2561 - 2562

นอมเกลาฯ ถวายผลิตภัณฑ ขาวฮางงอก แดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอมเกลาฯ ถวายผลิตภัณฑ ขาวฮางงอก 

แดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค

ไปยงัอาคารเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อาํเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2561 - 2562 และเพื่อเปนการ

รวมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 20 ปแหงการสถาปนาคณะฯ 

นักวิจัยในโครงการประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดพงษ เชี่ยวชาญวัฒนา

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 326



บุคลากรรับรางวัลอาจารยดีเดน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

(เขตพื้นที่ในเมือง) คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย นางวิรายา ภมรสมิต หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวย

เจาหนาที่ รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด ผูชวยศาสตราจารย เกสร วงศเกษม คณาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในโอกาส

ไดรับรางวัลอาจารยดีเดน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปพุทธศักราช 2562

นิสิตบัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน
วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

(เขตพื้นที่ในเมือง) คณะวิศวกรรมศาสตร ขอแสดงความยินดีแด นายสถาพร สอนสุภาพ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวศิวกรรมศาสตร ในโอกาสไดรบัรางวลัวิทยานพินธดเีดนรางวลัที ่2 กลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจาํปการศึกษา 2560 - 2561 

ปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสควารางวัลประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สาขาวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาแขงขันประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมพระเจาจอมเกลา

พระนครเหนอื (KMUTNB Innovation Award 2020) โดยสงผลงานเขาประกวดในชือ่ “อปุกรณฝกนัง่และยนืทรงตวัแบบมกีารปอนกลบั

ดวยการมอง” และควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Innovative Ideas 
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นิสิตเขารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายพงษนรินทร ไชยเพ็ชร นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเขารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจําปการศึกษา 2562 

จากนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผูแทนพระองค โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร 

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําป 2562 และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรควารางวัลนวัตกรรมดานพลังงานระดับชาติ 
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวย 

นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม นางสาวสุนิสา ศรีอุดร นายจีระศักด์ิ ใจชวง และนายพงศศิริ สําราญมาก โดยมีผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชลธี โพธิ์ทอง และ อาจารย ดร.สริญญา ศาลางาม เปนอาจารยผูดูแล ภายใตช่ือทีม God Like ไดเขารวมแขงขันนําเสนอผลงาน

นวัตกรรมดานพลังงาน รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) 20 ทีมสุดทายโครงการ Young Energy Research Showcase จัดโดยกระทรวง

พลังงานรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการแขงขัน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรทีม God Like ไดรับรางวัล Popular Vote 

อันดับที่ 3 ซึ่งโครงการนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 มีนิสิตจํานวน 95 ทีม จาก 27 สถาบันทั่วประเทศเขารวมการแขงขัน 

ซึ่งทีม God Like ไดนําเสนอผลิตภัณฑ Super C cool นวัตกรรมที่ชวยแกปญหาอุณหภูมิในรถสูง เมื่อตองจอดรถกลางแดด
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บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีแก รองศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวรัตน พิลาแดง 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา อนสุาขาวิศวกรรมไฟฟากําลงั และผูชวยศาสตราจารยศตวรรษ ทวงชน สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอม ในโอกาส

ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 3/2563) เห็นชอบใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ ในโอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง “ผูอํานวยการ

สาํนกัศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม” ตามมตสิภามหาวทิยาลยัมหาสารคามในคราวประชมุครัง้ที ่5/2563 ตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 

2563 เปนตนไป 
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บุคลากรรวมเขาเฝาฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรวมเขาเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 

ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

กรงุเทพมหานคร ซึง่จดัโดยสาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม (อว.) รวมกับหนวย

งานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคสวนที่เกี่ยวของ ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารย ดร.จักรมาส เลาหวณิช ตัวแทนนักวิจัย

จากหนวยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรวม

เปนหนึ่งในผูถวายรายงานนิทรรศการ“ชุมชนเขมแข็งดวยวิจัยและนวัตกรรม” เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องอบแหงอินฟราเรดแบบถังหมุน 

โดยมีทีมวิจัยประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดพงษ เชี่ยวชาญวัฒนา
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ผลการดำำาเนิินิงานิ



ดำ้านิการเรียนิการสอนิ
 1.	 หลัักสููตร

กล่ั�มสูาขา ระดัับปริญญา หลัักสููตรแลัะสูาขาวิิชา ประช่มสูภามหาวิิทยาลััย	ครั�งท่�/	วัิน/เดืัอน/ปี

หลัักสููตรท่ี่�เปิิดในปีิ
การศึึกษา 2562

ระดับปิริญญาตร่ วศึ.บ. วิศึวกรรมโยธา 
วศึ.บ. วิศึวกรรมการผลิัต 
วศึ.บ. วิศึวกรรมเคร่�องกลั 
วศึ.บ. วิศึวกรรมช่ีวภาพ 
วศึ.บ. วิศึวกรรมเมคาที่รอนิกส์ู 
วศึ.บ. วิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 
วศึ.บ. วิศึวกรรมไฟฟ้า 
วศึ.บ. วิศึวกรรมเมคาที่รอนิกส์ู (ต่อเน่�อง)
วศึ.บ. วิศึวกรรมปิฏิิบัติการ (ต่อเน่�อง)

5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560
6/2561 วันท่ี่� 22  มิถุุนายน 2561
6/2561 วันท่ี่� 22  มิถุุนายน 2561

ระดับปิริญญาโที่ วศึ.ม.วิศึวกรรมเคร่�องกลั
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ.2560)
วศึ.ม.วิศึวกรรมโยธา
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ. 2562)
วศึ.ม.วิศึวกรรมไฟฟ้าแลัะคอมพิวเตอร์
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ.2562)

5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560

10/2562 วันท่ี่� 25 ตุลัาคม 2562

6/2562 วันท่ี่� 28 มิถุุนายน 2562

ระดับปิริญญาเอก ปิร.ด.วิศึวกรรมเคร่�องกลั
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ.2560)
ปิร.ด.วิศึวกรรมโยธา
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ. 2560)
ปิรด.วิศึวกรรมไฟฟ้าแลัะคอมพิวเตอร์
(หลัักสููตรปิรับปิรุง พ.ศึ.2562)

5/2560 วันท่ี่� 26 พฤษภาคม 2560

4/2560 วันท่ี่� 28 เมษายน 2560

6/2562 วันท่ี่� 28 มิถุุนายน 2562

	 2.	 นิสิูต	(จำำานวิน)

หน�วิย	:	คน
ระดัับปริญญาตร่

หลัักสููตร
ระบบ

ปกติ พิิเศษ พิิเศษ(เทีียบเข้้า) พิิเศษ(ต่อเน่ื่�อง)

วิิศวิกรรมศาสตร์ (ช้ั้�นปีีท่ี่� 1) 757 - - -

วิิศวิกรรมการผลิิต 232 13 24 -

วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ 257 1 43 -

วิิศวิกรรมช่ั้วิภาพ 131 10 - -

วิิศวิกรรมไฟฟ้า 272 3 132 -

วิิศวิกรรมเมคาที่รอนิกส์ 218 10 16 -

วิิศวิกรรมโยธา 241 5 100 -

วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้ิอม 210 14 2 -

วิิศวิกรรมปีฏิิบ้ัติ - - - 88

รวม 2,318 56 317 88

รวมระดัับปริญญาตรี 2,779

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 332



ระดัับบัณฑิิตศึึกษา

หลัักสููตร
ระดัับปริญญาโที ระดัับปริญญาเอก

ในื่เวลัาราชการ นื่อกเวลัาราชการ ในื่เวลัาราชการ นื่อกเวลัาราชการ

 วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ 15 15 19 3

 วิิศวิกรรมไฟฟา้แลิะคอมพวิิเตอร์ 23 31 33 1

 วิิศวิกรรมโยธา 13 13 14 5

รวิม 51 59 66 9

รวมระดัับ ปริญญาโที 110 ปริญญาเอก 75

รวมทัี�งคณะ 2,964

 * ข้้อมูลั จาก ระบบ MIS ( จำานวนนิสิูตปัิจจุบัน ) ณ วันท่ี่� 4 มกราคม 2564

 4.	 บทีความวิทียานิื่พินื่ธ์์ข้องบัณฑิิตระดัับปริญญาโที	 ทีี�ได้ัตีพิิมพ์ิเผยแพิร่ระดัับชาติ	 ปีงบประมาณ 

	 	 พิ.ศ.2562	-	2563

ทีี� ช่�อ	–	สูกุลั สูาข้าวิชา ผลังานื่ตีพิิมพ์ิ ฐานื่ข้้อมูลั

1 นางสาวิภาล้ิดดา 

เน่�องแก้วิ

วิิ ศ วิ ก ร ร ม

เคร่�องกลิ แผน ก 

แบับั ก 2

ภาล้ิดดา เน่�องแก้วิ, ยศฐา ศร่เที่พ, เก่ยรติศ้กดิ� ศร่ปีระท่ี่ปี. 

ผลิการเติมพลิาสติกไซเซอร์ต่อสมบ้ัติของฟิล์ิมพอลิิแลิคติคแอซิด

ผสมพอลิิบิัวิทิี่ล่ินอะดเิพที่-โค-เที่เรฟที่าเลิที่. วิารสารวิิที่ยาศาสตร์

แลิะเที่คโนโลิย ่มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. ปีีท่ี่� 39 ฉบับ้ัท่ี่� 2 เด่อน 

พฤษภาคม - มิถุุนายน 2563.

TCI = กลุ่ิม 1

2 นายณรงค์ธร  

เน่�อจ้ันที่า

วิิ ศ วิ ก ร ร ม

เคร่�องกลิ แผน ก 

แบับั ก 2

ณรงค์ธร เน่�อจ้ันที่า, เกสร วิงศ์เกษม, ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด. 

การพ้ฒนาเคร่�องที่อแลิะจัดจัำาลิายผ้า. วิารสารวิิที่ยาศาสตร์แลิะ

เที่คโนโลิย ่,มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. ปีีท่ี่� 14 ฉบ้ับัพิเศษ 

ก้นยายน 2561. หน้า 314-320.

TCI = กลุ่ิม 1

3 นางสาวิ เจัน จิัรา 

จัรรยา

วิิ ศ วิ ก ร ร ม

เคร่�องกลิ แผน ก 

แบับั ก 2

เจันจิัรา จัรรยา, เชิั้ดพงษ์  เช่ั้�ยวิชั้าญว้ิฒนา, จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้, 

พ่ระยศ แข็งข้น แลิะสุพรรณ  ย้�งย่น. การออกแบับัแลิะพ้ฒนา

เคร่�องแช่ั้แลิะเพาะงอกข้าวิเปีล่ิอกในข้�นตอนเด่ยวิ. วิารสาร

สมาคมวิิศวิกรรมเกษตรแห่งปีระเที่ศไที่ย. ปีีท่ี่� 26 ฉบ้ับัท่ี่� 

1(2563), มกราคม - มิถุุนายน 2563. หน้า 44-51. 

TCI = กลุ่ิม 1 

(ปีระเมินรอบั 3)     

TCI = กลุ่ิม 2 

(ปีระเมินรอบั 4)  

4 นางสาวิทิี่พย์ธิดา

อ้คคะปีระสา

วิิ ศ วิ ก ร ร ม

เคร่�องกลิ แผน ก 

แบับั ก 2

ทิี่พย์ธิดา อ้คคะปีระสา, ยศฐา ศร่เที่พ.การวิิเคราะห์การผสมก้น

ของพอลิิแอลิแลิ็กไที่ด์แลิะพอลิิด่แล็ิกไที่ด์ด้วิยวิิธ่การหลิ่อฟิล์ิม. 

วิารสารวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย่ มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. 

ปีีท่ี่� 38 ฉบ้ับัท่ี่� 5 ก้นยายน - ตุลิาคม 2562. หน้า 534-538. 

TCI = กลุ่ิม 1 

(ปีระเมินรอบั 3)
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5 นายเดชั้า 

ปีะเขที่าน้ง

วิิ ศ วิ ก ร ร ม

เคร่�องกลิ แผน ก 

แบับั ก 2

เดชั้า ปีะเขที่าน้ง, เชิั้ดพงษ์ เช่ั้�ยวิชั้าญว้ิฒนา, จ้ักรมาส เลิาหวิณชิั้, 

พร่ยศ แข็งข้น, สุพรรณ ย้�งย่น. อิที่ธิพลิของร้งส่อินฟราเรดร่วิม

ก้บัลิมร้อนแลิะการเที่มเปีอริง ต่อร้อยลิะการงอกแลิะการเจัริญ

เติบัโตต้นอ่อนของเมล็ิดพ้นธ์ุข้าวิขาวิดอกมะลิิ 105. วิารสาร

สมาคมวิิศวิกรรมเกษตรแห่งปีระเที่ศไที่ย. ปีีท่ี่� 26 ฉบ้ับัท่ี่� 

1(2563), มกราคม - มิถุุนายน 2563. หน้า 52-61. 

TCI = กลุ่ิม 1 

(ปีระเมินรอบั 4)

6 นายเอกร้ตน์ 

โคตะบุัตร

วิิศวิกรรมไฟฟ้า

แลิะคอมพิวิเตอร์ 

แผน ก แบับั ก2

Ekkarat Khotabut, Nattawut Tonglim and Chonlatee 

Photong. Real-Time Pressing Force System for Electrical 

Connectors on Printed Circuit Boards. Mahasarakham 

International Journal of Engineering Technology (MIJET). 

Volume 5 number 1 januray-jine 2019 p. 9-19. 

TCI = กลุ่ิม 2

7 นางสาวิวิิลิาว้ิลิย์

ที่องนรินท์ี่

วิิศวิกรรมไฟฟ้า

แลิะคอมพิวิเตอร์ 

แผน ก แบับั ก2

วิิลิาว้ิลิย์  ที่องนรินที่ร์, ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง. เที่คนิคการปีระหย้ด

พล้ิงงานสำาหร้บักระบัวินการแยกชิั้�นส่วินโที่รศ้พท์ี่ม่อถุ่อด้วิย

ระบับัการให้ควิามร้อนด้วิยคล่ิ�นไมโครเวิฟ. วิารสารวิิจ้ัย มข. 

(ฉบ้ับับ้ัณฑิิตศึกษา). ปีีท่ี่� 20 ฉบ้ับัท่ี่� 4 ตุลิาคม - ธ้นวิาคม 2563.

TCI = กลุ่ิม 1 

(ปีระเมินรอบั 3)     

TCI = กลุ่ิม 2 

(ปีระเมินรอบั 4)  

8 นายไกรวิิชั้ญ์

ดาบัโสมศร่

วิิศวิกรรมไฟฟ้า

แลิะคอมพิวิเตอร์ 

แผน ก แบับั ก2

ไกรวิิชั้ญ์  ดาบัโสมศร่, ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง. การศึกษาควิามผิดปีกติของ

การข้นสกรูแลิะเที่คนิคการว้ิดค่าแรงบิัดของหุ่นยนต์ข้นสกรู

อ้ตโนม้ติด้วิยการวิิเคราะห์ส้ญญาณที่างไฟฟ้า. วิารสารวิิชั้าการ

เที่คโนโลิย่อุตสาหกรรม. ปีีท่ี่� 16 ฉบ้ับัท่ี่� 1 มกราคม - เมษายน 

2563. 

TCI = กลุ่ิม 1 

(ปีระเมินรอบั 3)     

TCI = กลุ่ิม 2 

(ปีระเมินรอบั 4)  

9 นายคณาวุิฒิ 

โพธิยา

วิิศวิกรรมไฟฟ้า

แลิะคอมพิวิเตอร์ 

แผน ก แบับั ก2

คณาวุิฒิ โพธิยา, วิรว้ิฒน์ เสง่�ยมวิิบูัลิ. การหาค่าท่ี่�เหมาะสมของ

ฟังก์ช้ั้นคณิตศาสตร์ด้วิยวิิธ่หมากรุก. วิารสารวิิที่ยาศาสตร์แลิะ

เที่คโนโลิย่ มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. ฉบั้บัพิเศษ  ก้นยายน 

2561. หน้า 88-95. 

TCI = กลุ่ิม 1

10 นายพรหมช้ั้ย 

สุพรรณ

วิิศวิกรรมไฟฟ้า

แลิะคอมพิวิเตอร์ 

แผน ก แบับั ก2

Promchai Suphan, Siwa Kaewplang and Worawat 

Sa-Ngiamvibool. Monitoring of Rice Growth with 

UAV-Derived Aerial Imagery. MAHASARAKHAM 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY, 

VOL. 5, NO. 1, JANUARY-JUNE 2019. page 28-32. 

TCI = กลุ่ิม 2

11 นายท้ี่ตตว้ิฒน์

ดาราก้านตง

วิิศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

ท้ี่ตตว้ิฒน์ ดาราก้านตง, อนงค์ฤที่ธิ� แข็งแรง. การปีร้บัปีรุงโค้ง

ควิบัคุมของอ่างเก็บันำ�าด้วิยเที่คนิคการถุ่ายลิะอองเรณูดอกไม้. 

วิารสารวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย่ มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. 

ปีีท่ี่� 14 ฉบ้ับัพิเศษ ก้นยายน 2561. หน้า 214-226. 

TCI = กลุ่ิม 1

12 นายกานต์ นาม่ผลิ วิิศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

กานต์  นาม่ผลิ, มณ่ร้ตน์ องค์วิรรณด่ แลิะสหลิาภ หอมวุิฒิวิงศ์. 

การศึกษาควิามเปี็นไปีได้ที่างเที่คนิคของการใช้ั้เถุ้าหน้กจัากเตา

เผาอุตสาหกรรมสำาหร้บัผลิิตเซรามิกปีระเภที่ดินเหน่ยวิ. วิารสาร

วิิศวิกรรมสาร มหาวิิที่ยาล้ิยนเรศวิร. ปีีท่ี่� 14 ฉบ้ับัท่ี่� 1 มกราคม 

- มิถุุนายน 2562.หน้า 127-139. 

TCI = กลุ่ิม 1
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13 นายวิิสุที่ธ่ 

ว้ิลิย์เคร่อ

วิิศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

Wisuttee Wankrua, Anongrit Kangrang and Ounla 

Sriwanpheng. Evaluation of Runoff in the Upper-Chi 

and Lumsapung Basins using Hydrologic Model and 

Mathematical SWAT Model. Mahasarakham International 

Journal of Engineering Technology. Volume 5 Number 

2 July - December 2019, page: 1-7. 

TCI = กลุ่ิม 2

14 นายอ้ครพลิ ไชั้ยนา วิิศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

Akkarapon Chaiyana and Siwa Kaewplang. Remote 

Sensing for Detection of Grown Rice Fields by Using 

Sentinel-2 Satellite.  The Proceedings of Suratthani 

Rajabhat University  Conference 2019 SRU International 

Conference on Multidisciplinary Research to Create 

Future Prospect (MRCFP) December 12th -  13th, 2019 

Suratthani, Thailand. p. 76-85. 

ปีระชุั้มวิิชั้าการ

ระด้บันานาชั้าติ

15 นายชั้นุดม ศาลิาร้กษ์ วิิ ศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

Chanudom Salarux and Siwa Kaewplang. Estimation of 

Algal Bloom Biomass Using UAV-Based Remote Sensing.  

The Proceedings of Suratthani Rajabhat University  

Conference 2019 SRU International Conference on 

Multidisciplinary Research to Create Future Prospect 

(MRCFP) December 12th -  13th, 2019 Suratthani, Thai-

land. p. 120 - 126. 

ปีระชุั้มวิิชั้าการ

ระด้บันานาชั้าติ

16 นายพงษ์พ้ฒน์ ส้จัจัา วิิศวิกรรม โยธา 

แผน ก แบับั ก2

Phongphat Sajja and Siwa Kaewplang. Estimation of 

Suspended Sediment in the Lam Pao River by 

Remote-Sensing Using UAV.  The Proceedings of 

Suratthani Rajabhat University  Conference 2019 SRU 

International Conference on Multidisciplinary Research 

to Create Future Prospect (MRCFP) December 

12th -  13th, 2019 Suratthani, Thailand. p. 93-105. 

ปีระชุั้มวิิชั้าการ

ระด้บันานาชั้าติ

17 น า ย ณ ร ง ค์ ฤ ที่ ธิ� 

จ้ันที่น์ว้ิฒนวิงษ์

วิิ ศวิกรรม โยธา 

แผน ก(2)

ณรงค์ฤทีธิ์�			จัันื่ทีน์ื่วัฒนื่วงษ์	แลิะกริสน์ ช้ั้ยมูลิ. พฤติกรรมเชิั้ง

พลิศาสตร์ของเจัด่ย์คอนกร่ตเสริมเหล็ิก. วิารสารวิิศวิกรรมสาร

ฉบ้ับัวิิจ้ัยแลิะพ้ฒนา. ปีีท่ี่� 31 ฉบ้ับัท่ี่� 1 มกราคม - ม่นาคม 2563. 

หน้า 101-110. 

TCI กลุ่ิม 1

18 นายอนุสรณ์

เดชั้บุัร้มย์

วิิ ศ วิกรรม โยธา 

แผน ก(2)

อนุื่สูรณ	์		เดัชบุรัมย์	กริสน์ ช้ั้ยมูลิ. คุณสมบ้ัติของบัล็ิอกปีระสาน

ท่ี่�ผสมเถุ้าลิอยแลิะเถุ้าก้นเตา. วิารสารวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยศร่นครินที่รวิิโรฒ. ปีีท่ี่� 14 ฉบ้ับัท่ี่� 1 มกราคม - 

เมษายน 2562. หน้า 99-105. 

TCI กลุ่ิม 1

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 35



	 5.	 บทีความวิทียานิื่พินื่ธ์์ข้องบัณฑิิตระดัับปริญญาเอก	 ทีี�ได้ัตีพิิมพ์ิเผยแพิร่ระดัับชาติ	 ปีงบประมาณ 

	 	 พิ.ศ.2562	–	2563

ทีี� ช่�อ	–	สูกุลั สูาข้าวิชา ผลังานื่ตีพิิมพ์ิ ฐานื่ข้้อมูลั

1 นายพุฒิพงศ์ 

ปีระทุี่มชั้าติ

วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ Puttipong Patumchat and Keartisak Sriprateep. New 

computer geometric modeling approach with filament 

assembly model for woven fabric structures. The Journal 

of the Textile Institute. Volume 110, 2019 - Issue 1, p. 50-60.

ISI/Science 

Citation Index 

Expanded/

คปีก

2 นายสมพร

หงษ์กง

วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ Somporn Hongkong & Jindaporn Jamradloedluk. A 

technique for evaluation of sky luminance distribution in 

tropical climate: a case study of Northeastern Thailand. 

International Journal of Sustainable Energy. Volume 39  

Issue 2 Pages 176-189  Published online: 21 Sep 2019  

Web of 

Science

3 นางสาวิดวิง

กมลิ 

ด้งโพนที่อง

วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลิะ

คอมพิวิเตอร์

Duangkamol Dungphonthong, Worawat Sa-ngiamvibool.

The injury grape leaf surface detection using hybrid mean 

shift and threshold optimization algorithm. International 

Journal of Simulation Systems, Science & Technology. 

Volume 20, Number 4 2019. p. 6.1-6.8 

SCOPUS

4 นายว่ิระกุลิ 

ปีระทุี่มกุลิ

วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลิะ

คอมพิวิเตอร์

Weeragul Pratumgul, Worawat Sa-ngiamvibool. Classification 

and Identification of Diabetic Retinopathy Severity Stages 

in Thai Patients Using Deep Learning Based Convolution 

Neural Networks. International Journal of Simulation 

Systems, Science & Technology. Volume 20, Number 3, 

Page 17.1-17.7, June 2019. 

