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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓ ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
................................................................. 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

๑. อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสารฉ่่า   กรรมการ 
๔. อาจารย์ขุนแผน ปฏิมาประกร กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก  จันตะคุณ กรรมการ 
๖. นายทรงศักดิ์ ทองไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายอมฤต วะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต ค่าภาหล้า กรรมการ 

๑๐. อาจารย์ ดร.เกษม เนื้อแก้ว กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.ปรมัตถ์ จันทรโคตร กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เจริญมี กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ประสาน เอ้ือทาน กรรมการ 
๑๔. อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์พิศาล หมื่นแก้ว กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวฒัน์ ทรัพย์ปรุง กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ศักดิ์นรา สุวรรณบ่ารุง กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.จิรัฐิติกาลผ่องศรี หิรัญเกิด กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   แสงอรุณ กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพิชิต สีหามาตย์ กรรมการ 
๒๒. อาจารย์นิภาดา  พาภักดี กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี กรรมการ 
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๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนก เธียรวาริช กรรมการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัสยช์ัย เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ 
๒๖. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกุล กรรมการ 
๒๗. อาจารย์ดร.กัญจนา ชัยอมฤต กรรมการ 
๒๘. นางสาวรัชนิวัลย ์ มูลสีละ กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาวจิตฎาณพัชญ์ ตันติเศรณี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางสาวกนกลักษณ์ ตรีเดช ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ 
๒. นายวัฒนา สมานจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ 

