
1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การค านวณค่าวัสดุ
ก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล ศก.                        40,000

2 โครงการ การจัดธนาคารหมู่บา้นเพื่อพฒันา
ชุมชนบา้นศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.
นครราชสีมา

นางมนสิชา กัญญาพนัธ์ ศก.                        48,000

3 โครงการการเสริมสร้างสุขอนามัยและการสร้าง
อาชีพเสริมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยัง่ยืนของคนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.ณัฏฐิณี ศุภเมธานนท์ ศก.                        50,000

โครงการย่อยที่ 1 : การเสริมสร้างสุขอนามัยเพื่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืนของคนชุมชน
ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการย่อยที่ 2 : การสร้างอาชีพเสริมเพื่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืนของคนในชุมชน

ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการพมิพซิ์ลค์สกรีน
บนถุงบรรจุภณัฑ์ข้าวของชุมชนบา้นศาลาภายใต้
โครงการ หมู่บา้นราชมงคลอีสาน : โครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบา้นศาลา ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

นายชยารัฐ จุลสุคน์ ศก.                        46,910

5 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการพฒันาเว็บไซต์)

นายธนินทร์ ระเบยีบโพธิ์ ศก.                        50,000

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศรายชือ่โครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  2556 ที่ผ่านการพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขต



 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศรายชือ่โครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  2556 ที่ผ่านการพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขต

6 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์)

นายสรวิทย์ ต.ศิริวัฒนา ศก.                        50,000

7 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สถานประกอบการและสังคม : รากฐานระบบนิว
แมติกอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษา

ผศ.เด่น คอกพมิาย ศก.                        35,050

8 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพฒันา
กระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ใน

ชุมชน

นายฉัตรชัย อินทสังข์ ศก.                        40,360

9 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สถานประกอบการและสังคม : PLC และการ
ควบคุมอัตโนมัติ

ผศ.เด่น คอกพมิาย ศก.                        26,050

10 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถด านาแบบ
เดินตาม

นายทยาวีร์ หนูบญุ ศก.                        48,515

11 โครงการแต้มสีเติมฝัน สร้างนักวิทยาศาสตร์เคมี
รุ่นเยาว์ สู่นักเคมีอาชีพ

ดร.ฉัตรชัชชญาน์ โชติชญาณ์
พงศ์

ศก.                        50,000

โครงการย่อย 1 : โครงการส่งเสริมการเรียน
ปฏบิติัการเคมีพื้นฐานเพื่อพฒันานักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์

โครงการย่อย 2 : โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนปฏบิติัการเคมีด้วยการทดลองเสมือนจริง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน

12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้

ผงสีจากธรรมชาติในผลิตภณัฑ์ขนมหวานและ
เคร่ืองด่ืม

นางพนอจิต นิติสุข กฬ.                        44,440

13 โครงการการผลิตผลิตภณัฑ์น้ าเต้าหู้ ปาทอ่งโก๋ 
และซาลาเปา เพื่อสร้างอาชีพอิสระ

ดร.กรรณิการ์ หว้ยแสน กฬ.                        41,815

วิทยาเขตกาฬสินธุ์



 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศรายชือ่โครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  2556 ที่ผ่านการพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขต

14 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างร้านค้า
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Prestashop และการ
ประชาสัมพนัธ์ร้านด้วย Facebook Page

นายก าธร สารวรรณ กฬ.                        37,000

15 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
สร้างเคร่ืองบดละเอียดวัตถุดิบเพื่อใช้เล้ียงสัตว์ใน
กลุ่มเกษตรรายย่อย

นายวรรณรพ ขันธิรัตน์ กฬ.                        49,750

16 โครงการเทคนิคแปรรูปข้าวหมากโพรไบโอ  ติ
กแบบไทยอย่างมีคุณภาพ

นางสาวหนูเดือน สาระบตุร กฬ.                        46,200

17 โครงการตรวจวินิจฉัยโรคปลาน้ าจืดเศรษฐกิจ
เบื้องต้น

นางศิวาพร สีดาบตุร กฬ.                        50,000

18 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
สร้างเคร่ืองแยกขุยมะพร้าวออกจากเส้นใย

นายปยิณัฐ โตอ่อน กฬ.                        47,150

19 โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคนิคการเล้ียงไก่
พื้นเมือง

นายธนิตพนัธ์ พงษจ์งมิตร กฬ.                        49,700

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภณัฑ์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นางสาวกัลยรัศมิ์ ทณิรัตน์ กฬ.                        50,000

21 โครงการอบรมเทคนิคการจับผ้างานพธิีต่างๆเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายนันทพทัธ์ โนนศรีเมือง กฬ.                        50,000

22 โครงการเสริมสร้างทกัษะความเปน็มืออาชีพของ
นักบญัชีสู่การเปน็ผู้สอบบญัชีภาษอีากร