SCOPUS

5 นายณ้ฐพลิ

แสนคำา

วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลิะ

คอมพิวิเตอร์

Nuttapol Saenkham, Worawat Sa-ngiamvibool. Screening 

of Chronic Kidney Disease Patients Using Gradient Boosted 

Trees with Grid Optimization.  International Journal of Sim-

ulation Systems, Science & Technology. Volume 20, Number 

3, Page 14.1-14.6, June 2019. 

SCOPUS

6 นายจิัรพนธ์

ที่าแกง

วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลิะ

คอมพิวิเตอร์

Chiraphon Takeang Apinan Aurasopon. Multiple of Hybrid 

Lambda Iteration and Simulated Annealing Algorithm to 

Solve Economic Dispatch Problem with Ramp Rate Limit 

and Prohibited Operating Zones. Journal of Electrical 

Engineering & Technology. January 2019, Volume 14, 

Issue 1, pp 111–120 First Online: 04 January 2019. 

Web of 

Science

7 นายธ่ระว้ิฒน์ 

ที่องวิรรณ

วิิศวิกรรมโยธา Teerawat Thongwana, Anongrit Kangranga, Haris 

Prasanchumb. Multi-objective future rule curves using 

conditional tabu search algorithm and conditional genetic 

algorithm for reservoir operation. Heliyon. Volume 5, Issue 

9, September 2019, e02401

Web of 

Science
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8 นายสุรเชั้รษฐ์ 

ส่ชั้ำานาญ

วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ 

แบับั 2.1

S. Sichamnan, T. Chompookham and T. Parametthanuwat. 

A case study on internal flow patterns of the two-phase 

closed thermosyphon (TPTC). CASE STUDIES IN THERMAL 

ENGINEERING. Volume 18, April 2020, 100586. 

Web of 

Science

9 นายมงคลิช้ั้ย 

คำาปีากด่

วิิศวิกรรมเคร่�องกลิ Mongkolchai KAMPAGDEE, Nattapol POOMSA-AD and La-

mul WISET. MODEL FOR DRYING OF ERI SILKWORM PUPAE 

WITH MICROWAVE AND HOT AIR COMBINATION. JOURNAL 

OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY. 

Received 27 Aug 2019, Accepted 17 Feb 2020, Published 

online: 22 Apr 2020

Web of 

Science

10 นายวิิชั้าญ 

ศร่สุวิรรณ์

วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลิะ

คอมพิวิเตอร์

WICHAN SRISUWAN, WORAWAT SA-NGIAMVIBOOL, OPTIMAL 

CONTROLLERS DESIGN FOR ISOLATED HYBRID WIND-DIESEL 

POWER SYSTEM USING BEE ALGORITHM. REVUE ROUMAINE 

DES SCIENCES TECHNIQUES-SERIE ELECTROTECHNIQUE ET 

ENERGETIQUE.  Vol. 64, 4, pp. 341–348,  2019 

Web of

Science

	 6.	 โครงการ/	กิจำกรรมท่�สูนับสูน่นการพััฒนาหลัักสููตร	การจัำดัการเร่ยนการสูอน

ทีี� ช่�อโครงการ งบประมาณ

1 โครงการปีฐมนิเที่ศนิสิตใหม่ระด้บัปีริญญาตร่แลิะผู้ปีกครองนิสิต 143,500

2 โครงการสน้บัสนุนนิสิตแต่ลิะสาขาวิิชั้าเข้าร่วิมปีระชุั้มวิิชั้าการ นำาเสนอ แลิะแข่งข้นที่างวิิชั้าการ

(จ้ัดสรร 8 สาขา สาขาลิะ 35,000 บัาที่)

280,000

3 โครงการปีฐมนิเที่ศนิสิตใหม่ระด้บับ้ัณฑิิตศึกษา 20,000

4 โครงการส้มมนานิสิตเล่ิอกสาขา 35,000

5 โครงการเตร่ยมควิามพร้อมนิสิตใหม่ (จ้ัดสรร 8 สาขา สาขาลิะ 15,000 บัาที่) 120,000

6 โครงการแลิกเปีล่ิ�ยนเร่ยนรู้/ถุ่ายที่อดปีระสบัการณ์ระหว่ิางศิษย์เก่าแลิะศิษย์ปัีจัจุับ้ัน

(จ้ัดสรร 7 สาขา สาขาลิะ 20,000 บัาที่)

140,000

7 โครงการส้มมนานิสิตระด้บับ้ัณฑิิตศึกษา 320,000

8 โครงการเพิ�มศ้กยภาพแลิะพ้ฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิิศวิกรรมเมคาที่รอนิกส์ 50,000

9 โครงการเพิ�มศ้กยภาพแลิะพ้ฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 50,000

10 โครงการสน้บัสนุนให้ผู้ม่ปีระสบัการณ์ที่างวิิชั้าการหร่อวิิชั้าช่ั้พจัากภายนอกเข้ามาม่ส่วินร่วิมในการเร่ยน

การสอน (จ้ัดสรร 8 สาขา สาขาลิะ 20,000 บัาที่)

160,000

11 โครงการร้บัปีริญญาบ้ัณฑิิตใหม่ 200,000

12 โครงการสง่เสริมแลิะพ้ฒนาการบัริหารงานหล้ิกสูตรรายสาขา  (จ้ัดสรร 9 สาขา สาขาลิะ 20,000 บัาที่) 180,000
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ทีี� ช่�อโครงการ งบประมาณ

13 โครงการที่วินสอบัผลิส้มฤที่ธิ�ฯ 40,000

14 โครงการสหกิจัศึกษา 200,000

15 โครงการสน้บัสนุนรายวิิชั้าเตร่ยมควิามพร้อมสหกิจัศึกษา 15,000

16 โครงการสน้บัสนุนรายวิิชั้า 1 หล้ิกสูตร 1 ชุั้มชั้น  (จ้ัดสรร 7 สาขา สาขาลิะ 20,000 บัาที่) 140,000

17 โครงการปีฐมนิเที่ศนิสิตใหม่ ระด้บับ้ัณฑิิตศึกษา ปีระจัำาภาคต้น ปีีการศึกษา 2563 5,500

ดำ้านิกิจกรรมพััฒนิานิิสิต
	 1.	 โครงการ/กิจำกรรมของนิสิูต

ช่�อโครงการ วันื่/เด่ัอนื่/ปี	ทีี�จััดั สูถานื่ทีี�
ผู้เข้้าร่วม	

(คนื่)

งบประมาณ	

(บาที)

เคร่อข่ายศิษยเ์ก่าแลิะควิามร่วิมม่อในการ

พ้ฒนาวิิชั้าการ/วิิชั้าช่ั้พ เพ่�อสร้างช่ั้�อเส่ยง

ให้ก้บัสถุาบ้ัน “ค่นสู่เหยา้ศิษยเ์ก่า : MSU 

ENGINEERING ALUMNI CUP ส้ญจัร 

คร้�งท่ี่� 4”

11-13 ต.ค. 2562 สนามฟุตบัอลิหญ้าเท่ี่ยม 

Sriracha Arena อ.ศร่ราชั้า  

จั.ชั้ลิบุัร่

520 225,360

ปีระเพณ่ลิอยกระที่ง ปีระจัำาปีีการศึกษา 

2562

9 พ.ย. 2562  บัริเวิณรอบัสระนำ�าหน้า

คณะวิิที่ยาการสารสนเที่ศ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

450 45,000

ราตร่ส่เล่ิอดหมู ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562 28 พ.ย. 2562 ห้องปีระชุั้มโรงแรมสยาม

ธาราพาเลิซ ต.เกิ�ง อ.เม่อง  

จั.มหาสารคาม 

548 220,000

อบัรมควิามรู้ระเบ่ัยบัวิิน้ยจัราจัร เพ่�อ

สว้ิสดิภาพนิสิตคณะวิิศวิกรรมศาสตร์” 

21 ธ.ค. 2562 ห้องปีระชุั้ม EN-217     

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

397 9,900

เข้าร่วิมการแข่งข้นก่ฬานิสิตน้กศึกษา

วิิศวิกรรมศาสตร์แห่งปีระเที่ศไที่ย 

“โฮมเก่ยร์เกมส์ คร้�งท่ี่� 30”

23-27 ธ.ค. 2562 มหาวิิที่ยาล้ิยเช่ั้ยงใหม่ 

จ้ังหว้ิดเช่ั้ยงใหม่

132 209,000

ว้ินเด็กแห่งชั้าติ  ปีระจัำาปีี 2563 11 ม.ค. 2563 อาคารพลิศึกษา  

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

63 4,000

สานส้มพ้นธ์น้องพ่�

ก่ฬาส่ชั้าวิวิิศวิกรรมศาสตร์

11-12 ม.ค. 2563 อาคารพลิศึกษา แลิะ   

สนามก่ฬา (ม.ใหม่) 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

870 70,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 338



ช่�อโครงการ วันื่/เด่ัอนื่/ปี	ทีี�จััดั สูถานื่ทีี�
ผู้เข้้าร่วม	

(คนื่)

งบประมาณ	

(บาที)

ติวิหน้งส่อน้องใหม่  (ก่อนสอบักลิางภาค 

2/2562)” 

6-17 ม.ค. 2563 ห้องปีระชุั้ม EN-217     

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

150 10,000

ก่ฬาราชั้พฤกษ ์ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562 15-22 ก.พ. 2563 สนามก่ฬากลิางแลิะ   

อาคารพลิศึกษา 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม  

868 80,000

ก่ฬาวิิดส้มพ้นธ์ ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562 29 ก.พ. 2563 อาคารพลิศึกษา 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

468 35,000

เล่ิอกต้�งสโมสรนิสิตคณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 9 ม่.ค. 2563 ลิานข้างห้องสโมสรนิสิต

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

867 5,030

ปีฐมนิเที่ศนิสิตใหม่ระด้บัปีริญญาตร่               

ปีระจัำาปีีการศึกษา 2563

7 ก.ค. 2563 คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

933 116,500

ลิอดซุ้ม ปีระกวิดดาวิเด่อนคณะฯ แลิะ 

Freshy day and Freshy night : 

ปีระกวิดดาวิเด่อนคณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

แลิะ MSU FRESHMEN 2020”

22 ก.ค. แลิะ 22 

ส.ค. 2563 

ห้องปีระชุั้ม EN-217 คณะ

วิิศวิกรรมศาสตร์ แลิะ 

อาคารพลิศึกษา 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

270 41,500

แสงธรรมนำาที่าง แลิะ อิ�มบุัญ อิ�มอุ่น 

อิ�มใจั ปีระจัำาปีีการศึกษา 2563

15 ส.ค. 2563  ว้ิดพุที่ธมงคลิ (ว้ิดพระย่น) 

อ.ก้นที่รวิิช้ั้ย  

จั.มหาสารคาม

550 72,492.35

ปีระเพณ่ไหว้ิครู ปีระจัำาปีีการศึกษา 2563 27 ส.ค. 2563 อาคารพลิศึกษา

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม 

แลิะ ห้องปีระชุั้ม EN-217 

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม 

270 40,000

	 2.	 นิสิูตหรือศิึษย์เก�าได้ัรับรางวัิลั/ผลังานนิสิูต

ช่�อ-นื่ามสูกุลั ผลังานื่/รางวัลัทีี�ได้ัรับ สูถานื่ทีี� วันื่/เด่ัอนื่/ปี

นายสถุาพร สอนสุภาพ ราง ว้ิลิ วิิที่ยานิพนธ์ ด่ เ ด่น  ราง ว้ิลิ ท่ี่�  2  ก ลุ่ิม

วิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย่ ปีระจัำาปีีการศึกษา 

2560 – 2561 

อาคารหอปีระชุั้มเฉลิิมพระ

เก่ยรติฯ มหาวิิที่ยาล้ิย

มหาสารคาม

9 ธ.ค. 2562

นายร้ฐพลิ  วิิจิัตขะจ่ั รางว้ิลินิสิตต้นแบับั “MSU FOR ALL” ปีระจัำาปีีการ

ศึกษา 2562

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม 22 ม.ค. 2563

นายพงษ์นรินที่ร์  ไชั้ยเพ็ชั้ร เข้าร้บัพระราชั้ที่านเหร่ยญรางว้ิลิเร่ยนด่ ปีระจัำาปีี

การศึกษา 2562 

ศาลิาสหท้ี่ยสมาคม

พระบัรมมหาราชั้ว้ิง

3 ก.พ. 2563
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ช่�อ-นื่ามสูกุลั ผลังานื่/รางวัลัทีี�ได้ัรับ สูถานื่ทีี� วันื่/เด่ัอนื่/ปี

1) นางสาวิอิศริยา ไชั้ยพลิงาม   

2) นางสาวิสุนิสา ศร่อุดร   

3) นายจ่ัระศ้กดิ� ใจัช่ั้วิง  

4) นายพงศ์ศิริ สำาราญมาก

รางวัลั	Popular	Vote	อันื่ดัับทีี�	3 นำาเสนอผลิงาน

นว้ิตกรรมด้านพล้ิงงาน รอบัชิั้งชั้นะเลิิศ (Pitching) 

ภายใต้โครงการ Young Energy Research 

Showcase จั้ดโดยกระที่รวิงพล้ิงงานร่วิมก้บั

มหาวิิที่ยาล้ิยเที่คโนโลิย่สุรนาร่ 

โรงแรมโนโวิเที่ลิ 

สยามสแควิร์ 

กรุงเที่พมหานคร

22-23 ก.พ. 

2563

1) นางสาวิอิศริยา ไชั้ยพลิงาม   

2) นางสาวิสุนิสา ศร่อุดร   

3) นายจ่ัระศ้กดิ� ใจัช่ั้วิง  

4) นายพงศ์ศิริ สำาราญมาก

รางวัลัรองชนื่ะเลิัศอันื่ดัับ	2 การแข่งข้นท้ี่กษะด้าน

วิิศวิกรรมเกษตร ห้วิเร่�อง “เร่อแล่ินลิม” ภายใต้

โครงการปีระชัุ้มวิิชั้าการวิิศวิกรรมเกษตรแห่งชั้าติ

ค ร้� ง ท่ี่�  26  จ้ัด โดย  คณะ วิิศวิกรรมศาสต ร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น

มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น 

จ้ังหว้ิดขอนแก่น

27-28 ก.พ. 

2563

1) นายอนว้ิชั้ นาดอน  

2) นายจ่ัรยุที่ธ โยวิะผุย  

3) นายกฤษณะ เกษศุภะ  

4) นายณ้ฐพงษ์  ค้นที่า 

รางวัลัชมเชย การแข่งข้นท้ี่กษะด้านวิิศวิกรรม

เกษตร ห้วิเร่�อง “เร่อแล่ินลิม” ภายใต้โครงการ

ปีระชุั้มวิิชั้าการวิิศวิกรรมเกษตรแห่งชั้าติคร้�งท่ี่� 26 

จ้ัดโดย คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น

มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น 

จ้ังหว้ิดขอนแก่น

27-28 ก.พ. 

2563

1) นายธ่รพงษ์ ส่เท่ี่ยมเงิน   

2) นายธ่ระพงษ์ มะโนธรรม  

3) นายสุที่ธิพงษ์ ที่องคำาธรรมชั้าติ  

4) นางสาวิอ้งคณา  ศร่บ้ัวิ  

รางวัลัรองชนื่ะเลิัศอันื่ดัับทีี�	1	ประเภทีการนื่ำาไปใช้

ประโยชน์ื่	รางวัลัรองชนื่ะเลิัศอันื่ดัับทีี�	1	ประเภที

ความคิดัสูร้างสูรรค์	รางวัลัรองชนื่ะเลิัศอันื่ดัับทีี�	1	

ประเภทีการนื่ำาเสูนื่อ การแข่งข้นโครงงานภาค

บัรรยายเร่�อง “เคร่�องเร่งกระบัวินการแช่ั้แลิะเพาะ

งอกเมลิ็ดพ่ชั้” ภายใต้โครงการปีระชัุ้มวิิชั้าการ

วิิศวิกรรมเกษตรแห่งชั้าติคร้�งท่ี่� 26 จ้ัดโดยคณะ

วิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น

มหาวิิที่ยาล้ิยขอนแก่น 

จ้ังหว้ิดขอนแก่น

27-28 ก.พ. 

2563

1) นายชั้านน ช้ั้ยสิที่ธิสินสุข 

2) นายพิเชั้ษฐ์พงษ์  วิงค์จัำาปีา  

3) Ms.Sreyneang Sim

รางว้ิลินิสิตผู้ม่ผลิการเร่ยนด่เด่น ปีระจัำาปีีการศึกษา 

2563

อาคารพลิศึกษา 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

27 ส.ค. 2563

	 3.	 ท่นการศึึกษาของนิสิูต	(ต�อเนื�อง)

ช่�อ-สูกุลั ช่�อทุีนื่ มูลัค่าทุีนื่ จัำานื่วนื่ทุีนื่ รวมเป็นื่เงินื่

1) นางสาวิสุภ้สสร ใบับ้ัง              

2) นายโชั้คอน้นต์ ร้นนะโคตร       

3) นายธ่รว้ิฒน์ แก่นจ้ัด

ทุี่นการศึกษา NHK Spring 

(Thailand) ปีระจัำาปีีการศึกษา 

2563 บัริษ้ที่ เอ็นเอชั้เค สปีริง 

(ปีระเที่ศไที่ย) จัำาก้ด    

20,000 3 ทุี่น 60,000

นายศิวิกร  กุซ้วิ   ทุี่นการศึกษาพระราชั้ที่านสมเด็จั

พระบัรมโอรสาธิราชั้ฯ สยามมกุฎ

ราชั้กุมาร (ม.ที่.ศ.)

ค่าเล่ิาเร่ยน 15,000/เที่อมค่า

หอพ้ก 24,000/ปีี ค่าครองช่ั้พ 

48,000/ปีี อุปีกรณ์การเร่ยน 

10,000/ปีี

1 ทุี่น 97,000

นางสาวิวิราล้ิกษ์   ไล้ิเว่ิยน ทุี่นมูลินิธิเข่�อนย้นฮ่ 15,000 1 ทุี่น 15,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 340



 4. ท่นการศึึกษาของนิสิูต	(รายปี)

ช่�อ-สูกุลั ช่�อทุีนื่ มูลัค่าทุีนื่ จัำานื่วนื่ทุีนื่ รวมเป็นื่เงินื่

นายเก่ยรติศ้กดิ� ม่วิงษ์ ทุี่นภูมิพลิ (ระด้บัปีริญญาตร่) 

ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562

10,000 1 10,000

นายคุณานนท์ี่  โพธิกะ ทุี่นภูมิพลิ (ระด้บัปีริญญาตร่) 

ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562

10,000 1 10,000

นายอ้ครพลิ  ไชั้ยนา ทุี่นภูมิพลิ (ระด้บัปีริญญาโที่) 

ปีระจัำาปีีการศึกษา 2562

15,000 1 15,000

นายวุิฒิช้ั้ย  ข้นชั้ะล่ิ ทุี่นการศึกษา พานาโซนิค ปัี�นวิิศวิะ 

สร้างอนาคต ปีระจัำาปีี 2562

20,000 1 20,000

1) นายรพ่ภ้ที่ร  เตชั้ะรุ่งเร่องสกุลิ

2) นางสาวิร้ตน์สุดา  งามเสริฐ

ทุี่นการศึกษา “อนงค์ฤที่ธิ� 

เเข็งเเรง”(ระด้บับ้ัณฑิิตศึกษา)

10,000 2 20,000

1) นายธ่รภ้ที่ร์  บุับัผาโที่  

2) นายคชั้ศ้กดิ�  อินที่วิรรณ   

3) นายอุท้ี่ย  โพธิ�เศษ 

4) นางสาวิชั้มพูนุที่  ศิลิว้ิตรพงศกุลิ

ทุี่นการศึกษา “ศาสตราจัารย์ ดร. 

ส้มพ้นธ์ ฤที่ธิเดชั้ ปีระจัำาปีี 2563

5,000 4 20,000

นายดนุพร อุ่นขจัร บัริษ้ที่ จัรุงไที่ยไวิร์แอนด์เคเบิั�ลิ 

จัำาก้ด (มหาชั้น)

20,000 1 20,000

จัำานวิน 12 ราย ทุี่นรายได้มหาวิิที่ยาล้ิย ปีระจัำา

ปีีงบัปีระมาณ 2563 (รอบัท่ี่� 1)

5,000 12 60,000

จัำานวิน 80 ราย ทุี่นรายได้มหาวิิที่ยาล้ิย ปีระจัำา

ปีีงบัปีระมาณ 2563 (รอบัท่ี่� 2)

3,000 80 240,000

1) นายศุภโชั้ค  แสงช้ั้ย   

2) นายสุที่ธิพงษ์  ที่องคำาธรรมชั้าติ  

3) นายณ้ฐพงษ์ เก่�อกูลิ 

4) นางสาวิวิร้ญญา  จุัมพลิหล้ิา       

5) นางสาวิธนภรณ์ คำาเหล่ิอ 

6) นางสาวิอ้จัฉรา แก้วิว้ินที่า 

7) นางสาวิแพรวิพรรณ์ แก้วิพาด่

ทุี่นการศึกษาทุี่น “ธนว้ิฒน์ 99” 2,000 7 14,000

	 5.	 โครงการ/กิจำกรรมด้ัานการทำาน่บำาร่งศิึลัปวัิฒนธรรม

วัิน/เดืัอน/ปี ชื�อกิจำกรรม/	โครงการ จำำานวินผู้เข้าร�วิมกิจำกรรม งบประมาณ

9 พ.ย. 62 ปิระเพณ่ลัอยกระที่ง  ปิระจำาปีิ 2562 450 45,000

27 สู.ค. 63 ปิระเพณ่ไหว้ครู  ปิระจำาปีิการศึึกษา 2563 433 40,000

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 41



ดำ้านิการวิิจัย นิวิัตกรรม และงานิสร้างสรรค์์
สูร่ปงานด้ัานการวิิจัำย	นวัิตกรรม	แลัะงานสูร้างสูรรค์ 

ประจำำาเดืัอนปีงบประมาณ	2563
	 1.	 หน�วิยวิิจัำย	ประจำำาคณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์	มหาวิิทยาลััยมหาสูารคาม	จำำานวิน	14	หน�วิยวิิจัำย	

ลัำาดัับ ช่�อหน่ื่วยวิจััย

1 หน่วิยวิิจ้ัยคอนกร่ตแลิะคอมพิวิเตอร์ (Concrete and Computer Research Unit)

2 หน่วิยวิิจ้ัยแหล่ิงนำ�า (Water Resources Research Unit) 

3 หน่วิยวิิจ้ัยเที่คโนโลิยห่ล้ิงการเก็บัเก่�ยวิแลิะวิิศวิกรรมเคร่�องจ้ักรกลิเกษตร  (Postharvest Technology and Agricultural 

Machinery Engineering Research Unit) 

4 หน่วิยวิิจ้ัยพล้ิงงานร้งส่อาทิี่ตย์แลิะแหล่ิงพล้ิงงานสำารอง (Solar Energy and Energy Resources Research Unit)  

5 หน่วิยวิิจ้ัยท่ี่อควิามร้อนแลิะออกแบับัอุปีกรณ์ที่างควิามร้อน  (Heat Pipe and Thermal Equipment Design Research Unit)  

6 หน่วิยวิิจ้ัยเมคาที่รอนิกส์  (Mechatronics Research Unit)  

7 หน่วิยวิิจ้ัยการผลิิตแลิะว้ิสดุ (Manufacturing and Materials Research Unit)  

8 หน่วิยวิิจ้ัยพล้ิงงานช่ั้วิภาพแลิะที่ร้พยากรหมุนเว่ิยน (Bio-Energy and Renewable Resources Research Unit) 

9 หน่วิยวิิจ้ัยอิเล็ิกที่รอนิกส์เพ่�อการเกษตร (Electronics for Agriculture Research Unit)