รายชื่อผูร้่วมประชุม 
 ไม่มี 

เริ่มประชุม  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการด าเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 
และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด าเนินในการต่างๆ   
 ด้วยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับแนวทางการด่าเนินการปูองกัน แก้ไข และการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยในส่วนของการจัดงานพระราชพิธี     
งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ เห็นควรก่าหนดแนวทางการด่าเนินการประกอบกับมติที่ประชุมหน่วยงาน
ต่างๆ  เห็นควรก่าหนดแนวทางการด่าเนินการประกอบกับมติที่ประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางกราบบังคับทูลเ ชิญ
เสด็จพระราชด่าเนินไปในการต่างๆ  ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในห้วงเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ 
 เพ่ือให้การด่าเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จึงขอให้ด่าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) การจัดงานพระราชพิธีและงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก่าหนดให้มีขึ้นในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ ยังคงจัดได้ตามท่ีมีหมายก่าหนดการไว้ แต่ให้มีผู้เข้าเฝูาฯ จ่านวนเท่าที่จ่าเป็นและเหมาะสม โดยจัดที่นั่ง
หรือที่ยืนห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้มีมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
และสวมหน้ากากอนามัย ในการนี้ รัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี
ประสานงานกับส่านักพระราชวังในการด่าเนินการเชิญผู้เฝูาฯ และจัดผังสถานที่เฝูาฯ 
 ๒) การจัดงานพิธีและงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลจ่านวนมากมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่เดียวกัน     
เช่น งานท่าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ในกรณีที่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรม
ใดๆ ได้ให้งดเสีย  และในกรณีท่ีไม่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรมดังกล่าวได้ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัยแล้ว 
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 ๓) การตกแต่งสถานที่ประดับไฟและธรงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระ
บรมราชสมภพ และวันประสูติ สามารถด่าเนินการได้ รวมทั้งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายา
ลักษณ์ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้งโดยให้หน่วยงานและสถานที่ท่าการต่างๆ ด่าเนินการให้สม
พระเกียรติเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส่านักในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ให้จัดมาตรการปูองกันมิให้เป็นช่องทางมี การ
รวมกลุ่มหรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค 
 ๔) กรณีงานพระราชพิธีหรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นที่พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย พระอุโปสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสรณ์นั้น ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐไม่ต้อง
จัดข้าราชการไปเฝูาฯ รับเสด็จ ทั้งนี้ ส่านักนายกรัฐมนตรีและส่านักพระราชวังจะก่าหนดและด่าเนินการเชิญ ผู้เฝูาฯ เอง 
 ๕) กรณีงานพิธีถวายพานพุ่มหรือถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสรณ์สามารถจัด
ข้าราชการไปร่วมถวายพานพุ่มหรือถวายพวงมาลาได้ โดยให้มีข้าราชการไปร่วมพิธี คราวละไม่เกิน ๓ คน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด่าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับท่ี ๑๓) 
 ด้วยปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคสิ่งของจ่าเป็นเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคหรือเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันแก่พ่ีน้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จาก
มาตรการปิดพ้ืนที่ชั่วคราวหรือการหยุดประกอบกิจการหรือหยุดประกอบอาชีพที่เสี่ ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรการ
ควบคุม ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดขอนแก่น จึงจ่าเป็นต้องก่าหนดมาตรการกรณีการบริจาคหรือแจกสิ่งของ
ให้แก่ประชาชนเป็นหมู่คณะจ่านวนมากตามความจ่าเป็นและความเหมาะสม 
 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๒(๑) (๗) มาตรา ๓๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ 
๗(๑) ของข้อก่าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก่าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน          
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออก
ค่าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกสิ่งของแจ้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น หรือ
นายอ่าเภอ หรือ องค์การริหาร่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่จะแจกของล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และกรณีการบริจาคหรือแจก
สิ่งของในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ด่าเนินการดังนี้ 
  (๑) การบริจาคหรือแจกสิ่งของไม่เกิน ๑๐๐ ขึ้น ให้สามารถด่าเนินการที่บริเวณบ้านพักหรือบริเวณอ่ืน
ใดที่เหมาะสมได ้
  (๒) การบริจาคหรือแจกสิ่งของไม่เกิน ๓๐๐ ชิ้น ให้ด่าเนินการตามจุดหรือตามสถานที่ท่ีทางส่วนราชการ
ก่าหนดได้ 
  (๓) การบริจาคหรือแจกสิ่งของมากว่า ๓๐๐ ชิ้น และหรือมีการบริจาคหรือแจกเป็นเงินสดทุกกรณีให้
ด่าเนินการได้ ณ บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น 
 ข้อ ๒ จุดบริจาคหรือแจกของต้องมีพ้ืนที่เพียงพอ สามารถรองรับมวลชนที่จะมารอรับของ โดยให้ได้สัดส่วนกับ
ยอดของที่จะท่าการบริจาคหรือแจก ซึ่งควรมีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑.๕-๒ เมตร หากพ้ืนที่ด่าเนินการ
ก่าหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดหาสถานที่ ที่มีความเหมาะสมแทนได้ 
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 ข้อ ๓ ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาบริจาคหรือแจกของและรับบริจาคหรือรับแจกของ หากไม่มีเจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์ตรวจวัดไข้เองต้องขอให้อ่าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ พร้อม
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบมวลชน จึงจะสามารถด่าเนินการได้ 
 ข้อ ๔ ผู้บริจาคหรือผู้แจกของทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้และสวมถุงมือ พร้อมหน้ากากอนามัยหรือเหน้ากาก
ผ้า ส่วนผู้รับบริจาคหรือรับแจกของต้องผ่านการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ทั้งนี้ให้ผู้ประสงค์
จะบริจาคหรือแจกของดังกล่าว มีหน้าที่ประกาศล่วงหน้าให้ผู้มารับของทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
 ข้อ ๕ ผู้บริจาคหรือแจงของต้องจัดให้มีระบบการลงทะเบียนรายชื่อ – สกุล  เลขประจ่าตัวประชาชน และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาคหรือแจกสิ่งของและผู้รับบริจาคหรือรับแจกทุกราย แล้วจัดส่งให้ศูนย์บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น หรืออ่าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักฐานเมื่อท่าการแจกจ่ายเสร็จ 
เพ่ือให้สามารถติดตามตัวมาท่าการสอบสวนโรคได้ 
 ข้อ ๖ บุคคลใดที่มีความประสงค์จะบริจาคหรือแจกของข้างต้น แต่ไม่สามารถด่าเนินการด้วยตนเองได้ให้ติดต่อ
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น หรืออ่าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด่าเนินการ
บริจาคหรือแจกจ่ายให้แทน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการเฝูาระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นส่าคัญ 
 อนึ่ง ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา ๓๔(๖) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๕๑ 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรืออาจมีโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช
ก่าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง การห้ามชุมนุม การท่ากิจกรรม การมั่วสุม ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ่าหรือท้ังปรับ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๓  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการนับประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์บริหารเป็น
คุณสมบัติของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางบริหาร ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ่านาจตามมาตราความใน มาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๔ การนับประสบการณ์สอน ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือด่ารงต่าแหน่งทางบริหาร ให้นับในกรณีที่ท่าการสอนในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาอ่ืนนับเป็น
ปีการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาต่อปี อยู่ก่อนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยผู้เสนอขอเทียบต้องแนบหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิมมาประกอบการพิจารณาต่อกองบริหารงานบุคคล 

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ่ามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการนับประสบการณ์สอน 
ข้อ ๕ การนับประสบการบริหาร ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      

พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือด่ารงต่าแหน่งทางบริหาร ให้นับได้ในต่าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี       



ISSUE   :  ๑                                                 FM๓๔-๐๒ 
วันที่บังคับใช้  :  ๑  ก.พ. ๖๑                                                                                           หน้า ๕/๒๒ 
 

รองคณบดี ผู้อ่านวยการส่านัก ผู้อ่านวยการสถาบัน ผู้อ่านวยการวิทยาลัย รองผู้อ่านวยการวิทยาลัย รองผู้อ่านวยการ
สถาบัน รองผู้อ่านวยการวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า หรือรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี ผู้อ่านวยการส่านักงานวิทยาเขต ผู้อ่านวยการกอง หัวหน้าส่านักงานคณบดี 
หัวหน้าส่านักงานผู้อ่านวยการ แล้วแต่กรณี และหมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนในต่าแหน่งที่ว่างดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ผู้เสนอขอนับประสบการณ์บริหารในกรณีเป็นผู้รักษาราชการแทนต่าแหน่งที่ว่าง ต้องแนบหลักฐานการ
ด่ารงต่าแหน่งรักษาราชการแทนต่าแหน่งทางบริหารมาประกอบการพิจารณาต่อกองบริหารงานบุคคล 

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ่ามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการนับประสบการณ์บริหาร 
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ่านาจออกประกาศหรือค่าสั่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค่าวินิจฉัยของอธิการบดีให้