นางสาวภทัราพร ภาระนาค กฬ.                        43,070

23 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า

และบริการทางการทอ่งเที่ยว ส าหรับกลุ่มอาชีพ 
OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายฟุ้งเกียรติ มหพินัธุ์ กฬ.                        43,600

24 โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ นางสาวมยุรดา ประทมุรัตน์ กฬ.                        22,500

25 โครงการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผศ.อุไร กุลบญุ กฬ.                        40,050



 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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26 โครงการการใช้เศษเหลือจากวัสดุทางการเกษตร
เพื่อปลูกพชื

ผศ.กาญจนา กุลวิทติ กฬ.                        50,000

27 โครงการพฒันาอัจริยภาพผู้เรียนที่มี
ความสามารถพเิศษด้านฟสิิกส์และคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

นางชัชฎา หล้าวงษ์ สก.                        42,200

28 โครงการการเพาะเล้ียงแมลงดานาแบบเล้ียงเด่ียว ผศ.พชัรี มงคงวัย สก.                        50,000

29 โครงการสร้างส่ือการเรียนรู้สู่แทบ็เล็ต ดร.เมธา ทศัคร สก.                        47,000

30 โครงการการใช้เตากลีเซอรีนใหค้วามร้อนใน
กระบวนการย้อมผ้าสีธรรมชาติ

นายณรงค์ หชูัยภมูิ สก.                        40,000

31 โครงการพี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่การเรียน
สายวิศวกรรม

นายตะวัน ต้ังโกศล สก.                        42,000

32 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการ
เพาะเล้ียงปลาสวยงาม

ผศ.สมศักด์ิ ระยัน สก.                        30,000

33 โครงการวิเคราะหเ์ชิงเคร่ืองมือ Atomic 
Absorption Spectrophotometer

นางสาวรวีพร ศรีส าราญ สก.                        43,600

34 โครงการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมเพื่อรองรับตลาด
อาเซียน

สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์ สร.                        50,000

35 โครงการอบรมนักสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่ นายวาทการ มูลไชยสุข สร.                        50,000

36 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี

นายบญุทนั สนั่นน้ าหนัก สร.                        24,000

37 โครงการจัดสร้างภมูิทศัน์และพฒันา
สภาพแวดล้อมชุมชนอย่างยัง่ยืน

นางสมชญา ศรีธรรม สร.                        25,860

38 โครงการอบรมการสูบน้ าเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

นายสันติ สาแก้ว สร.                        44,000

39 โครงการนันทนาการอย่างสร้างสรรค์สานสัมพนัธ์
ที่ดีสู่ชุมชนและทอ้งถิน่

นางศิวธิดา ศรีทองสุข สร.                        49,670

วิทยาเขตสกลนคร

วิทยาเขตสุรินทร์



 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศรายชือ่โครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  2556 ที่ผ่านการพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ วิทยาเขต

40 โครงการอบรมการวิเคราะหร์ะบบไฟฟา้ก าลังโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป

นายสันติ สาแก้ว สร.                        17,000

41 โครงการการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
ต้อนรับประทบัใจสู่อาเซ่ียน (รุ่น1 หมู่บา้นทอผ้า
ไหมยกทอง กลุ่มจันทรโสมา บา้นทา่สว่าง)

นางศิวธิดา ศรีทองสุข สร.                        48,800

42 การแปรรูปผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ าจืด ดร.อารมณ์ เพิ่มงาม สร.                        50,000

43 โครงการเรียนนอกหอ้งเรียนปรับเปล่ียนทศันคติสู่

จิตสาธารณ ปทีี่ 1

นางสาวนิตยา พระพล สร.                        50,000

44 โครงการมหาวิทยาลัยหว่งใยศิษย์เก่า : ตอน การ
จัดการความรู้ในงานสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน

นางสาวนิตยา พระพล สร.                        50,000

45 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติในสภาวะที่เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐาน มผช.

ดร.วิมลรัตน์ ทองภธูร ขก.                        45,500

46 โครงการอบรมปฏบิติัการวิชาเคมี ส าหรับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.วิมลรัตน์ ทองภธูร ขก.                        50,000

47 โครงการบริการฝึกทกัษะวิชาชีพในการติดต้ังระ
ไฟฟา้ในที่พกัอาศัยและปรับปรุงระบบไฟฟา้ใน
โรงเรียน/วัดในเขตเทศบาลต าบลน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

นายพชิัย เมืองประทมุ ขก.                        50,000

48 โครงการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book)

ผศ.จารุวรรณ ทลูธรรม ขก.                        49,050

49 โครงการคลินิกตรวจซ่อมคอมพวิเตอร์เคล่ือนที่ ผศ.กิตติ ทลูธรรม ขก.                        46,000

วิทยาเขตขอนแก่น
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