10 หน่วิยวิิจ้ัยที่างด้านวิิศวิกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering Research Unit)  

11 หน่วิยวิิจ้ัยเที่คโนโลิยก่ารอบัแห้งผลิิตภ้ณฑ์ิที่างการเกษตร (Drying Technology for Agricultural Products Research Unit)   

12 หน่วิยวิิจ้ัยแม่เหล็ิกไฟฟ้าเชิั้งคำานวิณแลิะระบับัเชิั้งแสง (Computational Electromagnetics and Optical Systems 

Research Unit)

13 หน่วิยวิิจ้ัยที่ร้พยากรหมุนเว่ิยนแลิะเที่คโนโลิย่พิท้ี่กษ์สิ�งแวิดล้ิอม (Circular Resources and Environmental Protection 

Technology Research Unit)

14 หน่วิยวิิจ้ัยการออกแบับักระบัวินการแลิะการควิบัคุมอ้ตโนม้ติ (Research Unit of Process Design and Automation) 

	 2.	 ศูึนย์ควิามเป็นเลิัศึทางการวิิจัำย	ประจำำาคณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร	์มหาวิิทยาลััยมหาสูารคาม	จำำานวิน	2	หน�วิยวิิจัำย 

ลัำาดัับ ช่�อศูนื่ย์ความเป็นื่เลิัศทีางการวิจััย

1 ศูนย์ควิามเป็ีนเลิิศที่างการวิิจ้ัยเที่คโนโลิยห่ล้ิงการเก็บัเก่�ยวิแลิะวิิศวิกรรมเคร่�องจ้ักรกลิเกษตร 

(Center of Excellence in Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering)

2 ศูนย์ควิามเป็ีนเลิิศที่างการวิิจ้ัยพล้ิงงานที่างเล่ิอก (Center of Excellence in Alternative Energy)

1.	โครงการวิิจัำย	แลัะงานสูร้างสูรรค์	

ลัำาดัับ รายการ จัำานื่วนื่โครงการ จัำานื่วนื่เงินื่ทุีนื่ทีี�ด้ัรับ	(บาที) รวมจัำานื่วนื่เงินื่ทุีนื่วิจััยทัี�งหมดั

1 ทุี่นวิิจ้ัยภายใน (อาจัารย์) 19 1,750,000

8,026,500 บัาที่2 ทุี่นวิิจ้ัยภายใน (สายสน้บัสนุน) 5 150,000

3 ทุี่นวิิจ้ัยภายนอก (อาจัารย์) 3 6,126,500

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 342



2.	บทควิามท่�ต่พิัมพ์ั/เผยแพัร�ทั�งในแลัะต�างประเทศึ

ลัำาดัับ รายการ จัำานื่วนื่ผลังานื่ปีงบประมาณ	2563

1 การต่พิมพ์วิารสารวิิชั้าการระด้บันานาชั้าติ 21

2 การปีระชุั้มวิิชั้าการระด้บันานาชั้าติ 4

3 การต่พิมพ์วิารสารวิิชั้าการระด้บัชั้าติ  24

4 การปีระชุั้มวิิชั้าการระด้บัชั้าติ 3

5 ผลิงานวิิจ้ัย นว้ิตกรรม แลิะงานสร้างสรรค์ท่ี่�ได้ร้บัรางว้ิลิ  4

6 ผลิงานวิิจ้ัย สิ�งปีระดิษฐ์ ท่ี่�ได้ร้บัการจัดสิที่ธิบ้ัตรหร่ออนุสิที่ธิบ้ัตร  1

รวมจัำานื่วนื่ผลังานื่ 57

	 1.	 โครงการวิิจัำย	แลัะงานสูร้างสูรรค์	บ่คลัากรสูายวิิชาการท่�ได้ัรับท่นวิิจัำยภายในมหาวิิทยาลััยมหาสูารคาม

ทีี� ช่�อโครงการวิจััย แหล่ังทุีนื่
จัำานื่วนื่เงินื่

(บาที)
ผู้วิจััย/ผู้ร่วมวิจััย

1 ระบับัเฝ้้าส้งเกตกระแสคอมเพรสเซอร์

สำาหร้บัเคร่�องปีร้บัอากาศ

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยอาจัารย์ท้ี่�วิไปี

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

40,000 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ

หััวหัน้้าโครงการ

2 Hybrid of Lambda Iteration and 

Meta-Heuristic Methods for Solving 

Economic Dispatch Problem

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัย ปีระเภที่ส่งสริม

อาจัารย์แลิะน้กวิิจ้ัย

ปีระจัำาปีีงบัปีระมาณ 2563

60,000 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ

หััวหัน้้าโครงการ

3 Multiple Hybrid of Lambda Iteration 

and Bee Colony Optimization 

Method for Solving Economic 

Dispatch Problem

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัย ปีระเภที่ส่งสริม

อาจัารย์แลิะน้กวิิจ้ัย

ปีระจัำาปีีงบัปีระมาณ 2563

60,000 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ

หััวหัน้้าโครงการ

4 ระบับับ้ันทึี่กแรงด้นสุญญากาศแลิะอ้ตรา

การบ่ับัต้วิสำาหร้บัเคร่�องร่ดนม

IRTC

สหกรณ์ผู้เล่ิ�ยงโคนม โคกก่อ จัำาก้ด

200,000 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ

หััวหัน้้าโครงการ

5 การพ้ฒนาเคร่�องต้ดร้งไหมอ่ร่� ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยสำาหร้บันิสิตระด้บั

บ้ัณฑิิตศึกษา (ปีริญญาโที่)

20,000 ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด

หััวหัน้้าโครงการ

นางสาวิอินธุอร ปิีลิา

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

6 ผลิของอ้ตราส่วินของพอลิิแอลิแล็ิกไที่ด์ 

แลิะพอลิิด่แล็ิกไที่ด์ต่อการเกิดสเตอริโอ

คอมเพลิก็ซ์แลิะล้ิกษณะของเสน้ใยท่ี่�เตร่ยม

ด้วิยกระบัวินการไฟฟ้าสถิุตย์สำาหร้บัการ

ปีระยุกต์ใช้ั้งานด้านการปีลิดปีล่ิอยยา

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยสำาหร้บันิสิตระด้บั

บ้ัณฑิิตศึกษา (ปีริญญาโที่)

20,000 รศ.ดร.ยศฐา ศร่เที่พ

หััวหัน้้าโครงการ

นางสาวิทิี่พย์ธิดา  

อ้คคะปีระสา

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 43



ทีี� ช่�อโครงการวิจััย แหล่ังทุีนื่
จัำานื่วนื่เงินื่

(บาที)
ผู้วิจััย/ผู้ร่วมวิจััย

7 Characterization of the blends of 

polylactide with low molecular 

weight based on polylactide-poly 

(butylene succinate) block copolymer 

to increase toughness

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัย ปีระเภที่ส่งสริม

อาจัารย์แลิะน้กวิิจ้ัย ปีระจัำา

ปีีงบัปีระมาณ 2563 

 

60,000 รศ.ดร.ยศฐา ศร่เที่พ

หััวหัน้้าโครงการ

8 การเตร่ยมการศึกษาสมบั้ติของนำ�าม้นถุ้�วิ 

เหล่ิองอิพ๊อกซิไดซ์เป็ีนไบัโอพลิาสติก แลิะ

เป็ีนพลิาสติกไซเซอร์สำาหร้บัพอลิิแล็ิกไที่ด์

IRTC

บัริษ้ที่ ไฟเยอร์ เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิิส 

จัำาก้ด

200,000 รศ.ดร.ยศฐา ศร่เที่พ

หััวหัน้้าโครงการ

9 การศึกษากระบัวินการอบัแห้งแบับัฟลิูอิด

ไดซ์เบัดร่วิมก้บักระแสลิมหมุนวินอ้ดต้วิแลิะ

การให้ควิามร้อนด้วิยไมโครเวิฟสำาหร้บั

เตร่ยมข้าวิไรซ์เบัอร์ร่�กึ�งสำาเร็จัรูปี

ทุี่นอุดหนุนการวิิจั้ยอาจัารย์ท้ี่�วิไปีงบั

ปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

100,000 ผศ.ดร.วิส้นต์ ด้วิงคำาจ้ันที่ร์

หััวหัน้้าโครงการ

10 การบัำาบ้ัดทูี่โลิอ่นด้วิยกระบัวินการโฟโตคะ

ตะไลิติกออกซิเดช้ั้�นโดยใช้ั้ TiO
2 
เป็ีนต้วิเร่ง

ปีฏิิกิริยา : การศึกษาสภาวิะท่ี่�เหมาะสมแลิะ

ต้วิแบับัเชิั้งคณิตศาสตร์

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยของอาจัารย์รุ่นใหม่ 

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

90,000 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ 

หััวหัน้้าโครงการ

11 การเพิ�มปีระสิที่ธิภาพการผลิิตขนมจ่ัน 

ในระด้บัอุตสาหกรรม

IRTC

ห้างหุ่นส่วินจัำาก้ด ไร่แสนด่

200,000 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ 

หััวหัน้้าโครงการ

12 การอบัแห้ งปี ล่ิ ก ล้ิ วิยนำ�า หวิ้ า ด้ วิย

ไมโครเวิฟร่วิมก้บัลิมร้อน 

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยวิิศวิกรรมศาสตร์

บัริการ

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

20,000 ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด 

หััวหัน้้าโครงการ

น.ส.ณ้ฐริกา เพิ�มงาม       

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย  

นายนวิมินที่ร์ คำามณ่       

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

13 ชุั้ดฝึ้กอบัรมลิำาด้บัข้�นพ่�นฐานของร่เลิย์ ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยวิิศวิกรรมศาสตร์

บัริการ

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

20,000 รศ.ดร.ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง       

หััวหัน้้าโครงการ

นายธนกร ปีระโภที่าน้ง   

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย 

14 การพ้ฒนาตู้นึ�งก้อนเช่ั้�อเห็ดแบับัแที่งก์

นำ�าส่�เหล่ิ�ยม 

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยวิิศวิกรรมศาสตร์

บัริการ

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

20,000 ผศ.ดร.โสภา แคนส่        

หััวหัน้้าโครงการ

นายเกร่ยงไกร ตุ้มเพ็ชั้ร์   

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย  

นายอ้ษฎาวุิธ แก้วิล่ิ        

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

15 การเพิ�มศ้กยภาพในกระบัวินการผลิิต

ก้อนเช่ั้�อเห็ด

IRTC

วิิสาหกิจัชุั้มชั้นกลุ่ิมเพาะเห็ดชุั้มชั้น

บ้ัานตำาแย

200,000 ผศ.ดร.โสภา แคนส่        

หััวหัน้้าโครงการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 344



ทีี� ช่�อโครงการวิจััย แหล่ังทุีนื่
จัำานื่วนื่เงินื่

(บาที)
ผู้วิจััย/ผู้ร่วมวิจััย

16 การพ้ฒนาเคร่�องปัี�นเส้นด้าย ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยวิิศวิกรรมศาสตร์

บัริการ

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

20,000 ผศ. เกสร วิงศ์เกษม        

หััวหัน้้าโครงการ

นายว่ิระว้ิฒน์ กรมจัรรยา   

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย  

นายภานณุชั้า นิยะนุชั้      

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

17 การพ้ฒนาหุ่นยนต์ส่งของแลิะฆ่่าเช่ั้�อด้วิย

แสงอ้ลิตร้าไวิโอเลิต

ทุี่นอุดหนุนการสร้างนว้ิตกรรม

ตามนโยบัายเร่งด่วินของมหาวิิที่ยาล้ิย

มหาสารคาม ปีระจัำาปีี 2563

200,000 ผศ. เกสร วิงศ์เกษม        

หััวหัน้้าโครงการ

18 การปีร้บัปีรุงผ้งเพ่�อลิดระยะที่างแลิะลิด

เวิลิาในการให้บัริการของโรงพยาบัาลิ

สุที่ธาเวิชั้ 

ทุี่นอุดหนุนการวิิจ้ัยวิิศวิกรรมศาสตร์

บัริการ

งบัปีระมาณเงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

20,000 อาจัารย์กฤต จ้ันที่รสม้ย   

หััวหัน้้าโครงการ

น.ส.ผกาพร ปีระศร่        

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย  

น.ส.ณ้ฐธิดา มาปีะโที่       

นิ้สิิตผู้้้ร่วมวิจััย

19 การพ้ฒนากระบัวินการผลิิตถุา่นอ้ดแที่ง่

ด้วิยเคร่�องต้ดแท่ี่งถุ่านอ้ตโนม้ติ

IRTC

ห้างหุ้นส่วินจัำาก้ด ทิี่มจัอซวิอลิ

200,000 อาจัารย์ที่ว่ิศ้กดิ� ที่องแสน

หััวหัน้้าโครงการวิจััย

สูรุปจัำานื่วนื่เงินื่ทุีนื่วิจััยภายในื่ทีี�ได้ัรับการสูนัื่บสูนุื่นื่ 1,750,000	บาที

	 2.	 โครงการวิิจัำย	แลัะงานสูร้างสูรรค์	บ่คลัากรสูายวิิชาการท่�ได้ัรับท่นวิิจัำยภายนอกมหาวิิทยาลััยมหาสูารคาม

ทีี� ช่�อโครงการวิจััย
จัำานื่วนื่เงินื่

(บาที)

ระยะเวลัา

ผู้วิจััย/ผู้ร่วมวิจััย

1 การพ้ฒนาระบับัเฝ้้าติดตามแลิะแจ้ังเต่อน

คุณภาพนำ�าทิี่�งแลิะแหล่ิงนำ�าดิบั

1,995,500 

การไฟฟ้าฝ่้ายผลิิต

แห่งปีระเที่ศไที่ย

1 ต.ค.62-30ก.ย.63 รศ.ดร.เก่ยรติสิน

กาญจันวินิชั้กุลิ

หััวหัน้้าโครงการ

2 โครงการจ้ัดการผลิผลิิตที่างการเกษตร

ด้วิยเคร่�องอบัแห้งอินฟาเรดแบับัถุ้งหมุน

3,600,000 

(วิชั้.)

21 ต.ค. 62 – 20 เม.ย. 

63

รศ.ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้  

หััวหัน้้าโครงการ

3 การผลิิตนำ�าม้นช่ั้วิภาพคุณภาพสูงด้วิย

กระบัวินการไพโรไลิซ่สแบับัเร็วิเชิั้งเร่ง

ปีฏิิกิริยา (โครงการย่อยท่ี่� 1 ภายใต้ผลิ

งานวิิจ้ัยเร่�อง ไพโรไลิซ่สเชิั้งเร่งปีฏิิกิรอยา

ของช่ั้วิมวิลิตามด้วิยไฮโดรด่ออกซิจิัเนช้ั้น

ในการผลิิตเช่ั้�อเพลิิงขนส่งคุณภาพสูง)

531,000 

(วิชั้.)

20 สิ.ค. 63 – 20 ก.พ. 

64

รศ.ดร.อดิศ้กดิ�  ปัีตติยะ 

หััวหัน้้าโครงการ

สูรุปจัำานื่วนื่เงินื่ทุีนื่วิจััยภายนื่อกทีี�ได้ัรับการสูนัื่บสูนุื่นื่ 6,126,500	บาที

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 45



	 3.	 โครงการวิิจัำย	แลัะงานสูร้างสูรรค์	บ่คลัากรสูายสูนับสูน่นท่�ได้ัรับท่นวิิจัำยภายในมหาวิิทยาลััยมหาสูารคาม

ทีี� ช่�อโครงการวิจััย
แหล่ังทุีนื่ จัำานื่วนื่เงินื่

(บาที)

ผู้วิจััย/ผู้ร่วมวิจััย

1 ปัีจัจ้ัยท่ี่�ม่ผลิต่อปีระสิที่ธิภาพการใช้ั้งาน

ระบับัสารบัรรณอิเล็ิกที่รอนิกส์ของคณะ

วิิศวิกรรมศาสตร์

ทุี่น อุดหนุนการ วิิ จ้ัย เ พ่� อ พ้ฒนา

บุัคลิากรสายสน้บัสนุน งบัปีระมาณ

เ งิ น ร า ย ไ ด้  ปี ร ะ จัำา ปีี  2 5 6 3

30,000 นางสาวิสุธิดา

ชิั้นโคตร

2 ควิามพึงพอใจัท่ี่�ม่ต่อการจ้ัดการเร่ยนการ

สอนในรายวิิชั้า 0300130 คณิตศาสตร์

วิิศวิกรรม 1   คณะวิิศวิกรรมศาสตร ์มหา

วิิที่มหาสารคาม

ทุี่น อุดหนุนการ วิิ จ้ัย เ พ่� อ พ้ฒนา

บุัคลิากรสายสน้บัสนุน งบัปีระมาณ

เ งิ น ร า ย ไ ด้  ปี ร ะ จัำา ปีี  2 5 6 3

30,000 นางสาวิเสาวิล้ิกษณ์                      

เร่ยงพรม

3 การพ้ฒนาแลิะปีระเมินผลิระบับัจ้ัดส่ง

แลิะบ้ันทึี่กข้อมูลิปีริญญานิพนธ์ในรูปีแบับั

อิ เ ล็ิ ก ที่ ร อ นิ ก ส์ ห้ อ ง ส มุ ด  ค ณ ะ

วิิศวิกรรมศาสตร์

ทุี่น อุดหนุนการ วิิ จ้ัย เ พ่� อ พ้ฒนา

บุัคลิากรสายสน้บัสนุน งบัปีระมาณ

เ งิ น ร า ย ไ ด้  ปี ร ะ จัำา ปีี  2 5 6 3

30,000 นางอรุณ่ กลิิ�นผกา

4 การวิิเคราะห์ผลิปีระเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ตามต้วิบ่ังช่ั้�รายหล้ิกสูตร ปีี

ก า ร ศึ กษา  2557  -  2560  คณะ

วิิ ศ วิ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิิ ที่ ย า ล้ิ ย

มหาสารคาม

ทุี่น อุดหนุนการ วิิ จ้ัย เ พ่� อ พ้ฒนา

บุัคลิากรสายสน้บัสนุน งบัปีระมาณ

เ งิ น ร า ย ไ ด้  ปี ร ะ จัำา ปีี  2 5 6 3

30,000 นายชั้ยภร ศิริโยธา

5 การพ้ฒนาระบับัร้บัข้อมูลิแลิะตรวิจัสอบั

การเข้าปีฏิิบ้ัติราชั้การของบุัคลิากรคณะ

วิิศวิกรรมศาสตร์

ทุี่น อุดหนุนการ วิิ จ้ัย เ พ่� อ พ้ฒนา

บุัคลิากรสายสน้บัสนุน งบัปีระมาณ

เงินรายได้ ปีระจัำาปีี 2563

30,000 นางสาวิเกศรินที่ร์ 

ภูผาน่

สูรุปจัำานื่วนื่เงินื่ทุีนื่วิจััยภายในื่บุคลัากรสูายสูนัื่บสูนุื่นื่ทีี�ได้ัรับการสูนัื่บสูนุื่นื่ 150,000	บาที

 4.	 บทควิามท่�ต่พิัมพ์ั/เผยแพัร�ทั�งในแลัะต�างประเทศึ

  4.1	การต่พิัมพ์ัในฐานข้อมูลัระดัับนานาชาติ

ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

1 ศ.ดร.อนงค์ฤที่ธิ� แข็งแรง Thongwan, T., Kangrang, A., Techarungreungsakul, R., & Ngam-

sert, R. (2020). Future Inflow under Land Use and Climate 

Changes and Participation Process into the Medium-Sized Res-

ervoirs in Thailand. Advances in Civil Engineering, 2020, 17pag-

es.

ISI

2 ศ .ดร .อนง ค์ฤที่ ธิ�  แข็ งแรง 

ผศ.ดร.ร้ตนา หอมวิิเช่ั้ยร

Haris Prasanchum , Anongrit Kangrang , Rattana Hormwichian. 

(2020). Change in Inflow and Hydrologic Response Due to Pro-

active Agriculture Land Use Policy in Northeast of Thailand. 

International Review of Civil Engineering (IRECE)

. 11(3) : 141-151.

ISI

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 346



ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

3 รศ.ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้

ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ

Raksacharoen, S., Laohavanich, J., Wiset, L., Sangchote, S., & 

Khewkhom, N. (2019). Effect of infrared ray drying on seed in-

fection and seed germination of paddy. Agriculture and Natural 

Resources, 53(5), 515-520.

ISI

4 รศ.ดร.ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง Piansangsan, L., & Photong, C. (2020). High efficiency high volt-

age gain boost converter using zero crossing switching multi-

stage voltage-lift cells. Przegląd Elektrotechniczny, 96, 69-73.

ISI

5 รศ.ดร.เร่องรุชั้ดิ� ช่ั้ระโรจัน์ Tuntisukrarom, K., & Cheerarot, R. (2020). Prediction of Com-

pressive Strength Behavior of Ground Bottom Ash Concrete by 

an Artificial Neural Network. Advances in Materials Science and 

Engineering, 16 pages.

ISI  

6 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดชั้ S.Inthidech , Y.Matsubara. (2020). Effect of Carbon Balance and 

Heat Treatment on Hardness and Volume Fraction of Retained 

Austenite of Semi-Multi-Alloyed White Cast Iron. International 

Journal of Metalcasting. 14(1):132-143.

ISI

9 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ AURASOPON, Apinan, and Chiraphon TAKEANG. “Hybrid of 

Lambda Iteration and Meta-Heuristic Methods for Solving Eco-

nomic Dispatch Problem.” PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 

ISSN 0033-2097, R. 96 NR 6/2020 : 26-32.

ISI

10 รศ.ดร.เก่ยรตสิน กาญจันวินชิั้กุลิ Jumpol Itsarawisut and Kiattisin Kanjanawanishkul. (2019). 

Neural Network-based Classification of Germinated Hang Rice 

Using Image Processing. IETE Technical Review. 36(4) : 375-381.

ISI

11 ผศ.ดร.จันิดาพร จัำาร้สเลิิศล้ิกษณ์ Hongkong, S., & Jamradloedluk, J. (2020). A technique for 

evaluation of sky luminance distribution in tropical climate: a 

case study of Northeastern Thailand. International Journal of 

Sustainable Energy, 39(2) : 176-189.

ISI

12 ผศ .ดร . ณ้ฐพลิ ภู มิสะอาด 

ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ

Kampagdee, Mongkolchai, Nattapol	Poomsa-ad,	and	Lamul	

Wiset. (2020). Model for drying of Eri silkworm pupae with mi-

crowave and hot air combination. Journal of Microwave Power 

and Electromagnetic Energy . 54(2) : 110-124.

ISI

13 ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด

ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ

Montreepila, Montree, Nattapol	Poomsa-Ad,	and	Lamul	Wiset. 

(2020) . Mathematical modelling of diced konjac corms drying 

in a fluidised bed dryer. Thermal Science . 24(5A) : 2833-2843.

ISI

14 ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด

ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ

Wiset,	L.,	Poomsa-ad,	N.,	Impaprasert, R., & Borompichaichart-

kul, C. (2020). Advances in Drying Technology. Konjac Gluco-

mannan: Production, Processing, and Functional Applications. 

1st edition CRC Press, 209-222.

ISI

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 47



ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

15 ผศ.ดร.นเรศ ม่โส Ratseewo, J., Meeso, N., & Siriamornpun, S. (2020). Changes in 

amino acids and bioactive compounds of pigmented rice as 

affected by far-infrared radiation and hot air drying. Food chem-

istry, 306, 125644.

ISI

16 ผศ.ดร.วิส้นต์ ด้วิงคำาจ้ันที่ร์ Duangkhamchan, W. and Itsaranuwat , P. (2020). Survivability 

of Lactobacillus acidophilus and quality attributes of puffed

pounded-unripe rice supplemented with probiotics using a 

fluidized-bed coating method. Food Research 4 (Suppl. 4) : 73 

– 80.