เป็นที่สุด 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๔  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเหมาะสมต่อการด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลงานสอดคล้องกับ
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๗(๒) (๑๓) (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสองของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด่ารงต่าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ และมติสภา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสา  ในการประชุมครั้ งที่  ๓/๒๕๖๓ เมื่ อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓                
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๑ เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศเก่ียวกับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ่า
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) (ฉบับท่ี ๓) : แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) และการประเมินผล 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยก่าหนดการออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียน
เพ่ือลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และสามารถปรับวิธีการวัดประเมินผลได้ โดยยังคงความครบถ้วน
ของเนื้อหา เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามค่าอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และสามารถส่าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน การสอน            
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) : แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (online) และการประเมินผล โดยมีมาตรการดังนี้ 

 ข้อ ๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 ข้อ ๒ การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา 
 ข้อ ๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ 
 ข้อ ๔ การเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ๔๕ วัน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  จนส่งผลกระทบให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่ง

รวมถึงนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ผลกระทบ และความเดือดร้อนของนักศึกษาอีกทั้งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีการจัดมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะต้องยื่นค่าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนก่าหนดระยะเวลาส่าหรับการวัดผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วัน
อนุมัติผลการศึกษานั้น 
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อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงได้ขยาย
ระยะเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ๔๕ วัน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้อาจารย์ผู้สอนด่าเนินการวัดการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
ถัดไป ทั้งนี้เฉพาะรายวิชาที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ การทดสอบ
โดยใช้เครื่องมือในโรงฝึกงาน หรือกรณีอ่ืนที่นักศึกษาต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่จริง ณ มหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถ
เข้ามาปฏิบัติงานได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ให้อาจารย์ผู้สอน
แจ้งไปยังคณะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  ประกาศ ณ วั นที่ 
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) 
ตามท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  จนส่งผลกระทบให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่ง

รวมถึงนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ผลกระทบ และความเดือดร้อนของนักศึกษาอีกทั้งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีการจัดมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงได้ก่าหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้ 

๑) ด้านการช่าระเงินค่าบ่ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
๓) ด้านการประกันสุขภาพ 
๔) ด้านการจัดตั้งกองทุน 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๕ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกรอบ

เวลาในการด่าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม ด่าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พงศ. ๒๕๕๙ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๑.๕.๖ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ในการ

จัดการศึกษาระดับสหกิจศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ -การ
จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ในการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาความในระเบียบ ประกาศ ค่าสั่ง มติ อ่ืนใดในส่วนที่ก่าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้ งกับ

ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม จากเงินรายรับที่น่าส่ง

สมทบวิทยาเขต/นครราชสีมา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน ว่าด้วยการรับ -การจ่าย เพ่ือการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗(๒) ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการอ่านวยการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ก)  ประธานกรรมการ  ไม่เกิน ๑.๐๐๐ บาท/ครั้ง 
  ข)  กรรมการคนละ  ไม่เกิน ๑.๒๐๐ บาท/ครั้ง 
 (๒) คณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา/คณะกรรมการงานสหกิจศึกษา 
  ก)  ประธานกรรมการ  ไม่เกิน ๑.๐๐๐ บาท/ครั้ง 
  ข)  กรรมการคนละ  ไม่เกิน    ๕๐๐ บาท/ครั้ง 
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  ค)  ผู้ช่วยเลขานุการคนละ ไม่เกิน    ๔๐๐ บาท/ครั้ง 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีเงินรายได้ไม่เพียงพอให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับลดอัตราหรืองดจ่าย

ค่าตอบแทนตามความจ่าเป็นและเหมาะสม 
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าการด่าเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สหกิจศึกษา

ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ใช้จ่ายเงินไม่เกินร้อยละห้าสิบ จากการจัดเก็บ ข้อ ๗(๕) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จา่ยเงิน เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณาจารย์นิเทศให้เบิกจ่าย
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ในวงเงินไม่เกินข้อ ๗(๕) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 ๒) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศการสัมมนาและเปลี่ยน
ประสบการณ์ นักศึกษาสหกิจศึกษา และค่าวัสดุส่านักงาน ในวงเงินไม่เกินข้อ ๗(๕) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในวงเงินไม่เกินข้อ ๗
(๕) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ่านาจวินิจฉัยและน่าอ่านาจวินิจฉัยและตีความในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ และค่าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
๑.๖.๑ เรื่อง เลื่อนก าหนดการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๒) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนก่าหนดการตรวจประเมิน

กิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง และวิทยาเขตขอนแก่น ได้ขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ดังนั้น  
แผนกแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารทรัพยากร ส่านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงขอแจ้งเลื่อนก่าหนดการ
ตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) จากเดิมออกไปเป็นระยะเวลา ๑ เดือน หรือ
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะคลี่คลาย 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๑.๖.๒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ในสถานการณ์การณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ข้อ ๑.๓  การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนาม 
รายวิชาที่มีลักษณะฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้หัวหน้า
สาขาวิชาหรือาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด่าเนินการ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา วิทย าเขต
ขอนแก่น ด่าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