17 ผศ.ดร.สุพรรณนิกา ว้ิฒนะ Wattana, S., & Wattana,	B.	(2020). An Assessment of the Impacts 

of Renewable Energy Policies on the Thai Electricity Generation 

Sector. International Energy Journal, 20(2) : 101 – 114.

Scopus

18 ผศ.ดร.ช้ั้ยยงค์ เสริมผลิ C. Soemphola and N. Angkawisittpana. (2020). 3D-printed 

materials based low-speed permanent magnet generator

for energy harvesting applications. Materials Today: Proceedings 

22 : 180-184.

Scopus

19 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ Wongcharee, Surachai, Vasantha Aravinthan, and Laszlo Erdei. 

(2020). Removal of natural organic matter and ammonia from 

dam water by enhanced coagulation combined with adsorption 

on powdered composite nano-adsorbent. Environmental 

Technology & Innovation 17: 100557.

Scopus

20 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ Wongcharee, Surachai, and Vasantha Aravinthan. (2020). 

Application of mesoporous magnetic nanosorbent developed 

from macadamia nut shell residues for the removal of 

recalcitrant melanoidin and its fractions. Separation Science 

and Technology 55.9: 1636-1649.

Scopus

21 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ Suwannahong, K., Kreetachart, T. and Wongcharee, S., (2020). 

Application of photocatalytic oxidation process using modified 

TiO2/PBS biocomposite film for dye removal, IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, 471(012013), IOP 

Publishing,

Scopus

	 	 4.2	การประช่มวิิชาการระดัับนานาชาติ

ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ

1 ผศ.ดร.ที่รงช้ั้ย วิิริยะอำาไพวิงศ์ Songchai Wiriyaumpaiwong, Kunanon Luephok and Phonkrit Tinanop. 

(2020). Effect of Chili Extract Concentration on Physical and Sensory 

Properties and Pain Scale Assessment of Chili Gel. International Conference 

on Food and Applied Bioscience, February 6 – 7, 2020.

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 348



ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ

2 ผศ.ดร.นิดา ช้ั้ยมูลิ

รศ.ดร.กริสน์ ช้ั้ยมูลิ

Wongtala P , Chaimoon N , Khomwan N, and Chaimoon K. (2020). 

Structural Behavior of Reactive Powder Concrete Corbels with Low Shear 

Span-to-Depth Ratio. Proceeding of the 12th International Conference on 

Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB-XII), 

Silpakorn University, Thailand (Online) , AMM-17 : 1-4.

3 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ Surachai Wongcharee, Chaisri Tharaswatpipat, Mayurin Laorujisawat, 

Rotruedee Chotikawin, Kowit Suwannahong. (2020). Storage of chemicals 

and hazardous materials in the production of synthetic rubber. APCORE 2020 

International Virtual Conference. 2-4 December 2020, Asia Pacific Consortium 

of Researchers and Educators via zoom.

4 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ S.Wongcharee, K.Suwannahong, J.Kreanuarte and T.Kreetachart. (2020). 

Application of CCD in RSM to Obtain Optimize Treatment of Recalcitrant 

Acetic Acid in Wastewater from Food Industry Using Fenton Oxidation 

Process. Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems, Gold Coast, 2020.

	 	 4.3	การต่พิัมพ์ัในฐานข้อมูลัระดัับชาติ		

ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

1 รศ.ดร.กริสน์ ช้ั้ยมูลิ ณรงค์ฤที่ธิ� จ้ันที่น์ว้ิฒนวิงษ์ แลิะ กริสูน์ื่	 ชัยมูลั.(2020). พฤติกรรม เชิั้ง 

พลิศาสตร์ของเจัด่ย์คอนกร่ตเสริมเหล็ิก.  Engineering Journal of Re-

search and Development , 31(1) : 101-110.

TCI	/	1

2 รศ.ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้

รศ.ดร.สุพรรณ ย้�งยน่ 

เจันจิัรา จัรรยา , เชิั้ดพงษ์ เช่ั้�ยวิชั้าญว้ิฒนา , จัักรมาสู	เลัาหวณิช , พ่ระยศ 

แข็งข้น แลิะ สุูพิรรณ	ยั�งย่นื่. (2563). การออกแบับัแลิะพ้ฒนาเคร่�องแช่ั้แลิะ

เพาะข้าวิเปีล่ิอก. วิารสารสมาคมวิิศวิกรรมเกษตรแห่งปีระเที่ศไที่ย , 26(1) , 

44-51.

TCI / 2

3 รศ.ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้

รศ.ดร.สุพรรณ ย้�งยน่

เดชั้า ปีะเขที่าน้ง , เชิั้ดพงษ์ เช่ั้�ยวิชั้าญว้ิฒนา , จัักรมาสู	เลัาหวณิช , พ่ระยศ 

แข็งข้น แลิะ สุูพิรรณ	ยั�งย่นื่. (2563). อิที่ธิพลิของร้งส่อินฟาเรดร่วิมก้บัลิม

ร้อนแลิะการเที่มเปีอริง ต่อร้อยลิะการงอกแลิะการเจัริญเติบัโตต้นอ่อน ของ

เมล็ิดพ้นธ์ุข้าวิขาวิดอกมะลิิ 105 . วิารสารสมาคมวิิศวิกรรมเกษตรแห่ง

ปีระเที่ศไที่ย , 26(1) , 52-61.

TCI / 2

4 รศ.ดร.ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง Dabsomsri, K., & Photong, C. (2020). การศึกษาควิามผิดปีกติของการ

ข้น สกรูแลิะเที่คนิคการว้ิดค่าแรงบิัดของหุ่นยนต์ข้นสกรูอ้ตโนม้ติด้วิยการ

วิิเคราะห์ส้ญญาณที่าง ไฟฟ้า. The Journal of Industrial Technology, 

16(1), 62-77.

TCI / 1

5 รศ.ดร.ชั้ลิธ่ โพธิ�ที่อง Tongnarin, W., & Photong, C. (2020). เที่คนิคการปีระหย้ดพล้ิงงาน 

สำาหร้บักระบัวินการแยกชิั้�นส่วินโที่รศ้พท์ี่ม่อถุ่อด้วิยระบับัการให้ควิามร้อน

ด้วิยคล่ิ�นไมโครเวิฟ. KKU Research Journal (Graduate Studies), 20(4), 

108-119.

TCI / 1
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ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

6 รศ.ดร.วิรว้ิฒน์ เสง่�ยมวิิบูัลิ Yimpray, N., &	Sa-Ngiamvibool,	W. (2020). Application for Eval-

uation of Nervous System Recognition and Commands. Mahasara-

kham International Journal of Engineering Technology, 6(2), 89-94.

TCI / 2

7 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดชั้ พิสิฐช้ั้ย โคสะสุ แลิะ สุูดัสูาคร	อินื่ธิ์เดัช. (2020). อิที่ธิพลิของวิานาเด่ยมต่อ

ควิามต้านที่านการสึกหรอแบับัข้ดส่ชั้นิดสองว้ิตถุุของเหล็ิกหล่ิอโครเม่ยมสูง 

16% Cr-2% Mo. Journal of Science & Technology MSU, 39(2).

TCI / 2

8 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดชั้ ณ้ชั้ลิิดา โยธาธรณ์ แลิะ สุูดัสูาคร	อนิื่ธิ์เดัช. (2020). พฤติกรรมของควิามแข็ง

แลิะควิามต้านที่านการสึกหรอแบับัข้ดส่ของเหลิ็กหล่ิอขาวิเติมธาตุผสมกึ�ง

หลิายชั้นิดท่ี่�ม่ปีริมาณโครเม่ยมต่างก้น. SWU Engineering Journal (2020) 

15(2), 47-57 .

TCI / 1

9 รศ.ดร.อดิศ้กดิ� ปัีตติยะ น้นที่ปีร่ชั้า สิงห์ที่อง , นุวิงศ์ ชั้ลิคุปี แลิะ อดิัศักดิั�	ปัตติยะ. (2020). การไพ

โรไลิซ่สแบับัเร็วิของถุ่านที่อร์ร่ไฟด์จัากไม้กระถุินย้กษ์ในเคร่�องปีฏิิกรณ์ฟลูิอิ

ไดซ์เบัดแบับัฟอง. SWU Engineering Journal (2020) 15(2), 81-97.

TCI / 1

10 รศ.ดร.เก่ยรติสิน กาญจันวินิชั้กุลิ 

ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ

Khongchareon, N., Kanjanawanishkul, K., & Wiset, L. (2020). 

Development of a Wireless Sensor Network for Monitoring Husk-

ing and Whitening Process in Rice Mills. Mahasarakham Interna-

tional Journal of Engineering Technology, 6(2), 95-102.

TCI / 2

11 ผศ.ดร.เก่ยรติสิน กาญจันวินิชั้กุลิ 

อ.ปีริญญ์ ชุั้ปีวิา

Chinnakotr, J., Kanjanawanishkul, K., Khongcharern, N., & Chup-

awa, P. (2020). Development of a Gender Identification Device 

for Eri Silkworm Pupae. Mahasarakham International Journal of 

Engineering Technology, 6(2), 63-68.

TCI / 2

12 ผศ.ดร.ช้ั้ยยงค์ เสริมผลิ ชัยยงค์	เสูริมผลั , จิัระเดชั้ ส้งคะโห แลิะ พลิว้ิฒน์ ศร่โยหะ (2563). การ

พ้ฒนาก้งห้นนำ�าเติมอากาศพล้ิงงานแสงอาทิี่ตย์ควิบัคุมผ่านส้ญญาณไร้สาย. 

วิารสารวิิชั้าการมหาวิิที่ยาล้ิยอ่สเทิี่ร์นเอเช่ั้ย ฉบ้ับัวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย.่ 

14 (2) , 173-189.

TCI / 2

13 ผศ.ดร.ธ่รพ้ฒน์ ชั้มภูคำา ภาณุว้ิฒน์ หุ่นพงษ์, ธี์รพัิฒน์ื่	ชมภูคำา, พงษ์เจัต พรหมวิงศ์, สมพลิ สกุลิหลิง.

(2562).การศึกษาเชิั้งที่ดลิองพฤติกรรมควิามร้อนแลิะการต้านที่านการไหลิ

ของการไหลิแบับัปัี�นป่ีวินผ่านท่ี่อเคร่�องแลิกเปีล่ิ�ยนควิามร้อนด้วิยการใส่

ดิฟฟิวิเซอร์ที่รงกรวิย.วิารสารวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย่ มหาวิิที่ยาล้ิย

มหาสารคาม.38(5) : 479-486.

TCI / 2

14 ผศ.ดร.นิว้ิตร์ อ้งควิิศิษฐพ้นธ์ มณ่นุชั้ นาถุาดที่อง แลิะ นิื่วัตร์	อังวิศิษฐพัินื่ธ์์ . (2563). การจัำาแนกชิั้�นส่วิน

โที่รศ้พท์ี่ม่อถุ่อด้วิยเที่คนิคการปีระมวิลิผลิภาพ. วิารสารวิิศวิกรรมสารเกษม

บ้ัณฑิิต , 10(2) , 1-19.

TCI / 2

15 ผศ.ดร.นิว้ิตร์ อ้งควิิศิษฐพ้นธ์ ศราวุิธ โพธิ�ศร่ แลิะ นิื่วัตร์	อังควิศิษฐพัินื่ธ์์. (2563). ระบับัว้ิดแรงของเคร่�อง

กดชิั้�นงานแบับัเวิลิาจัริงด้วิยต้วิตรวิจัจ้ับัแรงด้นในกระบัอกสูบั . วิารสาร

วิิชั้าการเที่คโนโลิย่อุตสาหกรรม , 16(2) , 79-95.

TCI / 2
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ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ ฐานื่ข้้อมูลั

16 รศ.ดร.ยศฐา ศร่เที่พ ทิี่พย์ธิดา อ้คคะปีระสา,	 ยศฐา	ศรีเทีพิ. (2562). การวิิเคราะห์การผสมก้น

ของพอลิิแอลิแล็ิกไที่ด์แลิะพอลิิด่แล็ิกไที่ด์ด้วิยวิิธ่การหล่ิอฟิล์ิม. วิารสาร

วิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิย ่มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม. 38(5), 534-538.

TCI / 2

17 รศ.ดร.ยศฐา ศร่เที่พ 

รศ.ดร.เก่ยรติศ้กดิ� ศร่ปีระท่ี่ปี

ภาล้ิดดา เน่�องแก้วิ, ยศฐา	ศรีเทีพิ,	&	เกียรติศักดิั�	ศรีประทีีป. (2020). ผลิ

การเติมพลิาสติกไซเซอร์ต่อสมบ้ัติของฟิล์ิมพอลิิแลิคติคแอซิดผสมพอลิิบิัวิทิี่

ล่ินอะดิเพที่-โค-เที่ เรฟที่าเลิที่. Journal of Science & Technology MSU, 

39(2).

TCI / 2

18 ผศ.ดร.ลิะมุลิ วิิเศษ 

ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด

Lamul	Wiset	 and	Nattapol	 Poomsa-ad. (2020). Cooked Rice 

Drying by Microwave Assisted Hot Air. Mahasarakham Internation-

al Journal of Engineering Technology, 6(1), 7-11.

TCI / 2

19 ผศ.ดร.ศิวิา แก้วิปีล้ิ�ง Salarux, C., & Kaewplang, S. (2020). Estimation of Algal Bloom 

Biomass Using UAV-Based Remote Sensing with NDVI and GRVI. 

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 

6(1), 1-6.

TCI / 2

20 ผศ.ดร.ศิวิา แก้วิปีล้ิ�ง Nontapon, J., & Kaewplang, S. (2020). Estimation of Suspended 

Sediment Concentration in Rivers using Sentinel-2 Imagery: A Case 

Study of Lam Pao Basin. Journal of Science & Technology MSU, 

39(4).

TCI / 2

21 ผศ.เกสร วิงษ์เกษม Wongkasem, K., Sangloon, K., & Nuaerjunta, N. (2020). The De-

velopment of an Eri Cocoon Carding Machine. Mahasarakham 

International Journal of Engineering Technology, 6(1), 22-24.

TCI / 2

22 ผศ.เกสร วิงษ์เกษม 

ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ ภูมิสะอาด

Pila, I., Wongkasem, K., Chollakup, R., & Poomsa-ad,	N. (2020). 

Development of an Eri Cocoon Cutting and Separating Machine. 

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 

6(2), 57-62.

TCI / 2

23 อาจัารย์กฤต จ้ันที่รสม้ย พูนธนะ ศร่สระค ูแลิะ กฤต	จัันื่ทีรสูมยั. (2019). วิิธ่ COMSOAL สำาหร้บัการ

จ้ัดสมดุลิสายการปีระกอบัเพ่�อลิดเวิลิาศูนย์เปีล่ิา . Kasem Bundit Engi-

neering Journal.9 (2) , 90 – 104.

TCI / 1

24 อาจัารย์กฤต จ้ันที่รสม้ย พูนธนะ ศร่สระคู แลิะ กฤต	จัันื่ทีรสูมัย. (2019). การจัำาลิองสถุานการณ์เพ่�อ

เพิ�มปีระสิที่ธิภาพการให้บัริการของคลิินิกอายุรกรรม อาคารผู้ปี่วิยนอกโรง

พยาบัาลิมหาสารคาม . Kasem Bundit Engineering Journal .9 (3) , 

184-200.

TCI / 1
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	 	 4.4	การประช่มวิิชาการระดัับชาติ

ลัำาดัับทีี� ช่�ออาจัารย์ ผลังานื่ทีางวิชาการ

1 ผศ.ดร.ช้ั้ยยงค์ เสริมผลิ ชัยยงค์	เสูริมผลั	, ชุั้ติม้นต์ ศร่ว้ินคำา , ญาณกร กงถุ้น แลิะ ณภ้ที่ร สวินสนิม (2019). 

ระบับัเกษตรแนวิต้�งควิบัคุมผ่านแอพพลิิเคช้ั้�นโที่รศ้พท์ี่ม่อถุ่อ .งานปีระชุั้มวิิชั้าการ

วิิศวิกรรมฟาร์มแลิะเที่คโนโลิย่การควิบัคุมอ้ตโนม้ติ คร้�งท่ี่� 6 (FEAT 2019) , อุดรธาน่, 

ปีระเที่ศไที่ย.

2 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ ธ้ญญภรณ์ ภูสมศร่ อภิสรา ชั้าญพนา จุัฑิามาศ พรหมมาอาจั โกวิิที่ สุวิรรณหงส์ ภารด่ 

อาษา	สุูรชัย	วงชารี	แลิะ ปีระยุกต์ เดชั้สุที่ธิกร.(2563). การผลิิตสารช่ั้วิโคแอกกูแลินต์

จัากสะเดาสำาหร้บัการปีร้บัปีรุงคุณภาพนำ�าผิวิดินจัากแหล่ิงนำ�าธรรมชั้าติ. การปีระชุั้ม

วิิชั้าการสิ�งแวิดล้ิอมระด้บัชั้าติ คร้�งท่ี่� 3: สิ�งแวิดล้ิอมน่าอยูใ่นที่ศวิรรษหน้า (ค.ศ. 2021 

- 2030). ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิิที่ยาล้ิยบูัรพา, จ้ังหว้ิดชั้ลิบุัร่. 18 - 19 

พฤศจิักายน 2563

3 อ.ดร.สุรช้ั้ย วิงชั้าร่ มน้สน้นท์ี่  พิบัาลิวิงค์ สุูรชัย	วงชาร	ีภารด่ อาษา รจัฤด่ โชั้ติกาวิินที่ร์ แลิะ โกวิิที่ สุวิรรณ

หงส์, การเพิ�มมูลิค่าเปีล่ิอกหอยนางรมจัากอตุสาหกรรมการปีระมงเพ่�อเป็ีนว้ิสดุปีร้บัปีรุง

คุณภาพนำ�า, การปีระชุั้มวิิชั้าการสิ�งแวิดล้ิอมแห่งชั้าติคร้�งท่ี่� 19, 7-9 ตุลิาคม 2563, 

โรงแรมเฮอริเที่จั เช่ั้ยงราย, จ้ังหว้ิดเช่ั้ยงราย

	 	 4.5	ผลังานวิิจัำย	นวัิตกรรม	แลัะงานสูร้างสูรรค์ท่�ได้ัรับรางวัิลั

ลัำาดัับทีี� ช่�อ-นื่ามสูกุลั ผลังานื่/รางวัลัทีี�ได้ัรับ สูถานื่ทีี� วันื่/เด่ัอนื่/ปี

1 รศ ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้,

รศ ดร.สุพรรณ ย้�งยน่

รางว้ิลิผลิงานวิิจ้ัย แลิะนว้ิตกรรมด่เด่น 

60 ปีี วิชั้. มิติการนำาไปีใช้ั้ปีระโยชั้น์

ด้านการพ้ฒนาชุั้มชั้นแลิะพ่�นท่ี่� ในผลิ

งานเร่�อง เคร่�องอบัแห้งถุ้งหมุนแบับั

เคลิ่�อนย้ายได้สำาหร้บัผลิผลิิตที่างการ

เกษตร 

จัากสำา น้ก งาน วิิ จ้ั ยแ ห่ งชั้า ติ

ก ร ะ ที่ ร วิ ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 

วิิที่ยาศาสตร์ วิิจ้ัยแลิะนว้ิตกรรม 

เ น่� องในโอกาสครบัรอบัการ

สถุาปีนา สำาน้กงานการวิิจั้ยแห่ง

ชั้าติ 60 ปีี 

ว้ินท่ี่� 28 ตุลิาคม 

2562

2 ผศ.ดร.ศิวิา แก้วิปีล้ิ�ง รางว้ิลิบัที่ควิามวิิจั้ย ระด้บัด่ กลุ่ิม

วิิศวิกรรมศาสตร์แลิะอุตสาหกรรม 

งานปีระชุั้มวิิชั้าการระด้บัชั้าติ 

ราชั้ภ้ฏิเลิยวิิชั้าการ คร้�งท่ี่�  6 

ปีระจัำาปีี 2563 “วิิจ้ัยแลิะพ้ฒนา

ท้ี่ อ ง ถิุ� น ภ า ย ใ ต้ ยุ ค แ ห่ ง ก า ร

เปีล่ิ�ยนแปีลิง” ณ มหาวิิที่ยาล้ิย

ราชั้ภ้ฏิเลิย

ว้ินท่ี่� 25 ม่นาคม 

2563

3 ผศ.เกสร วิงศ์เกษม รางว้ิลินำาเสนอบัที่ควิามด่เด่น ผลิ

งานการพ้ฒนาเคร่�องม่อกำาจ้ัดกระป๋ีอง

เบ่ัยร์ล้ิมก่อนเข้าเคร่�องบัรรจุั

การปีระชุั้มวิิชั้าการระด้บัชั้าติ 

มหาวิิที่ยาล้ิยเที่คโนโลิยร่าชั้มงคลิ

สุ วิ ร ร ณ ภู มิ  ค ร้� ง ท่ี่�  4 

ณ มหา วิิที่ยา ล้ิย เที่คโนโลิย่

สุวิรรณภูมิ ศูนย์พระนครศร่อยุธยา

ว้ินท่ี่� 15 – 16 

กรกฎาคม 2563
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ลัำาดัับทีี� ช่�อ-นื่ามสูกุลั ผลังานื่/รางวัลัทีี�ได้ัรับ สูถานื่ทีี� วันื่/เด่ัอนื่/ปี

4 ผศ.เกสร วิงศ์เกษม รางว้ิลิชั้มเชั้ยในผลิงานช่ั้�อ “เคร่�องที่อ

ผ้าลิายโบัราณด้วิย PLC ในสาขา

นว้ิตกรรมเชิั้งพาณิชั้ย์”  

มหกรรมแสดงผลิงานนว้ิตกรรม

ของเคร่อข่ายอุที่ยานวิิที่ยาศาสตร์

ภูมิภาคภาคตะว้ินออกเฉ่ยงเหน่อ 

(NESP Innovation Fair 2020) 

ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นที่ร้ลิ

พลิาซ่า จ้ังหว้ิดนครราชั้ส่มา

ว้ินท่ี่� 17-20 

ก้นยายน 2563

  4.6	ผลังานวิิจัำย	สิู�งประดิัษฐ์	ท่�ได้ัรับการจำดัสิูทธิบัตรหรืออน่สิูทธิบัตร		

ลัำาดัับ ช่�อ-นื่ามสูกุลั ผลังานื่/รางวัลัทีี�ได้ัรับ วันื่/เด่ัอนื่/ปี เลัข้อนุื่สิูทีธิ์บัตร

1 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่ อุรโสภณ ระบับัสมองกลิฝั้งต้วิสำาหร้บัส้งเกตพฤติกรรม 

การดำารงช่ั้วิิตของโค

26 กรกฎาคม 2562 15389

ดำ้านิการบริการวิิชาการ 
	 1.	 การดัำาเนินงานด้ัานการบริการวิิชาการ

ทีี� ผลัการดัำาเนิื่นื่รอบ	12	เด่ัอนื่ วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเภทีการดัำาเนิื่นื่การ

1 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 10/1/2562 คอนกร่ต

2 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 10/2/2562 คอนกร่ต

3 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 10/7/2562 เหล็ิก

4 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 10/8/2562 คอนกร่ต

5 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 10/17/2562 คอนกร่ต

6 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 10/18/2562 เหล็ิก

7 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 10/21/2562 คอนกร่ต

8 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 10/28/2562 เหล็ิก

9 สถุาบ้ันวิิจ้ัยวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิยแ่ห่งปีระเที่ศไที่ย 10/30/2562 รางรถุไฟ