ข้อ ๑  ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรส่าหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่ ๑ เปลี่ยนแผนการเรียนไปออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ โดยสลับแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 
๑ และ ๒ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ปรับปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิม ระหว่างวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ข้อ ๓ อนุญาตให้นักศึกษาที่จะส่าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาให้ด่าเนินการดังนี้ 

ข้อ ๓.๑  ให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น หรือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไม่อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก่าหนด กรณีจ่าเป็นต้องออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานอก
เขตพ้ืนที่เดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก่าหนด ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามตัวมีรับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อก่าหนดแห่งพระราชก่าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)  

ข้อ ๓.๒  ให้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวและดูแลรักษาสุขภาพโดย
จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพ่ือน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัย    
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้่าและสบู่ หรือ แอลกอฮอร์เจล หากสงสัยว่าตนเองปุวยให้งดเข้ าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน
หมู่มาก หรือเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการไอ จาม มีน้่ามูล หากสังเกตเห็นเพ่ือร่วมงานมีอาการดังกล่าวควรแจ้งให้
หัวหน้างานหรือพนักงานที่ปรึกษาทราบ เพ่ือแยกออกจากผู้อื่น 

ข้อ ๓.๓  ในการนิเทศงานสหกจศึกษา ให้คณาจารย์นิเทศด่าเนินการนิเทศงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย ๒ 
ครั้ง โดยรูปแบบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสามารถท่าได้โดยการนิเทศ ณ สถานประกอบการจริง หรือนิเทศงานผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ทั้งนี้หากสาขาวิชาใดไม่สามารถด่าเนินการได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีสังกัดพิจารณา ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
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๑.๗ รายงานต้นทุนการผลิตต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๒ 
ตามที่แผนกบัญชีได้ด่าเนินการจัดเก็บข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ด่าเนินการค่านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนักศึกษาพร้อมทั้งเปรียบเทียบรายงานต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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๑) การเปรียบเทียบด้านต้นทุนต่อหน่วยแสดงให้เห็นทิศทางการใช้ทรัพยากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมี
ทั้งหมด ๑๔ สาขาวิชา ต้นทุนต่อหน่วยต่าที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีจ่านวนต้นทุนต่อหน่วย ๓๒.๓๒๓.๓๙ บาท  
สาขาวิชาที่มีต้นต้นต่อหน่วยสูงที่สุดได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีจ่านวนต้นทุนต่อหน่วย ๖๕,๒๒๒.๒๗ 
บาท 

๒) การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตระดับบัณฑิตของกลุ่มสาขาวิชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากที่สุด คิดเป็น  ๖.๗๙%  

๓) การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แสดงให้เห็นทิศทางการใช้ทรัพยากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ทั้ง ๑๔ สาขาวิชา มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ๓ อันดับแรก ได้แก่ 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพ่ิมขึ้น ๒๘.๐๔% สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพ่ิมขึ้น ๒๕.๔๔%  และ สาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการ เพิ่มขึ้น ๒๔.๓๒% 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
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๑.๘ รายงานผลการด าเนินการทบทวนแนวทางการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ตามที่รองคณบดีฝุายบริหาร รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  ร่วมกับส่านักงานวิทยาเขตขอนแก่น             

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการทบทวน
แนวทางการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ในที่ประชุม CEO วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่
ประชุมได้สรุปเกณฑ์การเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน เบื้องต้น ก่อนที่จะออกประกาศเกณฑ์การเบิกค่าสอนเกินภาระ
งานสอนในภาพรวมของวิทยาเขตขอนแก่น ดังนี้ 

๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปกติ ๒๖-๔๐ คน/ห้อง เบิกได้ ๑๒๕ บาท/ชั่วโมง (๑ ห้องเรียน) 
๒) ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง ๓๕ คน หรือ มีการรวมห้องให้เกิดค่าสอนเกินภาระการสอน ตามเกณฑ์ดังนี้ 
  กรณี ๑ ห้อง 
  ลงทะเบียนเรียน  ๑-๑๔ คน จ่าย  ๗๕ บาท/ชั่วโมง 
  ลงทะเบียนเรียน  ๑๕-๒๕ คน จ่าย  ๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
  ลงทะเบียนเรียน  ๒๖-๔๐ คน จ่าย  ๑๒๕ บาท/ชั่วโมง 
 กรณีรวมห้อง 
 ๒ ห้อง  ลงทะเบียนเรียน  ๔๑-๕๕ คน จ่าย  ๑๗๕ บาท/ชั่วโมง 
  ลงทะเบียนเรียน  ๕๖-๗๕ คน จ่าย  ๒๕๐ บาท/ชั่วโมง 
 ๓ ห้อง  ลงทะเบียนเรียน  ๗๖-๙๐ คน จ่าย  ๓๗๕ บาท/ชั่วโมง 
  ลงทะเบียนเรียน  ๙๑ คนข้ึนไป จ่าย  ๔๐๐ บาท/ชั่วโมง 

หมายเหตุ : กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน (กรณี ๑ ห้อง) มากกว่า ๔๐ คนข้ึนไป ให้เบิกจ่ายเหมือนกรณีรวมห้อง 

 จึงเรียนมาท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม     
๒.๑ พิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตามท่ีคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๒๒ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการประชุม ปรึกษาหารือ และด่าเนินการในด้านต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝุายเลขานุการ 
จึงได้จัดท่าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะฯ ดังเอกสารรายงานการประชุมท่ีแนบ 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนือ่ง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานฯ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔.๑ น าเสนอข้อเสนอแนะ  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้น่าเสนอท่ีประชุมควรมีการปรับตัวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(COVID-๑๙)  ซึ่ง พรบ.ฉุกเฉินได้ก่าหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนคือในระหว่างวันท่ี ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ
การเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ความมีการเตรียมความพร้อมส่าหรับการเรียน การสอน ออนไลน์  
รวมท้ังควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการด่าเนินงานร่วมกันหากเกิดปัญหาในการจัดการเรียน  การสอนออนไลน์  และควรจัด
ให้มีการส่ารวจความพร้อมในด้านต่าง ๆ จะได้ด่าเนินการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการ
ด่าเนินการจัดการเรียน  การสอน ออนไลน์ หรือในระหว่างท่ีด่าเนินการจัดการเรียน  การสอนออนไลน์   
 
 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๒  รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ 
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตามท่ีคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๒๒ เมษายน    
พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อติดตามผลการด่าเนินงานตามมติคณะกรรมการประจ่าคณะ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ฝุายเลขานุการ  
จึงได้จัดท่ารายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ่านวนท้ังส้ิน ๒  เรื่อง ดังนี้ 

ล่าดับท่ี รายการ จ่านวน คิดเป็นร้อยละ 
๑ ด่าเนินการแล้วเสร็จ ๒ ๑๐๐ 
๒ อยู่ระหว่างด่าเนินการ  ๐ ๐ 
๓ ยังไม่ด่าเนินการ  ๐ ๐ 

รวม ๒ ๑๐๐ 
จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโน-      
โลยีราชมงคลอีสาน) สมัยท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) (ถ้ามี) 

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) สมัยที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ตามนโยบาย
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 Juads) ที่ได้น่าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการด่าเนินงานด้านระบบ
ขนส่งทางราง ดังนี้ 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด่าเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและสร้างศักยภาพ
ให้กับก่าลังแรงงานสมัยใหม่ ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ระยะที่ ๒ ซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๔ ด้าน 
ดังนี้ 

๑)  เกษตรอินทรีย์ 
๒)  แหล่งน้่า 
๓)  ท่องเที่ยวชุมชน 
๔)  พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
การด่าเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ 

และจัดท่าโครงการยุวชนอาสา กลุ่มเปูาหมาย คือ นิสิตนักศึกษาปี ๓-๔ ที่เรียนรู้ในชุมชน ๑ ภาคการศึกษา (๔-๕ เดือน) 
ร่วมท่างานกับชาวบ้านเป็นทีมๆ ละ ๘-๑๐ คน คละสาขา (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) และ  โครงการ
บัณฑิตอาสา กลุ่มเปูาหมาย คือ บัณฑิตที่จบปริญญาตรี  ไม่เกิน ๕ ปี ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานในชุมชน ๑๒ เดือนเป็นทีมๆ ละ 
๕ คน คละสาขา 

- วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร  ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จ่ากัด การเข้าเยี่ยมชมบริษัททางด้านอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ เพ่ือหารือแนวทางการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมการแพทย์   

- วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร  ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
เข้าเยี่ยมชม บริษัท เฮอร์เบิรท์ (ประเทศไทย) จ่ากัด การเข้าเยี่ยมชมบริษัททางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การเข้า
เยี่ยมชมบริษัททางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพ่ือหารือแนวทางการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมการแพทย์   