10 สำาน้กงานเที่ศบัาลิตำาบัลิโคกพระ 11/4/2562 ดิน

11 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 11/5/2562 คอนกร่ต

12 อบัต.บ้ัวิค้อ 11/6/2562 นำ�า

13 ที่างหลิวิงท่ี่� ๘ 11/7/2562 เหล็ิก

14 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 11/8/2562 เหล็ิก

15 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 11/13/2562 คอนกร่ต

16 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 11/15/2562 เหล็ิก

17 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 11/21/2562 เหล็ิก

18 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 11/25/2562 คอนกร่ต
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ทีี� ผลัการดัำาเนิื่นื่รอบ	12	เด่ัอนื่ วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเภทีการดัำาเนิื่นื่การ

19 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 11/26/2562 คอนกร่ต

20 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 11/26/2562 เหล็ิก

21 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 12/4/2562 คอนกร่ต

22 สถุาบ้ันวิิจ้ัยวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิยแ่ห่งปีระเที่ศไที่ย 12/4/2562 รางรถุไฟ

23 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 12/6/2562 เหล็ิก

24 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 12/6/2562 เหล็ิก

25 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 12/6/2562 เหล็ิก

26 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 12/6/2562 เหล็ิก

27 ห้างหุ้นส่วินจัำาก้ด โอเนฟ พร็อพเพอร์ต่� แมเนจัเมนท์ี่ 12/11/2562 เหล็ิก

28 สถุาบ้ันวิิจ้ัยวิิที่ยาศาสตร์แลิะเที่คโนโลิยแ่ห่งปีระเที่ศไที่ย 12/12/2562 รางรถุไฟ

29 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 12/12/2562 คอนกร่ต

30 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 12/13/2562 เหล็ิก+คอนกร่ต

31 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 12/16/2562 เหล็ิก

32 หจัก.ท่ี่าที่รายปีน้ดดา 12/27/2562 ที่ราย

33 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 1/3/2562 คอนกร่ต

34 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 1/5/2563 เหล็ิก

35 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 1/6/2563 คอนกร่ต

36 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 1/6/2563 เหล็ิก

37 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 1/7/2563 เหล็ิก

38 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 1/9/2563 เหล็ิก

39 มินตรา  ธาดาศุภากร 1/10/2563 hammer

40 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 1/14/2563 เหล็ิก

41 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 1/17/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

42 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 1/20/2563 คอนกร่ต

43 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 1/22/2563 คอนกร่ต

44 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 1/29/2563 เหล็ิก

45 นางสาวิห้สติยา ที่รงศร่ 1/31/2563 texture analtzer

46 นางสาวิจุัฬาล้ิกษณ์ เอ่�อกิจั 1/31/2563 texture analtzer

47 หจัก.ย่งเฮงโฮมเซ็นเตอร์ 2/3/2563 คอนกร่ต

48 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 2/4/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

49 นางสาวิจัรินที่ร ศร่ร้ตน์ 2/6/2563 texture analtzer

50 ห้างหุ้นส่วินจัำาก้ด กิตติพลิ ว้ิสดุก่อสร้าง 2/11/2563 เหล็ิก
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ทีี� ผลัการดัำาเนิื่นื่รอบ	12	เด่ัอนื่ วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเภทีการดัำาเนิื่นื่การ

51 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 2/11/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

52 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 2/14/2563 คอนกร่ต

53 น.ส.สุพิชั้า ปีทุี่มที่อง 2/17/2563 อิฐ

54 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 2/24/2563 เหล็ิก

55 บัริษ้ที่ ท่ี่เอส คอนสตร้คช้ั้�น แอนด์ เวิอร์วิิส จัำาก้ด 2/24/2563 คอนกร่ต

56 นายสุที่ธิภ้ที่ร แก่นสิงห์ 2/24/2563 อิฐ

57 บั.พ่.เอ.โปีรด้กส์ แอนด์ เซอร์วิิส จัำาก้ด 2/27/2563 เหล็ิก

58 หจัก.ท่ี่าที่รายปีน้ดดา 2/28/2563 ที่ราย

59 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 3/2/2563 คอนกร่ต

60 บั.วิอเตอร์ ที่ร่ที่ 3/3/2563 แผ่นคอนกร่ตสำาเร็จัรูปี

61 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 3/9/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

62 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 3/9/2563 คอนกร่ต

63 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 3/13/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

64 หจัก.ท่ี่าที่รายยโสธรสิที่ธิพงษ์ 3/17/2563 ที่ราย

65 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 3/25/2563 เหล็ิก+คอนกร่ต

66 หจัก.หนองบ้ัวิเงินก่อสร้าง 6/4/2563 เหล็ิก

67 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 6/5/2563 คอนกร่ต

68 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 6/5/2563 คอนกร่ต

69 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 6/5/2563 คอนกร่ต

70 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 6/8/2563 เหล็ิก

71 หจัก.ท่ี่าที่รายปีน้ดดา 6/8/2563 ที่ราย

72 บั.ปีรมินที่ร์ก่อสร้างมหาสารคาม จัำาก้ด 6/11/2563 คอนกร่ต

73 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 7/9/2563 เหล็ิก

74 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 8/20/2563 เหล็ิก

75 บั.โสธรก่อสร้าง 2005 8/20/2563 คอนกร่ต

76 การไฟฟ้าส่วินภูมิภาค แผนก โรงงานผลิิตภ้ณฑ์ิคอนกร่ตมหาสารคาม 9/18/2563 เหล็ิก

77 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9/25/2563 texture analtzer

78 หจัก.แมนช้ั้ย มหาสารคาม 9/26/2563 ที่ราย
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ดำ้านิการบริหารจัดำการ
	 1.	 ด้ัานการบริหารจัำดัการ	(ปีงบประมาณ	พั.ศึ.	2563)

	 	 1.1	บ่คลัากร

	 	 	 1.1.1	 จำำานวินบ่คลัากร

ข้้าราชการสูาย พินัื่กงานื่ ผู้เชี�ยวชาญ ลูักจ้ัางประจัำา พินัื่กงานื่ราชการ ลูักจ้ัางชั�วคราว

ก ข้ ค วิชาการ ปฏิิบัติการ

6 - 1 43 22 - - - 21

	 	 	 1.1.2	 จำำานวินอาจำารย์ประจำำา

คณะ

วิศวกรรมศาสูตร์

จัำาแนื่กตามวุฒิการศึกษา จัำาแนื่กตามตำาแหน่ื่งทีางวิชาการ

ป.ตรี ป.โที ป.เอก อาจัารย์ ผศ. รศ. ศ.

- 11 46 16 28 12 1

	 	 	 1.1.3		การจัำดัอบรม/สัูมมนาให้กับบ่คลัากรคณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์	

    ในปีิงบปิระมาณ พ.ศึ. 2563

	 	 	 	 1.1.3.1	บ่คลัากรสูายวิิชาการ

ว/ดั/ป หัวข้้อเร่�อง สูถานื่ทีี�
ผู้เข้้าร่วม	
(คนื่)

งบประมาณ
(บาที)

การอบรม

ระหว่ิางว้ินท่ี่� 5-6 

ตุลิาคม 2562

โครงการพ้ฒนาศ้กยภาพเพ่�อการขอตำาแหน่ง

ที่างวิิชั้าการท่ี่�สูงขึ�น ของบุัคลิากรสายวิิชั้าการ 

ค ณ ะ วิิ ศ วิ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิิ ที่ ย า ล้ิ ย

มหาสารคาม ปีระจัำาปีีงบัปีระมาณ 2563

ณ ห้องปีระชุั้มเที่อดทูี่ลิ EN 204 

ค ณ ะ วิิ ศ วิ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม

15 คน 18,600

การสัูมมนื่า

ระหว่ิางว้ินท่ี่� 11-13 

ตุลิาคม 2562

โครงการพ้ฒนาบัุคลิากรในแต่ลิะสายงาน 

เพิ�มศ้กยภาพสมรรถุนะ แลิะปีร้บักระบัานท้ี่ศน์ 

ค่านิยม ว้ิฒนธรรมการที่ำางาน แลิะศึกษาดูงาน 

ปีระจัำาปีีงบัปีระมาณ 2563

ณ  โรงแรมลิองบ่ัชั้ การ์เด้น แอนด์ 

สปีา จ้ังหว้ิดชั้ลิบุัร่ แลิะคณะ

วิิ ศ วิ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ส ถุ า บ้ั น

เที่คโนโลิย่พระจัอมเกลิ้าเจ้ัาคุณ

ที่หารลิาดกระบ้ัง

48 คน 247,500

    1.1.3.2	บ่คลัากรสูายสูนับสูน่น

ว/ดั/ป หัวข้้อเร่�อง สูถานื่ทีี� ผู้เข้้าร่วม
(คนื่)

งบประมาณ
(บาที)

การสัูมมนื่า

ระหว่ิางว้ินท่ี่� 11-13 

ตุลิาคม 2562

โครงการพ้ฒนาบัุคลิากรในแต่ลิะสายงาน 

เพิ�มศ้กยภาพสมรรถุนะ แลิะปีร้บักระบัานท้ี่ศน์ 

ค่านิยม ว้ิฒนธรรมการที่ำางาน แลิะศึกษาดูงาน 

ปีระจัำาปีีงบัปีระมาณ 2563

ณ โรงแรมลิองบ่ัชั้ การ์เด้น แอนด์ 

สปีา จ้ังหว้ิดชั้ลิบุัร่ แลิะคณะ

วิิ ศ วิ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ส ถุ า บั้ น

เที่คโนโลิย่พระจัอมเกล้ิาเจ้ัาคุณ

ที่หารลิาดกระบ้ัง

48 คน 247,500
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	 	 	 1.1.4	 อาจำารย์	บ่คลัากรมหาวิิทยาลััยมหาสูารคามท่�ได้ัรับรางวัิลั	ในรอบปีงบประมาณ	พั.ศึ.	2563

ช่�อ	–	นื่ามสูกุลั ผลังานื่	–	รางวัลัทีี�ได้ัรับ หน่ื่วยงานื่/คณะ

รองศาสตราจัารย์ ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้

รองศาสตราจัารย์ ดร.สุพรรณ ย้�งยน่

ได้ร้บัรางว้ิลิผลิงานวิิจ้ัย แลิะนว้ิตกรรมด่เด่น 

60 ปีี วิชั้. มิติการนำาไปีใช้ั้ปีระโยชั้น์ด้านการ

พ้ฒนาชุั้มชั้นแลิะพ่�นท่ี่� ในผลิงานเร่�อง เคร่�อง

อบัแห้งถุ้งหมุนแบับัเคล่ิ�อนย้ายได้สำาหร้บั

ผลิผลิิตที่างการเกษตร 

จัากสำาน้กงานวิิจ้ัยแห่งชั้าติกระที่รวิงการ

อุดมศึกษา วิิที่ยาศาสตร์ วิิจ้ัยแลิะนว้ิตกรรม 

เ น่�องในโอกาสครบัรอบัการสถุาปีนา 

สำาน้กงานการวิิจ้ัยแห่งชั้าติ 60 ปีี ในว้ินท่ี่� 28 

ตุลิาคม 2562

รองศาสตราจัารย์ ดร.สุพรรณ ย้�งยน่ ได้ร้บัรางว้ิลิเชิั้ดชูั้เก่ยรติพ้นธกิจัส้มพ้นธ์

มหาวิิที่ยาล้ิยก้บัชุั้มชั้น (MSU Engagement 

Thailand) ปีระจัำาปีีการศึกษา 2561 – 

2562 

ณ สถุาบ้ันขงจ่ั�อ มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม 

ว้ินท่ี่� 2 ธ้นวิาคม 2562 

รองศาสตราจัารย์ ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้

ผู้ช่ั้วิยศาสตราจัารย์ ดร.สุพรรณ ย้�งยน่

ได้ร้บัรางว้ิลิ สภาวิิจั้ยแห่งชั้าติ ปีระเภที่สิ�ง

ปีระดิษฐ์ ในงานว้ินน้กปีระดิษฐ์ ปีระจัำาปีี 

2563

สภาวิิจ้ัยแห่งชั้าติ  เม่�อว้ินท่ี่� 2 กุมภาพ้นธ์ 

2563

ผู้ช่ั้วิยศาสตราจัารย์ เกสร วิงศ์เกษม ได้ร้บัรางว้ิลิอาจัารย์ด่เด่น มหาวิิที่ยาล้ิย

มหาสารคาม ปีระจัำาปีีพุที่ธศ้กราชั้ 2562

ณ อาคารเฉลิิมพระเก่ยรติในโอกาสฉลิอง

พระชั้นมายุ 5 รอบั 2 เมษายน 2558 

มหาวิิที่ยาล้ิยมหาสารคาม (เขตพ่�นท่ี่�ในเม่อง) 

ว้ินท่ี่� 9 ธ้นวิาคม 2562 

ผู้ช่ั้วิยศาสตราจัารย์ เกสร วิงศ์เกษม ได้ร้บัรางว้ิลิชั้มเชั้ยในผลิงานช่ั้�อ “เคร่�องที่อ

ผ้าลิายโบัราณด้วิย PLC ในสาขานว้ิตกรรม

เชิั้งพาณิชั้ย์”  ในมหกรรมแสดงผลิงาน

นว้ิตกรรมของเคร่อข่ายอุที่ยานวิิที่ยาศาสตร์

ภูมิภาคภาคตะว้ินออกเฉ่ยงเหน่อ (NESP 

Innovation Fair 2020)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นที่ร้ลิพลิาซ่า จ้ังหว้ิด

นครราชั้ส่มา ระหว่ิางว้ินท่ี่� ว้ินท่ี่� 17-20 

ก้นยายน 2563

ผู้ช่ั้วิยศาสตราจัารย์ เกสร วิงศ์เกษม ได้ร้บัรางว้ิลิชั้มเชั้ยในผลิงานช่ั้�อ “เคร่�องที่อ

ผ้าลิายโบัราณด้วิย PLC ในสาขานว้ิตกรรม

เชิั้งพาณิชั้ย์”  ในมหกรรมแสดงผลิงาน

นว้ิตกรรมของเคร่อข่ายอุที่ยานวิิที่ยาศาสตร์

ภูมิภาคภาคตะว้ินออกเฉ่ยงเหน่อ (NESP 

Innovation Fair 2020)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นที่ร้ลิพลิาซ่า จ้ังหว้ิด

นครราชั้ส่มา ระหว่ิางว้ินท่ี่� ว้ินท่ี่� 17-20 

ก้นยายน 2563

	 	 	 1.1.5	 บ่คลัากรท่�เข้าร�วิมประช่มวิิชาการแลัะ/หรือเสูนอผลังานวิิชาการทั�งในแลัะต�างประเทศึ	2563

ลัำาดัับ ชื�อ-สูก่ลั หัวิข้อเรื�อง วัิน/เดืัอน/ปี ประเทศึ

1 รศึ.ดร.บพิธ  บุปิผโชีติ ร่วมปิระชุีมคณะที่ำางานจัดที่ำาวารสูารแลัะ
วิเคราะห์ผลัดำาเนินงาน

วันท่ี่� 15 ตุลัาคม 2562 ณ สูกอ. กรุงเที่พฯ

นำาเสูนอผลังานวิจัยระดับบัณฑิิตศึึกษา 
ครั�งท่ี่� 4 

วันท่ี่� 21 สู.ค. 2563 ณ มหาวิที่ยาลััยราชีภัฏิ
มหาสูารคาม  
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ลัำาดัับ ชื�อ-สูก่ลั หัวิข้อเรื�อง วัิน/เดืัอน/ปี ประเทศึ

2 รศึ.ดร.สุูดสูาคร อินธิเดชี ปิระชุีมโครงการยกระดับความสูามารถุใน
การแข่้งขั้นข้องภาคอุตสูาหกรรมด้วยวิที่ยา
ศึาสูตร์ฯ 

ระหว่างวันท่ี่�
30-31 มกราคม 2563

ณ ห้องปิระชุีมหว้ากอ 
สูำานักงานสูภานโยบาย
การอุดมศึึกษาฯ  

3 รศึ.ดร.วรวัฒน์ เสูง่�ยมวิบูลั ปิระชุีมการกำาหนดทิี่ศึที่างการบริหารจัดการ
โครงการ

ณ  บ ริ ษั ที่  สิู ง ห์ ฯ 
จ.นครปิฐม ระหว่างวันท่ี่� 
28-30 มกราคม 2563

4 รศึ.ดร.ชีลัธ่  โพธิ�ที่อง ปิระชุีมเคร่อข่้ายการพัฒนาคุณภาพวารสูาร วันท่ี่� 9-10 ม.ค.63 ณ จ.นนที่บุร่

ปิระชุีมโครงการยกระดับความสูามารถุฯ ระหว่างวันท่ี่�
30-31 มกราคม 2563

ณ กที่ม.

ปิระชุีมการกำาหนดทิี่ศึที่างการบริหารจัดการ
โครงการ

ระหว่างวันท่ี่�
28-30 มกราคม 2563

ณ บริษัที่ สิูงห์ฯ 
จ.นครปิฐม

5 รศึ.ดร.สูหลัาภ หอมวุฒิวงศ์ึ ปิระชุีม เร่�องวัสูดุผสูมซ่ีเมนต์ท่ี่�ฉลัาดแลัะเป็ิน
มิตรต่อสิู�งแวดล้ัอม

วันท่ี่� 26 มิถุุนายน 2563 ณ หาวิที่ยาลััยข้อนแก่น 
อ.เม่อง 
จ.ข้อนแก่น

6 รศึ.ดร.จักรมาสู เลัาหวณิชี เข้้า ร่วมปิระชุีมรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย

ระหว่างวันท่ี่�
13 ก.ค. 2563

ณ กอ.รมน. กรุงเที่พฯ

นำาเสูนอผลังานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชีาติ 2563

ระหว่างวันท่ี่�
1- 4 สู.ค. 63

ณ กรุงเที่พฯ

7 รศึ.ดร.สุูพรรณ ยั�งยน่ นำาเสูนอผลังานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชีาติ 2563

ระหว่างวันท่ี่�
1- 4 สู.ค. 63

ณ กรุงเที่พฯ

8 ผศึ.ดร.ณัฐพลั ภูมิสูะอาด นำาเสูนอผลังานวิจัย ระหว่างวันท่ี่�
30 สิูงหาคม 2563 - 1 
กันยายน 2563

ณ สูำานักงานการวิจัย
แห่งชีาติ อ.เข้ตจตุจักร 
กรุงเที่พฯ

9 รศึ.ดร.เก่ยรติสิูน
กาญนวนิชีกุลั

ปิระชุีม เร่�อง การเริ�มดำาเนินงานวิจัย แลัะร่วม
งานขั้บเคล่ั�อนเที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรม โรง
ไฟฟ้านำ�าพอง 

วันท่ี่� 3 ต.ค.62 ณ  โร ง ไฟ ฟ้ านำ�า พอ ง 
อ.นำ�าพอง จ.ข้อนแก่น

การปิระชุีมวิชีาการระดับชีาติวิที่ยาศึาสูตร์
แลัะเที่คโนโลัย่

ระหว่างวันท่ี่�
16-19 มกราคม 2563

ณ  ม ห า วิ ที่ ย า ลัั ย
เที่คโนโลัย่ราชีมงคลั
สุูวรรณภูมิ ศูึนย์หันตรา 
จั ง ห วั ด
พระนครศึร่อยุธยา

นำาเสูนอความก้าวหน้างานวิจัย ครั�งท่ี่� 1 ระหว่างวันท่ี่�
12 มิถุุนายน 2563

ณ โรงไฟฟ้านำ�าพอง 
อ.นำ�าพอง จ.ข้อนแก่น

10 รศึ.ดร.ยศึฐา  ศึร่เที่พ ปิระชุีม เร่�องการนำาเสูนอรายงานความ
ก้าวหน้า ครั�งท่ี่� 2 ด้านพลัาสูติกช่ีวภาพ

วันท่ี่� 16-17 พ.ย.2562 ณ กรุงเที่พฯ

11 ผศึ.ดร.ลัะมุลั วิเศึษ นำาเสูนอผลังานวิจัย ระหว่างวันท่ี่�
30 สิูงหาคม 2563 - 1 
กันยายน 2563

ณ สูำานักงานการวิจัย
แห่งชีาติ อ.เข้ตจตุจักร 
กรุงเที่พฯ
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ลัำาดัับ ชื�อ-สูก่ลั หัวิข้อเรื�อง วัิน/เดืัอน/ปี ประเทศึ

12 ผศึ.ดร.ศิึวา  แก้วปิลัั�ง
 

ปิระชุีม เร่�องเที่คโนโลัย่โดรนเพ่�อสูำารวจ วันท่ี่� 10-11 พ.ย.62 ณ จ.นครราชีสู่มา

ปิระชุีมแผนหลัักการบริหารจัดการ วันท่ี่� 27 พ.ย. 2562 ณ  โ ร ง แร ม พ ลูั แ ม น 
จ.ข้อนแก่น

ร่วมปิระชุีม เร่�องเที่คโนโลัย่โดรนเพ่�อสูำารวจ
ใบด่างมันสูำาปิะหลััง

วันท่ี่� 6 ธ.ค.2562 ณ สูวที่ชี  อ.คลัองหลัวง 
จ.ปิทุี่มธาน่

ร่วมปิระชีุม เร่�องงาน SRV International 
Conference  

วันท่ี่�  11-14 ธ.ค.2562 ณ มหาวิที่ยาลััยราชีภัฏิสุู
ราชีธาน่ อ.เม่อง จ.สุู
ราชีธาน่

13 ผศึ.ดร.สุูพรรณิกา วัฒนะ ปิระชุีมการกำาหนดทิี่ศึที่างการบริหารจัดการ
โครงการ

ระหว่างวันท่ี่�
28-30 มกราคม 2563

ณ  บ ริ ษั ที่  สิู ง ห์ ฯ 
จ.นครปิฐม

14 ผศึ.ดร.ที่รงชัีย
วิริยะอำาไพวงศ์ึ

ปิระชุีมคณะกรรมการกองทุี่นสูำารองเล่ั�ยง
ช่ีพฯ

ระหว่างวันท่ี่�
30 มกราคม 2563

ณ กที่ม.

15 อ.ดร.สุูรชัีย  วงชีาร่ ร่วมปิระชุีมวิชีาการนำาเสูนอผลังาน วันท่ี่� 20-22 พ.ย.62 ณ กรุงเที่พฯ

ปิระชุีมวิชีาการฯ ระหว่างวันท่ี่�
5-10 เมษายน 2563

ณ Gold Coas Australia

16 อ.ดร.ชัียยงค์  เสูริมผลั ร่วมนำาเสูนอผลังานวิจัยในงานการปิระชุีม
วิชีาการวิศึวกรรมฟาร์มแลัะเที่คโนโลัย่การ
ควบคุมอัตโนมัติ ระดับชีาติ ครั�งท่ี่� 6

วันท่ี่� 29 พ.ย.62 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลั 
อำา เภอเ ม่อง  จั งห วัด
อุดรธาน่

โครงการ ศึึกษาดูงานข้องนิสิูตสูาข้าวิศึวกรรม
ไฟฟ้า ปีิงบปิระมาณ 2563

วันท่ี่� 24-25 ก.พ. 63 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดแลัะ
จังหวัดอุบลัราชีธาน่

ปิระชุีมการกำาหนดทิี่ศึที่างการบริหารจัดการ
โครงการ

ระหว่างวันท่ี่�
28-30 มกราคม 2563

ณ  บ ริ ษั ที่  สิู ง ห์ ฯ 
จ.นครปิฐม

17 อาจารย์คเณศึ ถุุงออด ปิระชุีมเพ่�อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
วิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์ ENGYฯ

ระหว่างวันท่ี่�
16-18 มกราคม 2563

ณ กฟผ .  บางกรวย 
จังหวัดนนที่บุร่

18 อ.ณัฏิฐพงษ์ ลัาดบัตร ปิระชุีม เร่�องวัสูดุผสูมซีเมนต์ท่ี่�ฉลัาดแลัะเป็ิน
มิตรต่อสิู�งแวดล้ัอม

วันท่ี่� 26 มิถุุนายน 2563 ณ หาวิที่ยาลััยข้อนแก่น 
อ.เม่อง จ.ข้อนแก่น

19 นายธนภัที่ร  นวลัทูี่ลั นำาเสูนอความก้าวหน้างานวิจัย ครั�งท่ี่� 1 ระหว่างวันท่ี่�
12 มิถุุนายน 2563

ณ โร ง ไฟ ฟ้ านำ�า พอ ง 
อ.นำ�าพอง จ.ข้อนแก่น

20 นายศิึวณัที่ร ศ่ึโลัห้อ นำาเสูนอความก้าวหน้างานวิจัย ครั�งท่ี่� 1 ระหว่างวันท่ี่�
12 มิถุุนายน 2563

ณ โร ง ไฟ ฟ้ านำ�า พอ ง 
อ.นำ�าพอง จ.ข้อนแก่น

21 นายม่ศัึกดิ�ธนา พัวพิที่ยาธร ปิระชุีม เร่�องวัสูดุผสูมซ่ีเมนต์ท่ี่�ฉลัาดแลัะเป็ิน
มิตรต่อสิู�งแวดล้ัอม

วันท่ี่� 26 มิถุุนายน 2563 ณ หาวิที่ยาลััยข้อนแก่น 
อ.เม่อง จ.ข้อนแก่น

22 นางสูาวตร่ญาภัที่ร  แสูงตา ปิระชุีม เร่�องวัสูดุผสูมซ่ีเมนต์ท่ี่�ฉลัาดแลัะเป็ิน
มิตรต่อสิู�งแวดล้ัอม

วันท่ี่� 26 มิถุุนายน 2563 ณ หาวิที่ยาลััยข้อนแก่น 
อ.เม่อง จ.ข้อนแก่น

23 นายพยุงศัึกดิ�  ภักด่พลั นำาเสูนอผลังานในท่ี่�ปิระชุีมวิชีาการฯ ระหว่าง วันท่ี่�  11-12 
ก.ค.2563

ณ  ม.ราชีภัฏิศึร่สูะเกษ

นำาเสูนอผลังานวิจัยระดับบัณฑิิตศึึกษา
ครั�งท่ี่� 4 

ณ วันท่ี่� 21 ก.ย. 2563 ณ มหาวิที่ยาลััยราชีภัฏิ
มหาสูารคาม  
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ลัำาดัับ ชื�อ-สูก่ลั หัวิข้อเรื�อง วัิน/เดืัอน/ปี ประเทศึ

24 นายนัฐราชี  แสูนม่มา นำาเสูนอผลังานวิจัย ระหว่างวันท่ี่�
30 สิูงหาคม 2563 -
1 กันยายน 2563

ณ สูำานักงานการวิจัย
แห่งชีาติ อ.เข้ตจตุจักร 
กรุงเที่พฯ

25 นายชียภร  ศิึริโยธา นำาเสูนอผลังานวิจัยระดับบัณฑิิตศึึกษา
ครั�งท่ี่� 4 

ณ วันท่ี่� 21 ก.ย. 2563 ณ มหาวิที่ยาลััยราชีภัฏิ
มหาสูารคาม  

	 	 	 1.1.6	 บ่คลัากรท่�ศึึกษาดูังานทั�งในแลัะต�างประเทศึ

ลัำาดัับ ช่�อ-สูกุลั หัวข้้อเร่�อง วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเทีศ

1 รศ.ดร.เก่ยรติศ้กดิ�  ศร่ปีระท่ี่ปี ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

2 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดชั้ ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

3 รศ.ดร.อภิน้นท์ี่  อุรโสภณ ศึกษาดูงานแลิะปัีญหาจัริงใน
โรงงานท่ี่�นิสิตเข้าใช้ั้เสนอใน
การที่ำาปีริญญานิพนธ์ 1 แลิะ 
2

ว้ินท่ี่� 18-20
ตุลิาคม 2562

ณ บั ริ ษ้ที่  สิ ง ห์  เบั เวิอ เรจั  จัำา ก้ด 
จั.นครปีฐม

4 รศ.ดร.สหลิาภ  หอมวุิฒิวิงศ์ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

5 รศ.ดร.จ้ักรมาส เลิาหวิณิชั้ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

6 รศ.ดร.สุพรรณ  ย้�งย่น ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

7 ผศ.ดร.ณ้ฐพลิ  ภูมิสะอาด ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

8 รศ.ดร.เก่ยรติสิน กาญนวินชิั้กุลิ ศึกษาดูงานแลิะปัีญหาจัริง 
ในโรงงานท่ี่�นิสิตเข้าใช้ั้เสนอ
ในการที่ำาปีริญญานิพนธ์ 1 
แลิะ 2

ว้ินท่ี่� 18-20
ตุลิาคม 2562

ณ บั ริ ษ้ที่  สิ ง ห์  เบั เวิอ เรจั  จัำา ก้ด 
จั.นครปีฐม

9 ผศ.ดร.วิส้นต์  ด้วิงคำาจ้ันที่ร์ ศึกษาดูงานแลิะปัีญหาจัริง 
ในโรงงานท่ี่�นิสิตเข้าใช้ั้เสนอ
ในการที่ำาปีริญญานิพนธ์ 1 
แลิะ 2

ว้ินท่ี่� 18-20
ตุลิาคม 2562

ณ บั ริ ษ้ที่  สิ ง ห์  เบั เวิอ เรจั  จัำา ก้ด 
จั.นครปีฐม

10 ผศ.เกสร วิงศ์เกษม ศึกษาดูงานแลิะปัีญหาจัริง 
ในโรงงานท่ี่�นิสิตเข้าใช้ั้เสนอ
ในการที่ำาปีริญญานิพนธ์ 1 
แลิะ 2

ว้ินท่ี่� 18-20 
ตุลิาคม 2562

ณ บั ริ ษ้ที่  สิ ง ห์  เบั เวิอ เรจั  จัำา ก้ด 
จั.นครปีฐม

11 ผศ.ดร.นิดา  ช้ั้ยมูลิ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 360



ลัำาดัับ ช่�อ-สูกุลั หัวข้้อเร่�อง วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเทีศ

12 รศ.ดร.ยศฐา  ศร่เที่พ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

13 ผศ.ดร.อรอุมา ลิาสุนนท์ี่ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

14 ผศ.ดร.ช้ั้ยชั้าญ  โชั้ติถุนอม ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

15 ผศ.ดร.เพชั้ร เพ็งช้ั้ย ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

16 รศ.ดร.ยศฐา  ศร่เที่พ ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

17 อ.ดร.สุรช้ั้ย  วิงชั้าร่ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

18 อาจัารย์ปีริญญ์  ชุั้ปีวิา ศึกษาดูงานแลิะปัีญหาจัริงใน
โรงงานท่ี่�นิสิตเข้าใช้ั้เสนอใน
การที่ำาปีริญญานิพนธ์ 1 แลิะ 
2

ว้ินท่ี่� 18-20
ตุลิาคม 2562

ณ บั ริ ษ้ที่  สิ ง ห์  เบั เวิอ เรจั  จัำา ก้ด 
จั.นครปีฐม

ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

19 อาจัารย์คเณศ ถุุงออด ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

20 อาจัารย์กฤต  จ้ันที่รสม้ย ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ 
เที่อร์ โมเที่ค (ปีระเที่ศไที่ย) จัำา ก้ด 
จ้ังหว้ิดระยอง

21 ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

22 อาจัารย์กฤตานน ปีระเที่พา โครงการ ศึกษาดูงานของ
นิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ปีีงบัปีระมาณ 2563

ว้ินท่ี่� 24-25
ก.พ. 63

ณ  จ้ั ง ห ว้ิ ด ร้ อ ย เ อ็ ด แ ลิ ะ จ้ั ง ห ว้ิ ด
อุบัลิราชั้ธาน่

23 อาจัารย์ที่ว่ิศ้กดิ�  ที่องแสน โครงการ ศึกษาดูงานของ
นิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ปีีงบัปีระมาณ 2563

ว้ินท่ี่� 24-25
ก.พ. 63

ณ  จ้ั ง ห ว้ิ ด ร้ อ ย เ อ็ ด แ ลิ ะ จ้ั ง ห ว้ิ ด
อุบัลิราชั้ธาน่

24 อาจัารย์ปิียพ้ฒน์  พานเม่อง โครงการ ศึกษาดูงานของ
นิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ปีีงบัปีระมาณ 2563

ว้ินท่ี่� 24-25
ก.พ. 63

ณ  จ้ั ง ห ว้ิ ด ร้ อ ย เ อ็ ด แ ลิ ะ จ้ั ง ห ว้ิ ด
อุบัลิราชั้ธาน่

25 อาจัารย์อดิศร  นวิลิอ่อน โครงการ ศึกษาดูงานของ
นิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ปีีงบัปีระมาณ 2563

ว้ินท่ี่� 24-25
ก.พ. 63

ณ  จ้ั ง ห ว้ิ ด ร้ อ ย เ อ็ ด แ ลิ ะ จ้ั ง ห ว้ิ ด
อุบัลิราชั้ธาน่
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ลัำาดัับ ช่�อ-สูกุลั หัวข้้อเร่�อง วันื่/เด่ัอนื่/ปี ประเทีศ

26 อ.ณ้ฏิฐพงษ์ ลิาดบ้ัตร ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

27 นายน้ฐราชั้  แสนม่มา ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

28 นายสมนึก พ้นเสนา ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

29 นายยุที่ธนา  ออดไธสง ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

30 นายชุั้ติพนธ์  โคตรชั้า ศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
วิิศวิกรรมการผลิิต 

ระหว่ิางว้ินท่ี่�
17-19 กุมภาพ้นธ์ 
2563

ณ บัริษ้ที่โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย 
จัำาก้ด จั.ฉะเชิั้งเที่รา แลิะ บัริษ้ที่โดวิะ เที่
อร์โมเที่ค(ปีระเที่ศไที่ย)จัำาก้ด จ้ังหว้ิด
ระยอง

31 นายธ่ราน้นท์ี่  ข้นงาม โครงการ ศึกษาดูงานของ
นิสิตสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ปีีงบัปีระมาณ 2563

ว้ินท่ี่� 24-25
ก.พ. 63

ณ  จ้ั ง ห ว้ิ ด ร้ อ ย เ อ็ ด แ ลิ ะ จ้ั ง ห ว้ิ ด
อุบัลิราชั้ธาน่

32 น.ส.พ้ชั้รา  ติตะส่ ศึกษาดูงาน ระหว่ิางว้ินท่ี่�
30 มิ.ย. 2563

ณ บัริษ้ที่มหาสารคาม เบัเวิอรเรชั้ จัำาก้ด 
อ.กุดร้ง จั.มหาสารคาม

	 2.	 การบริหารงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พั.ศึ.	2563	(เดืัอน	ต่ลัาคม	2562	 -		กันยายน	2563)

งบประมาณแผ�นดิัน

งบรายจำ�าย ได้ัรับจัำดัสูรร แผนการใช้จำ�าย เบิกจำ�าย ร้อยลัะตามจัำดัสูรร

งบดำาเนินงาน 0 0 0 0

งบบุคลัากร 3,577,440.00 3,577,440.00 3,437,550.00 96.09

งบรายจ่ายอ่�น 0 0 0 0

งบลังทุี่น 8,064,000.00 8,064,000.00 8,048,250.00 99.8

งบอุดหนุน 6,018,400.00 6,018,400.00 6,018,398.81 100

รวิม 17,659,840.00 17,659,840.00 17,504,198.81 99.12

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 362



งบประมาณเงินรายได้ั

งบรายจำ�าย ได้ัรับจัำดัสูรร แผนการใช้จำ�าย เบิกจำ�าย ร้อยลัะตามจัำดัสูรร

งบดำาเนินงาน 22,704,200.00 22,704,200.00 15,319,634.98 67.47

งบบุคลัากร 3,943,400.00 3,943,400.00 3,425,529.00 86.87

งบรายจ่ายอ่�น 7,015,588.00 7,015,588.00 3,715,559.95 52.96

งบลังทุี่น 14,549,200.00 14,549,200.00 4,143,269.99 28.48

งบอุดหนุน 16,376,992.00 16,376,992.00 9,652,685.08 58.94

รวิม 64,589,380.00 64,589,380.00 36,256,679.00 56.13

งบประมาณเงินสูะสูม

งบรายจำ�าย ได้ัรับจัำดัสูรร แผนการใช้จำ�าย เบิกจำ�าย ร้อยลัะตามจัำดัสูรร

งบดำาเนินงาน 0 0 0 0

งบบุคลัากร 0 0 0 0

งบรายจ่ายอ่�น 0 0 0 0

งบลังทุี่น 5,536,000.00 5,536,000.00 188,800.00 3.41

งบอุดหนุน 0 0 0 0

รวิม 5,536,000.00 5,536,000.00 188,800.00 3.41

สูร่ปภาพัรวิม

งบรายจำ�าย ได้ัรับจัำดัสูรร แผนการใช้จำ�าย เบิกจำ�าย ร้อยลัะตามจัำดัสูรร

งบดำาเนินงาน 22,704,200.00 22,704,200.00 15,319,634.98 67.47

งบบุคลัากร 7,520,840.00 7,520,840.00 6,863,079.00 91.25

งบรายจ่ายอ่�น 7,015,588.00 7,015,588.00 3,715,559.95 52.96

งบลังทุี่น 28,149,200.00 28,149,200.00 12,380,319.99 43.98

งบอุดหนุน 22,395,392.00 22,395,392.00 15,671,083.89 69.97

รวม 87,785,220.00 87,785,220.00 53,949,677.81 61.46

* ข้้อมูลั จาก ระบบจัดที่ำาแผนการใช้ีจ่าย (ERP) ณ วันท่ี่� 4 มกราคม 2564
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	 3.2	 ผลัประเมินคำารับรองปฏิิบัติราชการคณะ/หน�วิยงาน

	 	 ผลัประเมินคำารับรองปฏิิบัติราชการคณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์	ประจำำาปีงบประมาณ	2563	(ผลัการประเมิน

ตนเอง	ข้อมูลั	ณ:	วัินท่�	23	พั.ย.63)

ยุทีธ์ศาสูตร์ จัำานื่วนื่ตัวชี�วัดั
เป้าหมาย

2563

สูรุปผลัการประเมินื่

ผลัการ

ดัำาเนินงาน

คะแนน

ถ่�วิงนำ�าหนัก

1) พัฒนาการผลิัตบัณฑิิตท่ี่�ม่คุณภาพภายใต้การจัดเร่ยน

การสูอนในหลัักสููตรท่ี่� ทัี่นสูมัยตามเกณฑิ์ คุณภาพ 

แลัะมาตรฐานข้องชีาติแลัะสูากลั

10 ตัวช่ี�วัด 5.00 4.88 0.7333 

2) พัฒนาการวิจัยแลัะสูร้างสูรรค์เพ่�อสูร้างองค์ความรู้ 

แลัะนวัตกรรมท่ี่�สูร้างคุณค่าที่างวิชีาการแลัะมูลัค่าเพิ�ม 

ให้กับชุีมชีนแลัะสัูงคม

6 ตัวช่ี�วัด 5.00 4.92 0.7374

3) เป็ินศูึนย์กลัางแห่งการเร่ยนรู้แลัะบริการวิชีาการ 

แก่สัูงคม

2 ตัวช่ี�วัด 5.00 2.00 0.100

4) อ นุ รั ก ษ์  ฟ้� น ฟู  แลัะ สู่ ง เ สู ริ ม ศิึ ลัปิวัฒนธรรม 

ข้นบธรรมเน่ยม ปิระเพณ่ แลัะภูมิปัิญญาท้ี่องถิุ�นในฐานะ 

ทุี่นที่างวัฒนธรรมท่ี่�สูามารถุนำาไปิใช้ีปิระโยชีน์ต่อสัูงคม

2 ตัวช่ี�วัด 5.00 5.00 0.2500

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม่ปิระสิูที่ธิภาพ แลัะยก

ระดับการบริหารจัดการมหาวิที่ยาลััยตามหลัักธรรมาภิบาลั

9 ตัวช่ี�วัด 5.00 4.62 0.4625

6) สู่งเสูริมภาพลัักษณ์ข้องมหาวิที่ยาลััยให้ได้รับการ

ยอมรับแลัะพัฒนาเป็ินมหาวิที่ยาลััยในระดับสูากลั

1 ตัวช่ี�วัด 5.00 5.00 0.2500

7) พัฒนาสูู่มหาวิที่ยาลััยสู่เข่้ยว แลัะรักษ์สิู�งแวดล้ัอม 1 ตัวช่ี�วัด 5.00 5.00 0.2500

8) สู่วนท่ี่� 2 การดำาเนินงานตามวิสัูยทัี่ศึน์/ความโดดเด่น 

ข้องหน่วยงาน/งานเชิีงรุก

2 ตัวช่ี�วัด 5.00 3.37 1.3500

รวิมผลัการดัำาเนินงาน 33	ตัวชี�วัดั 4.13

ตารางท่�	1	:	ผลัประเมินตนเองฯ	ตามคำารับรองปฏิิบัติราชการฯ
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4.	เครือข�ายควิามร�วิมมือคณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์กับองค์กรในแลัะต�างประเทศึ	ประจำำาปีงบประมาณ	2563

ทีี� ประเทีศ มหาวิทียาลััย
วันื่ลังนื่าม

dd/mm/yyyy
วันื่สิู�นื่สุูดั

dd/mm/yyyy

1 Austria FH JOANNEUM University (Erasmus+ UNITED) 1/15/2562 1/14/2565

2 Austria FH JOANNEUM University (Erasmus+ STEP UP) 1/15/2563 1/14/2566

3 China Shandong University of Technology 9/16/2019 9/15/2024

4 Thailand สำาน้กงานคณะกรรมการนโยบัายวิิที่ยาศาสตร์ 
เที่คโนโลิยแ่ลิะนว้ิตกรรมแห่งชั้าติ (สวิที่น.) (โครงการยก
ระด้บัควิามสามารถุในการแข่งข้นของภาคอุตสาหกรรม

ด้วิยวิิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลิยแ่ลิะนว้ิตกรรรม)

6/23/2017 6/22/2022

5 Thailand สำาน้กงานคณะกรรมการนโยบัายวิิที่ยาศาสตร์ 
เที่คโนโลิยแ่ลิะนว้ิตกรรมแห่งชั้าติ (สวิที่น.)

(โครงการย่อย 1/2562 โครงการยกระด้บัควิามสามารถุ
ในการแข่งข้นของภาคอุตสาหกรรมด้วิยวิิที่ยาศาสตร์ 

เที่คโนโลิยแ่ลิะนว้ิตกรรรม)

1/22/2019 1/21/2022

6 Thailand บัริษ้ที่ ไมโครชิั้พ เที่คโนโลิย่ (ไที่ยแลินด์) จัำาก้ด 
(สำาน้กงานใหญ่)

5/25/2017 5/24/2022

7 Thailand บัริษ้ที่ สิงห์ เบัเวิอเรซ จัำาก้ด 7/12/2018 00/06/2023

8 Thailand สถุาบ้ันการอาช่ั้วิศึกษาภาคตะว้ินออกเฉ่ยงเหน่อ 3 8/26/2019 8/26/2024

9 Thailand บัริษ้ที่ ไพร์ม แมเนจัเม้น โซลูิช้ั้�นส์ จัำาก้ด แลิะ
บัริษ้ที่ สมาร์ที่ (2015) เซอร์วิิสเซส จัำาก้ด

1/22/2019 1/21/2024

10 Thailand บัริษ้ที่ พ่.เอ.เอ็ม. เอ็นจิัเน่ยริ�ง แอนด์ ออโตเมช้ั้�น จัำาก้ด 1/22/2019 1/21/2024

11 Thailand บัริษ้ที่ อาซ่ฟา จัำาก้ด (มหาชั้น) 3/6/2019 0/3/2023

12 Thailand บัริษ้ที่ น้นที่ว้ิน จัำาก้ด แลิะ
ศูนย์ฝึ้กอบัรมไที่ยโอบัายาชิั้เที่รนนิ�งเซ็นเตอร์

6/12/2019 11/6/2021 + 1 year 
auto

13 Thailand โครงการย่อย 1/2562 โครงการยกระด้บัควิามสามารถุ
ในการแข่งข้นของภาคอุตสาหกรรมด้วิยวิิที่ยาศาสตร์ 

เที่คโนโลิยแ่ลิะนว้ิตกรรม ระหว่ิาง มหาวิิที่ยาล้ิย
มหาสารคาม (คณะวิิศวิกรรมศาสตร์) ก้บั สำาน้กงาน
คณะกรรมการนโยบัายวิิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลิย่แลิะ

นว้ิตกรรมแห่งชั้าติ มหาวิิที่ยาล้ิยเที่คโนโลิย่สุรนาร่ แลิะ 
มหาวิิที่ยาล้ิยศิลิปีากร

1/22/2019 1/21/2022

14 Thailand บัริษ้ที่ อาทิี่ตย์จ้ักรกลิ จัำาก้ด 10/8/2019 10/7/2022

15 Vietnam University of Science and Technology of Hanoi 7/1/2019 6/30/2024

16 Others เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อของ 10 เคร่อข่าย ภายใต้
โครงการการจ้ัดปีระชุั้มวิิชั้าการระด้บันานาชั้าติ 

(STISWB)

 00/07/2019  00/07/2024
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กิจกรรม/เหตุการณสําคัญในรอบป



ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย ผศ.ดร.สหลาภ 

หอมวุฒิวงศ รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต พรอมดวยคณะผูบริหาร และคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร รวมตอนรับคณะ

ศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาศึกษาดูงานดานการพัฒนาระบบงานของฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

ดานการจดัการเรยีนการสอน การทาํวิทยานพินธของนสิติระดบับณัฑติศกึษาทัง้ในภาคปกตแิละภาคพเิศษ การใชงานระบบ iThesis และ

การออกแบบระบบวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ในการนีไ้ดรวมพดูคุยแลกเปล่ียนขอมลูรบั-มอบของทีร่ะลึก และนาํเสนอขอมลูดานตางๆ 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรแกคณะศึกษาดูงานฯ ตอไป

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝายพัฒนาบุคลากร 

ไดดาํเนนิการจดั “โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การขอตาํแหนงทางวชิาการทีส่งูขึน้ของบคุลากรสายวชิาการ ประจาํปงบประมาณ 2563” 

ในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดทําผลงานทางวิชาการอยางมีคุณภาพ” เรื่อง “เทคนิคการคนขอมูลการทําฐาน

ขอมลูงานวจิยัทีผ่านมา และการอานอยางมปีระสทิธภิาพสําหรบัการเตรยีมความพรอมสูการเขยีนบทความวจิยั/ตาํรา/หนงัสือทีม่คีณุภาพ

สูงอยางยั่งยืน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ปตติยะ อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และรวมแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นรวมกันตอไป

พิธีลงนามอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา และ ลงนามความรวมมือทางวิชาการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย รองศาสตราจารย 

ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหารและคณาจารย เขารวมในพิธีลงนามการอนุญาตใชสิทธทรัพยสิน

ทางปญญา เรื่อง “เครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุนดวยระบบรังสีอินฟาเรดรวมกับลมรอนปลอยทิ้ง” และ รวมลงนามในบันทึก

ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร กับ บริษัทอาทิตยจักรกล จํากัด ซึ่งจัดโดยหนวย

จัดการทรัพยสินทางปญญา ศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปนการอนุญาตใหใชสิทธิทรัพยสิน

ทางปญญา จากผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ และใหคูสัญญาทั้งสองฝายในบันทึกความรวมมือทางวิชาการ ไดดําเนินการโครงการ กิจกรรมใดๆ 

เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพใหแกบุคลากรตอไป

 กิจกรรมบุคลากร

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 372



เขาศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลับมหาสารคาม นําโดย รองศาสตรตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริการ คณาจารย และเจาหนาที่ เขาศึกษาดูงานดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และ

การบริหารจัดการในองคกร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมมอบของที่ระลึก และ

รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ รวมกัน

โครงการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะและปรับกระบวนทัศน คานิยมการทํางาน ประจําปงบประมาน 2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช การเดน แอนด สปา จังหวัดชลบุรี ฝายพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงาน เพ่ือเพิ่มศักยภาพสมรรถนะและปรับกระบวนทัศน คานิยมการทํางาน 

ประจําปงบประมาน 2563 นําโดยรองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย 

และบคุลากรเขารวมโครงการ ซ่ึงในงาน มกีารการอบรมเรือ่ง “ศิลปะการวางตนของคนทาํงาน (มารยาทในการทาํงานในองคกร)” วทิยากร

โดย วาทีร่อยเอก ธนกฤต สริปิญญาโสภน พรอมทมีงาน วตัถปุระสงคเพือ่ใหบคุลากรไดทราบถึงแนวทางการพฒันาคณะฯ และเพือ่พฒันา

บุคลากรในแตละสายงาน ศึกษาดูงานในการบริหารจัดการองคกรภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาและการดําเนินงาน

ของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ

งานคือสูเหยาศิษยเกา : MSU Engineering Alumni Cup สัญจรครั้งที่ 4
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการ เครือขายศิษย

เกาและความรวมมอืในการพฒันาวชิาการ/วชิาชีพเพือ่สรางชือ่เสยีงใหกบัสถาบนั “คอืสูเหยาศษิยเกา : MSU Engineering Alumni Cup 

สญัจร ครัง้ที ่4” ไดรบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ ์แขง็แรง คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร เปนประธานในการเปดโครงการ 

ในงานมกีจิกรรมเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณระหวางคณาจารย และศษิยเกา การแนะนาํความรูทีเ่ปนประโยชนในการประกอบอาชพี

และดานวิชาการ กิจกรรมแขนขันกีฬาฟุตบอล เพื่อสรางสัมพันธมิตร MSU Engineering Alumni Cup สัญจรครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอล

หญาเทียม Siracha Arena อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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คณะวิศวกรรมศาสตร รวมงานทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดนอยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดยรองศาสตราจารย 

ดร.อนงคฤทธิ ์แขง็แรง คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบรหิาร และบคุลากร รวมงานทอดกฐนิสามคัค ีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตั้งองคกฐินสามัคคีเพ่ือทอดถวาย ในวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม

ประชาสามัคคีธรรม บานหนองโน ตําบลเขวาใหญ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รวมพบปะเพื่อดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี และตัวแทนจาก 

Singapore Institute of Technology เขาพบปะพูดคุย ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวย

คณะผูบริหาร เพื่อดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางดานวิชาการ ดานวิจัย และดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใตการลงนามในบันทึก

ความเขาใจระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Singapore Institute of Technology ทั้งนี้ไดรวมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และวางแผนการดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือตอไป

รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยศาสตราจารย 

ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไดแก รศ.ดร.วรพจน พรมสัตยพรต รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร ผศ.ดร.มนัชญา 

สังศรีอินทร ผศ.ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ และ น.ส.พัชรพร หวานขม ในการนี้มีตัวแทนผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่ รวมใหขอมูลกับ

คณะกรรมการเพื่อประเมินผล และรวมรับฟงผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมฯ 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร /บุคลากรเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ประจําป
งบประมาณ 2563

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา ไดดําเนิน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร/บุคลากรเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน EdPEx ประจําปงบประมาณ 2563 นําโดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธาน

กลาวเปดโครงการ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมโครงการ รวมรับฟงบรรยายใหความรูเรื่อง ความรูพื้นฐาน

เกีย่วกบัแนวทางการดําเนนิงาน EdPEx วทิยากรโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.จนิดาพร จาํรสัเลศิลกัษณ รองผูอาํนวยการสาํนกัศึกษาท่ัวไป

ฝายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู วัตถุประสงค เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่มีความรูความเขาใจและทักษะในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx

รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูบริหาร คณาจารย 

และบุคลากร รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป 2562 จากสํานักตรวจสอบภายใน ไดแก นางสาวอนันตรา คําระกาย 

นางสาวรุงทิพย ไชยโวหาร นางสาวปยธิดา เจริญโชติกร และ นางสาวบุญญลักษณ สมบูรณ เพื่อสอบทานและประเมินระบบการควบคุม

ภายใน และการบรหิารความเสีย่งของคณะฯ ในการนีม้ตีวัแทนผูบรหิาร/อาจารย/เจาหนาที ่รวมใหขอมลูกบัคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบ 

และรวมรับฟงผลการตรวจสอบจากคณะกรรมฯ 

งานราตรีสีเลือดหมู ประจําปการศึกษา 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมโรงแรมสยามธาราพาเลซ อ.เมือง จ.มหาสารคาม สโมสรนิสิตและฝายกิจการนิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการจัดโครงการราตรีสีเลือดหมู ประจําปการศึกษา 2562 นําโดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง 

ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กลาวใหโอวาสและรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และเปน

ประธานกลาวเปดโครงการ ภายในงานมีการแสดงของนิสิตชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พิธีมอบชอดอกไมแสดงความยินดี มอบโลรางวัล แกนิสิต

ผูไดรับทุนภูมิพล มอบโลหรางวัลแกบัณฑิตที่ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) มอบโลรางวัลครูดีในดวงใจ EN-MSU 2019 

พิธมีอบโลหรางวลัศษิยเกาดเีดน และพิธมีอบทนุการศกึษา “ธนรตัน 99” วตัถุประสงคของโครงการ เพือ่เปนการแสดงความยนิดีกบับณัฑติ 

ในโอกาสเขารับพระราช ทานปริญญาบัตร เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ทําใหเกิดความรักและหวงแหนในสถาบันของตนเอง และเพื่อให

เกิดความสัมพันธอันดีระหวางอาจารย นิสิตปจจุบัน และบัณฑิต
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร/บุคลากรเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ประจําป
งบประมาณ 2563

วนัที ่6 ธนัวาคม 2562 ณ หองประชมุ EN-213 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฝายประกนัคณุภาพการศึกษา 

ไดดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร/บุคลากรเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

EdPEx ประจําปงบประมาณ 2563 (การทบทวนวิสันทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ และการจัดทําแผนการดําเนินงานสูความเปนเลิศ) นําโดย

ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการ พรอมดวย

คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมโครงการ รวมรับฟงบรรยายใหความรูเรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน 

EdPEx วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วัตถุประสงค เพื่อให

ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่มีความรูความเขาใจและทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx

รวมทําบุญตักบาตรวันคลายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ป มมส.
วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

(เขตพื้นที่ในเมือง) ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะวิศวกรรมศาสตร รวมทําบุญตักบาตรวันคลายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ป 

และกาวเขาสูปที่ 52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเปนสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มุงสงเสริมใหชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เห็นถึงความสําคัญรักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพรชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “The 3rd UNITED-Erasmus Project”
วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562 ณ University of Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย คณะผูบริหาร และคณาจารยจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “The 3rd UNITED-Erasmus Project” ภายใตทุนสนับสนุนโครงการ

โดยสหภาพยุโรป (European Union) โครงการจัดขึ้น ณ University of Sumatera Utara เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมดานยานยนตไฟฟาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี 

ออสเตรีย และอิตาลี สูสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซียกวา 9 สถาบัน
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โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโครงการเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน เขตพื้นที่ขามเรียง 

คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร เขารวมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว ซ่ึงจัดโดยกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปนการ

อนุรักษ วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษและเปนแหลงศึกษาเรียนรูของนักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาสารคามและประชาชนทั่วไป

ผูบริหารกรรมการประจําคณะฯ เขาศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผูบริหารกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และผูปฏิบัติงานดานวางแผนและประกันคุณภาพ

การศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นาํโดยศาสตรตราจารย ดร.อนงคฤทธิ ์แขง็แรง ผูรกัษาการคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม พรอมดวยผูบรหิารกรรมการประจาํคณะฯ และเจาหนาที ่เขาศกึษาดงูานดานการวางแผนงานและบรหิารจดัการขององคกร 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ รวมกันเพื่อนํา

มาสูการวิเคราะห ปรับปรุงแกไข และวางแผนการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรใหประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตรตอไป

เขาศึกษาดูงาน ณ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร KMITL.
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง นําโดยศาสตรตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ 

แข็งแรง ผูรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เขาศกึษาดงูาน รบัฟงการบรรยายและแลกเปลีย่นเรยีนรูการจดัทาํแผนกลยทุธของหนวยงาน ณ สาํนกังานบรหิารยทุธศาสตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั วตัถปุระสงคเพือ่เพิม่พนูความรู เสรมิสรางสมรรถนะใหแกผูบรหิารและกรรมการ

ประจําคณะฯ เพ่ือนํามาวิเคราะห ปรับปรุงแกไข และวางแผนการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรใหประสบความสําเร็จ

ตามยุทธศาสตรตอไป
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การใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ บานโคกใหม ต.สําโรงใหม อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ 

ผศ.ดร.สพุรรณ ยัง่ยนื คณาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และนกัวจัิยจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ดําเนินการจัดโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชน

เขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมการขยายผลองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “การจัดการผลผลิตทาง

การเกษตรดวยเครื่องอบแหงอินฟราเรดแบบถังหมุน” ทีมนักวิจัยไดทําการสาธิตและอบรมเชิงปฏบัติการ การใชงานเคร่ืองอบแหง

อินฟราเรดแบบถังหมุน ใหแกเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมนาแปลงใหญตําบลสําโรงใหม ใหไดใชงาน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ ประจําภาคเรียนที่ 1/2562
วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 ณ หองโพธวิศิว คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม งานวชิาการ ไดดาํเนนิการจดัโครงการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2562) โดยมีการแบงกลุม

รบัฟงการบรรยายและอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนั ดาํเนนิการจดัการความรูและระดมความคิดเหน็ สรปุผลการประชมุแลกเปลี่ยน

ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู และ

เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบแนวทางการแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 2563
วนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ณ บรเิวณหนาคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุมงานบคุลากร ไดจดัโครงการสบืสาน

ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 2563 นําโดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธ์ิ แข็งแรง ผูรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต รวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง แกพระสงคจํานวนเการูป เพื่อความ

เปนศิริมงคลในวาระโอกาสขึ้นปใหม และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในองคกรตอไป
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กิจกรรมแขงขันกีฬาบุคลากร เชื่อมความสัมพันธในองคกร คณะวิศวกรรมศาสตร
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรม

แขงขันกีฬาบุคลากร เชื่อมความสัมพันธในองคกร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 นําโดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ 

แขง็แรง ผูรกัษาการคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบรหิาร คณาจารย และบคุลากรทกุทานเขารวมกจิกรรม รวมกนัแขงขนั

กฬีา และรวมเลนเกมกจิกรรมตางๆ โดยแบงเปน 3 สคีอื สเีขยีว สฟีา และสชีมพ ูมกีจิกรรมทีแ่ขงขนักนัดงันี ้กฬีาเปตอง กิจกรรมกนิวบิาก 

กิจกรรมเติมนํ้าใหเต็มแกว กิจกรรมพาลูกโปงขามแดน และกิจกรรมวิ่งสามขา วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ใชกิจกรรมเขามา

เปนตัวประสานความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร เกิดความรักและสามัคคีภายในองคกร

รวมตอนรับบุคลากรจาก หจก.พิชัย มอเตอรกรุป
วันท่ี 22 มกราคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรรวมตอนรับ 

คุณพิชัย โอภาสเกียรติคุณ ผูจัดการ หจก.พิชัย มอเตอรกรุป เพื่อเขาหารือความรวมมือโครงการวิจัยรถมอเตอรไซคยี่หอไทย พรอมมอบ

รถตนแบบ 2 ลอ แกคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนตนแบบในการศึกษาและพัฒนาตอไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th UNITED Erasmus MSU training
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนเจาภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th 

UNITED Erasmus MSU training ภายใตโครงการความรวมมอืระดบันานาชาต ิEngineering Knowledge Transfer Units to Increase 

Student’s Employability and Regional Development (UNITED) ซึ่งมีวตัถุประสงคเพื่อพฒันาหนวยถายทอดความรูดานวศิวกรรม

ยานยนตในสถาบนัการศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการไดงานทาํของนสิติและการพฒันาทองถิน่ โดยมผีูเขารวมโครงการ24 คน จาก 6 ประเทศ 

ไดแก ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนตลอดโครงการจากสหภาพยุโรป 

(European Commission) ภายใตกองทุน Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) 

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0 79



รวมแสดงความยินดีในพิธี รับ-สงมอบงานในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หองโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย

รองศาสตราจารย ดร.บพิธ บุปผโชติ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฝายบริหารและแผน พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร

คณะวศิวกรรมศาสตร รวมเปนเกียรตใินพธิ ีรับ-สงมอบงาน และไดรวมมอบชอดอกไมแสดงความยนิด ีในตาํแหนงผูอํานวยการสถาบนัวิจยั

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน แก อาจารยทม เกตุวงศา ผูอํานวยการคนใหม และรวมขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ 

ผูอํานวยการ (คนเกา) โดยมีทาน รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานและรวมเปน

พยานในพิธี รับ-สงมอบงานในครั้งนี้

รวมแสดงความยินดีในพิธี รับ-สงมอบงานในตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 

รวมเปนเกยีรตใินพธิ ีรบั-สงมอบงาน และไดรวมมอบชอดอกไมแสดงความยนิด ีแก รองศาสตราจารย ดร.นติยา วรรณกติร ตาํแหนงคณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคนใหม และรวมขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคนเกา โดยมีทาน 

รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานและรวมเปนพยานในพิธี รับ-สงมอบงาน

ในครั้งนี้

ควบคุมเฝาระวังการแพรกระจาย ไวรัส Covid-19
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย

ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ ์แข็งแรง รองอธกิารบดฝีายพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน วจิยั และนวตักรรม พรอมทมีงาน และรองศาสตราจารย 

ดร.เกียรติศักด์ิ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รวมกํากับกับติดตาม ดําเนินการควบคุมเฝาระวังการแพรกระจายของไวรัส 

Covid-19 โดยการฉีดพนแอลกอฮอล 95% ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
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ทําบุญตักบาตรโอกาสครบรอบ 21 ป วันคลายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร
วนัที ่18 มนีาคม 2563 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นาํโดยรองศาสตราจารย ดร.เกยีรตศิกัดิ ์ศรปีระทีป 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร บุคลากร และนิสิต รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และถวายภัตตาหารเชา

แดพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 21 ป วันคลายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อความเปนศิริมงคลแตบุคลากรในการดําเนิน พัฒนา และขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตรตอไป

โครงการ 5ส (Big Cleaning Day) ปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (COVID-19) ประจําปงบประมาณ 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดดําเนินการจัดโครงการ 5 ส (Big Cleaning Day) 

ปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (COVID-19) ประจําปงบประมาณ 2563 โดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ใหเกียรตเิปนประธานเปดโครงการ พรอมดวยคณาจารย และเจาหนาที ่เขารวมกจิกรรมดงักลาว โดยบคุลากร

ชวยกันทํากิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสรางนิสัย ในสวนบริเวณการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเปน

มาตรการในการควบคุม ปองกัน เฝาระวังการแพรระบาดของไวรัส Covid-19

ประชุมหารือความรวมมือกับผูบริหาร ทีมแพทยและบุคลากรทางการแพทย
วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ หองประชุมอาคารศูนยแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม คณาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดประชุมหารือความรวมมือ

กับผูบริหาร ทีมแพทยและบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการตอยอดงานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและบริการ

วชิาการสาํหรบัการปองกนับคุลากรทางการแพทยจากโรคโควดิ-19 ซ่ึงคณาจารยจะไดตอยอดงานวจิยัใหเปนนวตักรรมทีใ่ชงานไดจรงิและ

ตรงกับความตองการของผูใชงานตอไป
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พิธีมอบหุนยนตสงของและฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต (Delivery and UV sterilization Robot) “นองกระติ๊บ”
วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดี

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย 
ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ดวงคําจันทร อาจารยคเณศ ถุงออด ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 
(หัวหนาโครงการวิจัย) และอาจารยปริญญ ชุปวา (ผูรวมวิจัย) ไดสงมอบ “นองกระติ๊บ” หุนยนตสงของและฆาเชื้อดวยแสงอัลตรา
ไวโอเลต (Delivery and UV Sterilization Robot) เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบุคลากร
ทางการแพทย ใหกับโรงพยาบาลสุทธาเวช

พิธีมอบตูตรวจเชื้อชวยแพทย ตูความดันลบเก็บสิ่งตรวจจากผูปวย และเครื่องฆาเชื้อ UVC
วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ไดสงมอบตูตรวจเช้ือ
ชวยแพทย ตูความดันลบเก็บสิ่งตรวจจากผูปวย และเครื่องฆาเชื้อ UVC ซึ่งเครื่องดังกลาวดําเนินการผลิตคิดคนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง พรอมดวยทีมงานนักวิจัย เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการ
ปฏบิตัหินาทีข่องบคุลากรทางการแพทย โดยมรีองศาสตราจารย ดร.ประยกุต ศรวีไิล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม รวมเปนประธาน
ในพิธีสงมอบครั้งนี้

รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงานตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ หองประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยรอง

ศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงาน และไดรวมมอบชอดอกไม
แสดงความยินดี แก รองศาสตราจารย ดร.สุมัทนา กลางคาร ตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรทานใหม และรวมขอบคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยูสุข คณบดีทานเกา โดยมีทาน รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปนประธานและรวมเปนพยานในพิธี รับ-สงมอบงานในครั้งนี้
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รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงานตําแหนงผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยรองศาสตราจารย 

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงานในตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป และไดรวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี แก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปทานใหม และรวมขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง ผูอํานวยการทานเกา โดยมีทาน

รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานและรวมเปนพยานในพิธี รับ-สงมอบงาน

ในครั้งนี้

รวมเปนเกียรติในพิธีสงมอบหุนยนตสงของและฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ MSU Innovation Center ตึก B สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย 

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร และคณาจารย รวมเปนเกียรติในพิธีสงมอบ “หุนยนต

สงของและฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต” หรือ “นองกระติ๊บ” แก โรงพยาบาลกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 ตัว โรงพยาบาล

กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2 ตัว และโรงพยาบาลศูนยของแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ตัว โดยมีผูอํานวยการ หรือตัวแทน

จากโรงพยาบาลดังกลาวเปนผูรับมอบ มีรองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานในพิธี 

และศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม รวมเปนเกียรติและสักขีพยาน

ในพิธีสงมอบในครั้งนี้

เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานบริษัทมหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด
วนัที ่30 มิถุนายน 2563 ณ บรษิทั มหาสารคาม เบเวอเรช จาํกัด อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม นาํโดย รองศาสตราจารย ดร.เกียรตศิกัดิ ์

ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร และคณาจารยสาขาวิชาตางๆ เขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดทําโครงการ 

Smart Workplace เพือ่การปรับปรงุ และพฒันาระบบภายในของบรษิทัฯ การทาํความรวมมอืในโครงการตางๆ และรวมพดูคยุแลกเปลีย่น

ขอมลูเพือ่นาํมาสูการวเิคราะห ปรบัปรงุแกไข และวางแผนการดาํเนนิงาน งานวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตรใหประสบความสาํเรจ็ตอไป
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รวมงานถวายเทียนพรรษา-ผาอาบนํ้าฝน เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพิธีลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถวายเงินจตุปจจัยเนื่องในชวงเทศกาลวันเขาพรรษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม นําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากร 

รวมถวายเงนิจตปุจจยัในประเพณวีนัเขาพรรษา ในการเขารวมโครงการครัง้นีเ้พือ่ใหบคุลากรไดรวมสืบสานประเพณอีนัดงีามทางพระพทุธ

ศาสนา และเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับวัดและชุมชน เพื่อความเปนสิริมงคลใหแกบุคลากรตอไป

รับมอบเจลแอลกอฮอล
วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม นาํโดยรองศาสตราจารย ดร.เกยีรตศิกัดิ ์ศรปีระทปี 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหารและบุคลากร รับมอบเจลแอลกอฮอล จากกองอาคารสถานที่ โดยมีศาสตราจารย 

ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม พรอมดวย คุณฉันทลักษณ สาชํานาญ 

ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ เปนตัวแทนสงมอบ เพื่อใชในการเตรียมสถานที่งานปฐมนิเทศตอนรับเปดเทอม ตามมาตรการควบคุม

และปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (COVID-19)

ถวายเทียนพรรษา-ผาอาบนํ้าฝน และจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม ณ วัดพุทธไชยาราม บานเขียบ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพุทธไชยาราม บานเขียบ ต.เขวาใหญ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร 

นําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผูบริหารและบุคลากร รวมกับ ศูนยวิจัยและ

การศึกษาบรรพชีวินวิทยา รวมถวายเทียนพรรษา-ผาอาบนํ้าฝน และจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม ณ วัดพุทธไชยาราม บานเขียบ เนื่องใน

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเขาพรรษา เพื่อเปนการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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พิธีสงมอบหุนยนตและอุปกรณปองกันทางการแพทยเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมจัมปาศรี ช้ัน 4 ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร 

นําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร และคณาจารย รวมเปนเกียรติ

ในพิธีสงมอบหุนยนตและอุปกรณปองกันทางการแพทยเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทยภาคภูมิ 

มโนสิทธิศักดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พรอมดวยคณะผูบริหารเปนผูรับมอบ ซึ่งอุปกรณทางการแพทยที่สงมอบในครั้งนี้

ไดแก

รวมตอนรับบุคลากรจาก บริษัทโตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ 

ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร และคณาจารย รวมตอนรับบุคลากรจาก บริษัทโตเกียวมอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขารวมหารือวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการรถจักรยานยนตไฟฟา และรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลนวัตกรรมดานยาน

ยนตไฟฟาเพื่อแนวทางในการพัฒนาตอไป

บริษัทโตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด จัดบูธทดสอบรถไฟฟา
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัทโตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อทดสอบรถจักยานยนตไฟฟา และการเปลี่ยนเครื่องยนตเปนระบบไฟฟาแกนิสิตและบุคลากรชาวมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พรอมทั้งรวมพูดคุยหารือกับคณะผูบริหาร เพื่อการตอยอดความรวมมือกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อการวิจัย

พัฒนาโครงการรถจักรยานยนตไฟฟา แลกเปลี่ยนขอมูลนวัตกรรมดานยานยนตไฟฟาในการศึกษาและพัฒนาตอไป
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รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงานตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดยรองศาสตราจารย 

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมเปนเกียรติในพิธี รับ-สงมอบงานในตําแหนงคณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร และไดรวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี แก ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.มนกานต อินทรกําแหง ผูบริหารชุด

ใหม และรวมขอบคุณรองศาสตราจารย น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ผูบริหารชุดเกา โดยมีทาน รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานและรวมเปนพยานในพิธี รับ-สงมอบงานในครั้งนี้

โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอก เขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน สาขาสิ่งแวดลอม
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หองโพธิวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

ไดดาํเนนิการจดัโครงการสนบัสนนุใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากภายนอก เขามามสีวนรวมในการเรยีนการสอน ในหวัขอ 

“การเตรียมความพรอมกอนสัมภาษณงาน” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในการเขาสัมภาษณงาน นิสิตไดเพิ่มพูน