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ถ้ามี) 
 ๔.๔.๑  แผนการด าเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ตามที่ แผนกแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารทรัพยากร ส่านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดท่า
แผนการด่าเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้น่าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ เพ่ือให้การด่าเนินงานเป็นไปตามกรอบกระบวนการด้านระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2015 แผนกแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารทรัพยากร ส่านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึ งขอ
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อนุมัติแผนการด่าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งให้กับหน่วยงาน
ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการด่าเนินงานตามแผนการด่าเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
ต่อไป  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ถ้ามี) 
 ๔.๔.๒  แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 
 ตามที่ ส่านักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx200 รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งโครง
ร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน ๕ หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ ๗.๑-๗.๕ ไม่เกิน ๕ หน้า และ หัวข้อ ๒.๒ และ หัวข้อ ๔.๑ รวมไม่เกิน 
๑๐ หน้า  มายังส่านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ  ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะท่างานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 
(screeing) หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ExPEx200 รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว และ แจ้งผลมายังส่านักงาน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เนื่องจากใบสมัครของหน่วยงานมีข้อมูลที่ยังไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความพร้อม และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินที่ก่าหนดไว้  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ถ้ามี) 
๒ เมษายน ๒๕๖๓ อาจารย์ประสาท ภูปรื้ ม  อาจารย์ประจ่ าสาขาวิ ช าวิ ศวกรรม อุตสาหการ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสร้างชุดแผง
กั้นพลาสติกเชื้อฟูุงกระจาย เพ่ือสนับสนุนการท่างานบุคลากรทางการแพทย์ ในภาวะวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัสโค โรนา 
๒๐๑๙ โดยมอบให้โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  และโรงพยาบาลต่างๆ ปัจจุบันมีการส่งมอบไปแล้วกว่า 
๒๕๐ ชุด  
  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น ออกแบบอุปกรณ์กดเจลล้างมือด้วยเท้าเป็นแนวคิดของนักศึกษาฝึก
การปฏิบัติจริง ในยุค COVID-19 น่าโดยอาจารย์สุกัญญา ทองโยธี เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ และกระบวนการท่างาน  
โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบให้กับทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่านักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และตามด่านต่ารวจ หรือหน่วยงานที่มีความจ่าเป็นต่อไป 
  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดมก่าลังผลิตเครื่องฆ่าเชื้อภาคสนาม เพ่ือใช้ในการท่า
ความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เช่น เตียงผู้ปุวย รถวีลแชร์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
เพ่ือลดการแพร่กระจาย สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง ทีมอาจารย์ซึ่งประกอบด้วย   
ดร.ปรมัตถ์ จันทร์โคตร สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ดร.พันธกานต์  แก้วอาษา สาขาวิชาเคมี อาจารย์พิศาล หมื่น
แก้ว   ดร. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ และ ดร.สิริธร คิสาลัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
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  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยา
เขตขอนแก่น ขอชื่นชม ดร.ภูชิสส์  ตันวาณิชกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ จัดสร้าง
กล่อง UV-C เพ่ือฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเตรียมส่งมอบ โรงพยาบาล
อ่านาจเจริญ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาฯ 
๕.๑ พิจารณาภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.๑.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ่านวน ๑๒ สาขาวิชาฯ ระดับปริญญาโท จ่านวน ๓ สาขาวิชา และ ระดับ
ปริญญาเอก  จ่านวน ๑ สาขาวิชา  โดยท่าการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพ่ือให้การด่าเนินการ
เรียนการสอนภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบสาขาวิชาฯ จัดท่าแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร ส่าหรับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาฯ ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
เรียบร้อยแล้ว 

๑)  ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๑ สาขาวิชา   

ล่าดับที ่ หลักสตูร/สาขาวิชา 
แผนการเรียน ๓ ปี  

(รับวุฒิ ปวส.) 
แผนการเรียน ๔ ปี 
(รับวุฒิ ม.๖/ปวช.) 

หมายเหต ุ

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  
๑ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา √ √  
๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา √ √  
๓ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - √  
๔ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม √ √  
๕ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ √ √  
๖ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล √ √  
๗ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร √ √  
๘ วศ.บ.วิศวกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและ

ผลิตผลการเกษตร   
- √  

๙ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ √ √  
๑๐ วศ.บ.วิศวกรรมโลหการ √ √  
๑๑ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ-อัจฉริยะ √ -  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  
๑๒ วท.บ.เคมี - √  
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๒) ระดับปริญญาโท จ่านวน ๓ สาขาวิชา  
ล่าดับที ่ หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการเรียน ๒ ปี (รับวุฒิ ป.ตรี) หมายเหต ุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
๑ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา √  
๒ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟูา √  
๓ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล √  

๓) ระดับปริญญาเอก จ่านวน ๑ สาขาวิชา  
ล่าดับที ่ หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการเรียน ๒ ปี (รับวุฒิ ป.ตรี) หมายเหต ุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) 
๑ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ √  

 อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๓๘ (๓) พิจารณาก่าหนดหลักสูตร
และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส่าหรับคณะ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๔ (๓) ส่งเสริมงานจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และ มอบแผนกงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานบริการการศึกษา ส่านักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ควบคุม แจกจ่าย แผนการเรียน ตลอดหลักสูตร (A๐๓-๐๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอก
ข้อมูลแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (A๐๓-๐๑) ในระบบ ESS 

๕.๑.๒  พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)) 

ด้วย นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ศึกษา
ครบตามหลักสูตรเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษา และสมควรได้รับปริญญา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ประจ่าภาคการศึกษา
ที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.( I)) จ่านวนทั้งสิ้น ๘๐ ราย ส่านักงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรอง และ 
ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๕ การส่าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา  วันส่าเร็จการศึกษาให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ่า
คณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  ส่าหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา โดย
แยกเป็นสาขาวิชา  ดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แจ้ง

ส าเร็จ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

เกียรตินิยม (คน) 

อันดับ  ๑ อันดับ  ๒ 

ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๑ ๑๗ - - 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แจ้ง

ส าเร็จ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

เกียรตินิยม (คน) 

อันดับ  ๑ อันดับ  ๒ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา ๓๑ ๒๖ ๑ - 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ๑๐ ๗ - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ๓๓ ๑๔ - ๑ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑๕ - - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๓๖ ๗ - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ๗ ๔ - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ๒๑ - - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๖๑ ๕ - - 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ๖ - - - 
สาขาวิชาเคมี ๑๕ - - - 

รวมทั้งสิ้น ๒๕๖ ๘๐ ๑ ๑ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๕ วัน
ส่าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ่าคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  ส่าหรับวันอนุมัติปริญญา
ให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  อนุมัติรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาและมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเปลี่ยนระดับคะแนน 
ม.ส.(I))  ระดับปริญญาตรี  จ่านวน ๘๐ ราย  เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ่านวน ๑ ราย เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ่านวน ๑ ราย  
และเสนอรายชื่อไปยังส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน่าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕.๑.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนพัฒนาหลักสูตร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดท่าแผนพัฒนา
หลักสูตร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  และมีบางสาขาวิชาฯ  ที่มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตร  จึงเห็นควรให้น่าเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับแผนพัฒนาหลักสูตรระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้         

(เดิม)  แผนเปิดหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร สาขา ระดับ สาขาที่รับผิดชอบ ปีการศึกษาที่เปิดหลักสูตร หมายเหต ุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี SPH - √ - -  

(แก้ไข) แผนเปิดหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร สาขา ระดับ สาขาที่รับผิดชอบ ปีการศึกษาที่เปิดหลักสูตร หมายเหต ุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เปลี่ยนชื่อหลักสูตร) ปริญญาตรี SPH - - - √  
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หลักสูตร สาขา ระดับ สาขาที่รับผิดชอบ ปีการศึกษาที่เปิดหลักสูตร หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การ 
แพทย์ 

อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๓๘ (๓) พิจารณาก่าหนดหลักสูตร
และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส่าหรับคณะ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๔ (๓) ส่งเสริมงานจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ แผนพัฒนาหลักสูตร ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มอบแผนกงานวิชาการและวิจัย งาน
บริการการศึกษา  เสนอส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕.๑.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ตามที่สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ได้ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรใหม่ตามแผนพัฒนาหลักสูตรระยะ ๔ ปี โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์              
ได้ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณก์ารแพทย์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้
เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
และจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และทางสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ด่าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

อาศยัพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๓๘ (๓) พิจารณาก่าหนดหลักสูตร
และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส่าหรับคณะ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๔ (๓) ส่งเสริมงานจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และ มอบแผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ส่านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
น่าเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาเขตขอนแก่น  เพ่ือพิจารณาด่าเนินการต่อไป 

 ๕.๑.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด่าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
– ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น  
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 ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้อาจารย์ประจ่า
หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของตนเองในการบริหารคุณภาพหลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) เพ่ือน่าผล
การประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสรุปเกณฑ์ผ่านการประเมินจาก
กรรมการประจ่าหลักสูตร  ทางส่านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้สรุปการประเมินฯ  ต่อคณะอนุกรรมการฝุาย
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดังนี้  

๑)  ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน 
(คน) 

ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร 
๑. ประสิทธิภาพในการบริหาร

หลักสูตร 
๒. คุณภาพการบริหาร

หลักสูตร 
๓. ด้านการบริหารและพัฒนา

อาจารย ์

ชาย หญิง รวม คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ 

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ ๕ ๒ ๗ ๔.๓๗ ๘๗.๓๕ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๑๓ มาก ๔.๔๙ ๘๙.๗๑ มาก 
รวม ๕ ๒ ๗ ๔.๓๗ ๘๗.๓๕ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๑๓ มาก ๔.๔๙ ๘๙.๗๑ มาก 

๒)  ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน 
(คน) 

ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร 
๑. ประสิทธิภาพในการบริหาร

หลักสูตร 
๒. คุณภาพการบริหาร

หลักสูตร 
๓. ด้านการบริหารและพัฒนา

อาจารย ์

ชาย หญิง รวม คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ 

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๘ ๐ ๘ ๔.๗๓ ๙๔.๖๔ มาก ๔.๗๔ ๙๔.๘๑ มาก ๔.๘๐ ๙๖.๐๐ มาก 
๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา ๗ ๐ ๗ ๔.๓๘ ๘๗.๕๐ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๒๗ มาก ๔.๕๕ ๙๑.๐๐ มาก 
๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๗ ๐ ๗ ๔.๑๐ ๘๒.๐๔ มาก ๔.๑๕ ๘๓.๐๘ มาก ๔.๑๔ ๘๒.๘๖ มาก 

รวม ๔๒ ๖ ๔๘ ๔.๔๐ ๘๘.๐๖ มาก ๔.๔๓ ๘๘.๗๒ มาก ๔.๔๙ ๘๙.๙๕ มาก 

๓)  ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน 
(คน) 

ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร 
๑. ประสิทธิภาพในการ

บริหารหลักสูตร 
๒. คุณภาพการบริหาร

หลักสูตร 
๓. ด้านการบริหารและ

พัฒนาอาจารย ์

ชาย หญิง รวม คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ คะแนน ร้อยละ ระดับ 

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๙ ๐ ๙ ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ มาก ๔.๕๖ ๙๑.๒๘ มาก ๔.๗๒ ๙๔.๔๔ มาก 
๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา ๑๐ ๑ ๑๑ ๔.๔๕ ๘๙.๐๙ มาก ๔.๓๕ ๘๖.๙๙ มาก ๔.๒๕ ๘๔.๙๑ มาก 
๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ๗ ๐ ๗ ๔.๗๘ ๙๕.๕๑ มาก ๔.๗๑ ๙๔.๒๙ มาก ๔.๗๐ ๙๔.๐๐ มาก 
๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ๗ ๑ ๘ ๔.๓๖ ๘๗.๑๔ มาก ๔.๒๗ ๘๕.๓๘ มาก ๔.๔๕ ๘๙.๐๐ มาก 
๕ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๔ ๓ ๗ ๔.๒๒ ๘๔.๔๙ มาก ๔.๒๐ ๘๓.๙๖ มาก ๔.๑๐ ๘๒.๐๐ มาก 
๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๗ ๐ ๗ ๔.๓๕ ๘๖.๙๔ มาก ๔.๑๔ ๘๒.๘๖ มาก ๔.๒๔ ๘๔.๘๖ มาก 
๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ๔ ๓ ๗ ๔.๑๐ ๘๒.๐๔ มาก ๔.๐๑ ๘๐.๒๒ มาก ๓.๙๓ ๗๘.๕๗ ปาน