ทักษะบุคลิกภาพ การพูด การตอบคําถามในการสัมภาษณ เสริมสรางความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดีใหกับนิสิตผูเขารวมโครงการ

สัมภาษณ “ทุนภูมิพล” ประจําปการศึกษา 2562
วนัที ่16 ตลุาคม 2562 ณ หองประชมุ 213 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม งานกจิการนสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร 

ดาํเนนิการจดัสอบสมัภาษณเพือ่คดัเลอืกนสิิตใหรบัทนุการศกึษา “ทนุภมูพิล” ประจาํปการศกึษา 2562 นสิติระดบัปรญิญาตร ีโดยอาจารย

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเปนตัวแทนในการสัมภาษณคัดเลือกในครั้งนี้ โดยทุนภูมิพล เปนทุนที่ทางกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดจัดสรรเงนิกองทนุ เพ่ือมอบเปนทนุการศึกษาใหแกนสิติ ทีม่ผีลการเรยีนดเีดน สรางช่ือเสียงแกมหาวทิยาลยัและมจีติอาสา

กิจกรรมนิสิต
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บรรยายพิเศษ เรื่อง คอนกรีตประเภทตางๆ 
วนัที ่17 ตลุาคม 2562 ณ หอง 304 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม สาขาวศิวกรรมโยธา จดัการบรรยายพเิศษ

เรื่อง คอนกรีตประเภทตางๆ วิทยากรโดย คุณวริทธิ์ แสงทับ พรอมทีมงานจากบริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด (CPAC) ในวิชา

คอนกรีตเทคโนโลยี ของนสิติสาขาวิศวกรรมโยธา ภาคเรยีนที ่1/2562 มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหนสิติใหรับความรูจากผูปฏบิตังิานจรงิทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญ ใหนิสิตไดรูเทคนิค สัดสวนการผสมคอนกรีตที่ถูกตอง และรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการ

โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ หองโพธิวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ไดดําเนิน

การจัดโครงการสนบัสนนุใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพ จากภายนอกเขามามสีวนรวมในการเรยีนการสอน ในหวัขอ “Social 

Media และความปลอดภยัของขอมลูทางอนิเตอรเนต็” โดยวทิยากรจากสาํนกัคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มวีตัถปุระสงคเพือ่

เปนการเพิ่มประสบการณ ความรูในดานวิชาการและวิชาชีพ แกนิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ประจําปงบประมาณ 2563
วนัที ่21 - 23 ตลุาคม 2562 สาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ดาํเนนิการจดัโครงการศกึษา

ดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ประจําปงบประมาณ 2563 โดยเขาศึกษาดูงาน ณ โครงการกอสรางอุโมงคสายสงไฟฟาใตดิน บริเวณ

คลองพระโขนง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ จากนั้นเดินทางตอเพื่อเขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซนเตอร นิสิตเขา

ฝกอบรมทฤษฏแีละฝกปฏบิตัโิดยการควบคมุของเจาหนาทีข่องไทยโอบายาช ิและเขาศกึษาดงูานตอ ณ หนวยงานกอสรางโครงการ KEEN 

CENTER SRIRACHA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหนิสิตไดมีประสบการณนอกชั้นเรียน เห็นภาพเกี่ยวกับงานทาง

ดานวิศวกรรมโยธาไดชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู และมีการเตรียมความพรอมกอนที่จะจบการศึกษาไปประกอบ

อาชีพตอไป
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา ประจําปงบประมาณ 2563
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา ประจําปงบประมาณ 2563 นิสิตผูเขารวมโครงการ 

เขารับฟงบรรยายในหัวขอ “ประสบการณงานกอสราง” วิทยากรโดย นายวุฒิศักดิ์ โคตรเนตร วิศวกรโครงการ บมจ.เนาวรัตนพัฒนาการ 

วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณในการทํางาน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จากศิษยเกา

สูศิษยปจจุบันสาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562
วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ราชาวดี รีสอรท แอนด โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดําเนินการจัดโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562 โดยรองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดโครงการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ รองคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร ฝายวชิาการและกิจการนสิติ เปนผูกลาวรายงานวตัถุประสงคในการจดัโครงการในครัง้นี ้ซึง่ไดรบัเกียรตจิาก ศาสตราจารย 

ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 

เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ใหเกียรติมาบรรยายพิเศษ มีการเสวนาเกี่ยวกับการทํางานวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธาไดดําเนินโครงการ แลก

เปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา ประจําปงบประมาณ 2563 นิสิตผูเขารวม

โครงการ เขารับฟงบรรยายในหัวขอ “ประสบการณงานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ” วิทยากรโดย นายณัฐพงษ สุวรรณไตร วิศวกร

โยธา บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณในการทํางาน การประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมโยธา จากศิษยเกาสูศิษยปจจุบันสาขาวิศวกรรมโยธา
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พิธีมอบทุนการศึกษา “พานาโซนิก ปนวิศวะ สรางอนาคต ประจําป 2562”
วนัที ่11 พฤศจกิายน 2562 ณ บรษิทั พานาโซนกิ แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จาํกัด กรงุเทพฯ ตวัแทนคณาจารยสาขาวศิวกรรม

ไฟฟา พรอมดวย นายวุฒิชัย ขันชะลี นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเขารับ

มอบทุนการศึกษา “พานาโซนิก ปนวิศวะ สรางอนาคต ประจําป 2562” ซึ่งทุนการศึกษาดังกลาว เปนทุนของทางบริษัทพานาโซนิกที่

มอบแตนสิติทีผ่านการพจิารณาคดัเลอืกโดยคณะกรรมการการคัดเลือกของทางบรษิทัฯ คณะวศิวกรรมศาสตร ขอแสดงความยนิดกีบันสิติ

มา ณ โอกาสนี้

โครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรอืวชิาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน คร้ังที ่2 สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการ

จัดโครงการสนับสนุนใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ประจําป

การศึกษา 2562 ในหัวขอ “EIA” และ “SIA” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มประสบการณ ความรู

และเทคนิคในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเบื้องตน แกนิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จัดการบรรยายพิเศษ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม EN - 217 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม ไดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกร การสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และโอกาส

งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในยุค Thailand 4.0” วิทยากรโดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ตําแหนงเลขาธิการสภาวิศวกร มีวัตถุประสงค

เพือ่เปนการเพิม่ประสบการณ ความรูและเทคนคิในการสอบเพือ่ใบประกอบวชิาชพี และโอกาสงานวศิวกรรมสิง่แวดลอมในภายภาคหนา

ตอไป
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สัมภาษณคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ธนวัฒน 99”
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิต 

ไดดําเนินการจัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนิสิตใหรับทุนการศึกษา “ธนวัฒน 99 ” สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

ทั้ง 7 สาขาวิชา ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งหมด 7 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท โดยอาจารยประจําคณะฯ 

เปนตัวแทนในการสัมภาษณคัดเลือกในครั้งนี้

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
วนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ณ บริษทัจรงุไทยไวรแอนดเคเบิล้ จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ คณาจารยประจาํคณะวิศวกรรมศาสตร 

พรอมดวย นายดนุพร อุนขจร นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเขารับมอบทุน

การศึกษาจาก บริษัทจรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) “ในโครงการใหทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

ไฟฟากําลัง” ซึ่งนิสิตจะไดรับทุนการศึกษาดังกลาวจํานวน 20,000 บาท ตอปการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2562
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลายปการศึกษา 2562 โดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ 

แข็งแรง ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเกียรติกลาวเปดโครงการ กลาวตอนรับนิสิตใหม พรอมการแนะนําคณะ

ใหแกนิสิตใหมทราบ และนิสิตใหมแยกหองตามหลักสูตรเพื่อพบปะตัวแทนคณาจารยแตละสาขาวิชา วัตถุประสงคเพื่อแนะแนวทางการ

เรยีนในระดบับณัฑติศึกษา แนะนาํคณาจารยและบคุลากรในคณะวศิวกรรมศาสตร แนะนาํแหลงทนุวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา เปดโอกาส

ใหอาจารยไดพบปะ อบรมแนวทางปฏิบัติตนใหกับนิสิต และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตและคณาจารย
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ตอนรับบุคลากรจากบริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส จํากัด
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หองโพธิวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีฝายแผน

และประกันคุณภาพ พรอมดวยคณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต รวมตอนรับบุคลากรจากบริษัทไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส จํากัด 

เพื่อเขาจัดกิจกรรมแนะนําบริษัทและเปดรับสมัครงานสําหรับนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษา นิสิตเขารับฟงการแนะนําบริษัท และรวมมอบ

ของที่ระลึก วัตถุประสงคของการจัดงาน เพื่อใหนิสิตไดทราบถึงแนวทางการสมัครงานในตําแหนงตางๆ ที่บริษัทกําลังเปดรับสมัคร 

เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

สอบสัมภาษณ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปการศึกษา 2563
วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม งานวชิาการระดบัปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร 

ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป

การศึกษา 2563 “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” โดยคณาจารยแตละสาขาวิชาในการรวมสอบสัมภาษณในครั้งนี้

อบรมความรูระเบียบวินัยจราจร
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดโครงการ 

“อบรมความรูระเบียบวินัยจราจร เพื่อสวัสดิภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตตระหนักถึงปญหาจราจรและ

เปนการสรางจิตสํานึกพลเมืองที่ดีในการเคารพกฎจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และ สวัสดิภาพของนิสิต และเพื่อ

ใหนสิติปฏบิตัตินตามกฎหมายรวมถงึการขบัข่ีทีถ่กูตองและปลอดภยัภายในมหาวทิยาลยั ซึง่ไดรบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ 

แข็งแรง ผูรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานกลาวเปดการอบรม โดยวิทยากรอบรมใหความรูในครั้งนี้ คือ นายจรัญ 

วิชาคุณ หัวหนางานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ควาชัยในกีฬานิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30
วนัที ่23 - 27 ธนัวาคม 2562 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดสงนิสติเขารวมการแขงขนั “กฬีานสิตินกัศกึษา

วศิวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ที ่30” ขึน้ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม จ.เชยีงใหม โดยการนาํของ รศ.ดร.สดุสาคร อนิธเิดช รองคณบดี

ฝายวิชาการและกิจการนิสิต พรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่ และผูฝกสอน เดินทางไปควบคุมดูแลนักกีฬา ซึ่งผลการแขงขัน

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ควารางวลัมาไดทัง้สิน้ 11 เหรยีญ คอื 5 เหรยีญทอง จาก กฬีาเปตองประเภทหญงิเดีย่ว/

ชายเดี่ยว/หญิงคู/ชายคู และ เซปคตะกรอประเภททีมชาย 2 เหรียญเงิน จาก กีฬาวอลเลยบอลประเภททีมชาย และ ประเภททีมหญิง 

4 เหรียญทองแดง จาก กีฬาเปตองประเภททีมผสม/บาสเกตบอลประเภททีมชาย/แบตมินตันประเภทชายคู/เทนนิสประเภทชายเดี่ยว

สอบสัมภาษณโครงการเสนทางสูวิศวกรรุนใหม (การรับดวย Portfolio)
วนัที ่10 มกราคม 2563 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม งานวชิาการระดบัปรญิญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร 

ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2563 รอบที่ 1 โครงการ

เสนทางสูวิศวกรรุนใหม (การรับดวย Portfolio) โดยคณาจารยแตละสาขาวิชาในการรวมสอบสัมภาษณในครั้งนี้

กีฬาสีชาววิศวกรรมศาสตร “ชาง มันส เกมส” ครั้งที่ 1
วนัที ่12 มกราคม 2563 ณ อาคารพลศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สโมสรนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร ดาํเนนิการจดัโครงการ

สานสัมพันธนองพี่ กีฬาสีชาววิศวกรรมศาสตร “ชาง มันส เกมส” ครั้งที่ 1 นําโดยศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง ผูรักษาการคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตรใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดงาน โดยในงานแบงการแขงขันออกเปน 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟา 

มีการแขงขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล แชรบอล และมีกิจกรรมนันทนาการตางๆ โดยไดรับความรวมมือจากนิสิตคณะ

วศิวกรรมศาสตรทกุชัน้ปเปนอยางด ีวตัถปุระสงคของโครงการ เพือ่ใหกฬีาเปนส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพนัธของนสิิต นสิิตไดแสดงออก

ถึงความสามารถในดานกีฬา และเปนการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอง EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ดําเนินการ

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายทอดประสบการณระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันสําหรับนิสิตสาขาเครื่องกล ชั้นปที่ 1 - 4 ทุกระบบ 

วตัถปุระสงค 1. เพือ่เปนการถายทอดประสบการณในการทาํงานใหกบันสิติปจจบุนัสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 2. เพือ่เสรมิสรางความสมัพนัธ

อันดีระหวางศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน ในการดําเนินโครงการจะเปนการบรรยายแบบเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และอภิปรายรวมกับผูฟง 

โดยเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ในหัวขอ “ชีวิตการทํางานในสายอาชีพวิศวกรเครื่องกลและความสําคัญของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด วิทยากรศิษยเกา 4 ทาน คือคุณณัฐศักดิ์ มานะวิสุทธิ์ 

คุณกิจภูธัช โชติปริโภคิน คุณศักรสฤษฏิ์ อัษฎามณี และคุณพลากร ปตนา

คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตตนแบบ “MSU FOR ALL”
วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร ฝายพัฒนานิสิตไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับ

รางวัลนิสิตตนแบบ “MSU FOR ALL” ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเขารวมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา โดยตัวแทนคณาจารยในการสัมภาษณใน

ครั้งนี้

โครงการสงเสริมความรวมมือใหมีอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญตางประเทศมีสวนรวมในการสอน/การวิจัย
 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝายวิเทศสัมพันธไดดําเนิน

โครงการสงเสริมความรวมมือใหมีอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีสวนรวมในการสอน/การวิจัย 

ประจําปงบประมาณ 2563 โดยไดรับเกียรติจาก Professor Dr.Kaoru Yamamoto และ Professor Dr.Yasuhiro Matsubara จาก 

National institute of Technology-Kurume College ประเทศญี่ปุน เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “อุตสาหกรรมการประยุกตใชเหล็ก

หลอทนการสกึหรอในเชงิอตุสาหกรรม ” และ “การทาํวจิยัและการใหทนุเพือ่ทาํการวจิยัทีป่ระเทศญีปุ่น” โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือเปนการ

พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณ สําหรับนิสิต และสรางเครือขายการศึกษาและแนวทางการ

วิจัยและความรวมมือกับสถานประกอบการและองคกรภายนอก
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โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพ
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินโครงการศึกษาดูงานของ

นสิติสาขาวศิวกรรมชวีภาพ ประจาํปการศกึษา 2562 โดยเขาศกึษาดงูานสถานประกอบการจรงิ บรษิทั ไทยเพรซิเดนทฟดูส จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตเขาใจถึงกระบวนการผลิตและการประยุกตใช

ความรูทางดานวิศวกรรมชีวภาพ และสงเสริมใหนิสิตมีประสบการณจากสถานประกอบการณจริง

คืนสูเหยาศิษยเกาชาววิศวกรรมการผลิต
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี ชมรมศิษยเกาสาขาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรม

งานคืนสูเหยาชาววิศวกรรมการผลิตครั้งท่ี 2 เพื่อเปนการพบปะสังสรรคศิษยเกาสาขาวิศวกรรมการผลิตตั้งแตรุนท่ี 1 จนถึงรุนท่ี 16 

ไดมกีารแลกเปลีย่นประสบการณการทาํงานระหวางศษิยเกา เปนการเชือ่มสมัพนัธศิษยเกาในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก โดยมรีองศาสตราจารย 

ดร.สุดสาคร อินธิเดช และอาจารย กริช จันทรสมัย เปนตัวแทนสาขาวิศวกรรมการผลิตเขารวมงานในครั้งนี้ ไดมีการหารือความรวมมือ

ระหวางชมรมศิษยเกาและสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตในการจัดหาสถานที่ฝกงาน การอบรมใหความรูและการหางานของนิสิตปจจุบัน 

ในปนี้ไดจัดเปนครั้งที่สองมีศิษยเกาเขารวมจํานวน 50 คน

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมการผลิต
 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินโครงการศึกษาดู

งานของนสิติสาขาวศิวกรรมการผลติ ประจาํปการศกึษา 2562 โดยเขาศกึษาดงูานที ่บรษัิท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกดั (โรงงาน

ประกอบรถยนตบานโพธิ์) และ บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดเกิดกระบวนการการเรียนรู 

การทํางาน และมีประสบการณจากสถานประกอบการจริง
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สัมภาษณคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได ” ปงบประมาณ 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานกิจการนิสิต คณะ

วิศวกรรมศาสตร ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนิสิตใหรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได ” ปงบประมาณ 2563 สําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี จํานวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากนิสิตที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา 

โดยอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเปนตัวแทนในการสัมภาษณคัดเลือกในครั้งนี้

กิจกรรมฐานการเรียนรู IPE@MSU เทอม 2/2562
วนัที ่23 กุมภาพันธ 2563 ณ คณะเภสชัศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ UDC นสิติสาขาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร 

ไดเขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรู IPE@MSU เทอม 2/2562 โดยไดรวมทํากิจกรรม Ice-breaking และฐานเรียนรู 7 ฐาน ไดแก ฐาน 

Universal Design ฐาน INHOMESSS ฐาน How to approach patient and family ฐาน Communication skills and awareness 

ฐาน Drug storage and management in house ฐาน Electricity and Safety ฐาน Learn and Share with student se-

niorsและกิจกรรม Reflection and Evaluation โดยโครงการ IPE เปนการเรียนรวมของสหวิชาชีพไดแก คณะแพทยศาสตร พยาบาล

ศาสตร เภสชัศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วทิยาการสารสนเทศ และวศิวกรรมศาสตร โดยนสิติจะไดลงชมุชนรวมกนัในวนัที ่29 กุมภาพนัธ 

และ 1 มีนาคม 2563 ตอไป

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2563 วิถีใหม แบบ New Normal
วนัที ่7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฝายวชิาการ และกิจการนสิติ คณะวศิวกรรมศาสตร 

ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2563 วิถีใหม แบบ New Normal ในชวงเชาเปนการปฐมนิเทศจากสวน

กลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชวงบายมีพิธีเปดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตรนํา

โดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรตศิกัดิ ์ศรปีระทปี คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ใหเกยีรตเิปนประธานกลาวเปดโครงการ พรอมกลาวตอนรบั

และใหโอวาทแกนิสิตใหม
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ หองโพธิวิศว และหอง EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิชาการ

ระดบับณัฑติศกึษา ดาํเนนิการจดัโครงการปฐมนเิทศนสิติใหม ระดบับณัฑติศกึษา ประจาํภาคตน ปการศกึษา 2563 โดยรองศาสตราจารย 
ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเกียรติกลาวเปดโครงการ กลาวตอนรับนิสิตใหม พรอมการแนะนําคณะฯ ให
แกนสิติใหมทราบ โครงการดงักลาวมวัีตถุประสงคเพือ่แนะแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา แนะนาํคณาจารยและบคุลากรในคณะ
วศิวกรรมศาสตร แนะนาํแหลงทนุวิจยัในระดบับณัฑติศกึษา เปดโอกาสใหอาจารยไดพบปะ อบรมแนวทางปฏบิตัตินใหกบันสิติ และเสรมิ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตและคณาจารย

การสอบสัมภาษณ “ทุน NKH Spring (Thailand)” ประจําปการศึกษา 2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หอง EN-312 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิต ไดดําเนินการจัด

สอบสมัภาษณเพือ่คดัเลอืกนสิติใหรบัทุนการศกึษา “NKH Spring (Thailand)” ประจาํปการศกึษา 2563 โดยกรรมการสอบคดัเลอืกจาก
บริษัท เอ็นเคเอช สปริง (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนในการสัมภาษณคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบออนไลน ผานระบบ 
Microsoft Teams ทุนการศึกษาดังกลาวทาง บริษัท เอ็นเคเอช สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ประสงคจะมอบแกนิสิตในระดับปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแตนิสิตตอไป

การประกวดดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 เพื่อเปนการ
คัดเลือกตัวแทนดาว-เดือน ของคณะฯ ในการเขาประกวดในระดับมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร ใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดโครงการ พรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตทุกชั้นปใหความสนใจเขารวม
ชมและเชียร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร ใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมและปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม (COVID-19) แบบวิถีใหม New Normal จํากัดจํานวนผูเขาชมเวนระยะหาง และสวมหนากากอนามัย และผลการประกวด
ดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 ไดแก ดาว : หมายเลข G6 นางสาวพิมพนลิน ทองคํา เดือน : หมายเลข B1 
นายสิทธิราช ผาดี
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โครงการแสงธรรมนําทาง ประจําปการศึกษา 2563
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 

ดําเนินการจัดโครงการแสงธรรมนําทาง และ อิ่มบุญ อิ่มอุน อิ่มใจ ประจําปการศึกษา 2563 นําโดยรองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร 

อินธิเดช รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ ใหเกียรติเปนประธาน พรอมดวย คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตรทุกชั้นปเขารวมโครงการ ในการทอดถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปจจัยแกพระภิกษุสงฆ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธอันดีงามในหมูมวลนิสิตและเพื่อใหนิสิตไดรับฟงพระธรรมเทศนา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนิสิตใหม และเพื่อสงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตรใหคงอยูสืบไป

การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช”
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร ฝายกิจการนิสิตไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิต

เพื่อรับทุนการศึกษา “ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช” ประจําปการศึกษา 2563สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีและ

ขาดแครนทุนทรัพย โดยทุนการศึกษาดังกลาว ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมอบใหแก

นสิติคณะวศิวกรรมศาสตร จาํนวน 4 ทนุๆ ละ 5,000 บาท เนือ่งในวนัไหวคร ูประจาํป 2563 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุ

นิสิตที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ใหนิสิตไดรับโอกาสทางการศึกษาตอไป
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ประเพณีไหวครู ประจําปการศึกษา 2563
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม EN 207 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการ “ประเพณีไหวครู ประจําปการศึกษา 2563”โดยรองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ 

ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเกียรติเปนประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดโครงการ จากนั้น

นิสิตกลาวนําบทบูชาครูและเพลงพระคุณที่สามพรอมพิธีเชิญพานไหวครู โดยตัวแทนนิสิตแตละชั้นป ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรและ

โลเกียรตคิณุใหกบัคณะกรรมการบริหารสโมสรนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร ประจาํปการศกึษา 2562 มีพธิมีอบทนุการศกึษา “ศาสตราจารย 

ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช” และทุนเรียนดีขาดแครนทุนทรัพย ประจําปการศึกษา 2563 มีการประกวดพานประเภทตางๆ ประกาศผลและ

มอบรางวัลพานไหวครู โดยรองศาสตราจารย ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ วัตถุประสงคในการ

จดัโครงการ เพือ่ใหนสิติไดแสดงความเคารพนบนอบและราํลกึถงึพระคณุของครอูาจารย เพือ่เปนการสงเสรมิใหนสิติมคีณุธรรมจรยิธรรม

ดานความกตัญูกตเวที 

การสอบสัมภาษณคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร ฝายกิจการนิสิตไดดําเนินการสอบสัมภาษณคัดเลือกนิสิต

เพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ” ปการศึกษา 2563 สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 3 - 4 

มีเกรดเฉลี่ยสะสมในเทอมลาสุด ไมนอยกวา 2.75 และขาดแคลนทุนทรัพย โดยทุนการศึกษาดังกลาวมูลนิธินิวัตไกรฤกษ จะมอบให 

จํานวน 75 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
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