กลาง 
๘ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่วฯ ๕ ๒ ๗ ๔.๗๓ ๙๔.๖๙ มาก ๔.๗๓ ๙๔.๕๑ มาก ๔.๗๗ ๙๕.๔๓ มาก 
๙ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๖ ๑ ๗ ๔.๗๖ ๙๕.๑๐ มาก ๔.๖๓ ๙๒.๕๓ มาก ๔.๖๔ ๙๒.๘๖ มาก 

๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ๖ ๒ ๘ ๔.๖๘ ๙๓.๕๗ มาก ๔.๕๕ ๙๐.๙๖ มาก ๔.๖๘ ๙๓.๕๐ มาก 
๑๑ สาขาวิชาเคมี ๕ ๗ ๑๒ ๔.๔๓ ๘๘.๕๗ มาก ๔.๓๗ ๘๗.๓๑ มาก ๔.๓๕ ๘๗.๐๐ มาก 

รวม ๗๐ ๒๐ ๙๐ ๔.๔๗ ๘๙.๔๗ มาก ๔.๔๒ ๘๘.๓๐ มาก ๔.๔๕ ๘๙.๐๘ มาก 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบรองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  รวมรวมแนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะจาก
สาขาวิชาฯ  โดยผ่านความเห็นชอบคณะอนุกรรมการฝุายวิชาการและวิจัย และน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งถัดไป 

๕.๑.๖  พิจารณาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๒  

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด่าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ่านวน ๑๕ หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ่านวน ๑๐ หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ่านวน ๑ หลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ่านวน ๓ หลักสูตร และ หลักสูตรปริญญาเอก จ่านวน ๑ หลักสูตร นั้น 

 ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ประจ่าปี ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินความพึงพอใจของตนเองใน
คุณภาพของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓) เพ่ือน่าผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสรุปเกณฑ์ผ่านการประเมินจากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยแจกแบบประเมินจ่านวน ๑,๑๑๔ คน 
ดังนี้  

 

 

 



ISSUE   :  ๑                                                               FM๓๔-๐๒ 
วันที่บังคับใช้  :  ๑  ก.พ. ๖๑                                                                                                        หน้า ๒๑/๑๒ 

๕.๓.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน (คน) ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร  

ชาย หญิง รวม 
๑.ด้านการบิหาร

หลักสูตร 
๒.ด้านอาจารย์ผู้สอน 

๓.ด้านสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

๔.ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

๕.ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

๖.หลักสูตรได้พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ 

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑๐๑ ๒๒ ๑๒๓ ๔.๒๙ ๘๕.๘๓ มาก ๔.๓๗ ๘๗.๓๗ มาก ๔.๑๕ ๘๒.๙๓ มาก ๔.๒๘ ๘๕.๕๙ มาก ๔.๒๙ ๘๕.๘๕ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๑๐ มาก 

๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา ๒๐๙ ๙ ๒๓๒ ๔.๒๙ ๘๕.๘๘ มาก ๔.๓๑ ๘๖.๒๒ มาก ๔.๐๘ ๘๑.๕๓ มาก ๔.๒๙ ๘๕.๘๑ มาก ๔.๒๗ ๘๕.๔๗ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๑๕ มาก 

๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ๓๔ ๗ ๔๑ ๔.๑๒ ๘๒.๔๔ มาก ๔.๑๗ ๘๓.๕๐ มาก ๓.๕๔ ๗๐.๗๓   ปานกลาง ๔.๒๓ ๘๔.๕๙ มาก ๔.๒๕ ๘๔.๙๖ มาก ๔.๔๖ ๘๙.๑๑ มาก 

๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ๑๓๔ ๓๒ ๑๖๖ ๓.๘๕ ๗๗.๐๕   ปานกลาง ๔.๐๒ ๘๐.๔๐ มาก ๓.๖๗ ๗๓.๔๙   ปานกลาง ๓.๙๓ ๗๘.๕๘   ปานกลาง ๓.๙๓ ๗๘.๕๑  ปานกลาง ๔.๐๓ ๘๐.๕๔ มาก 

๕ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๘๔ ๒๓ ๑๐๗ ๓.๓๖ ๖๗.๒๐   ปานกลาง ๓.๔๔ ๖๘.๗๒    ปานกลาง ๓.๐๐ ๕๙.๙๕   ปานกลาง ๓.๕๐ ๖๙.๙๘       ปานกลาง ๓.๓๓ ๖๖.๖๗  ปานกลาง ๓.๖๘ ๗๓.๕๘ ปานกลาง 

๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๔๔ ๕ ๔๙ ๓.๙๔ ๗๘.๘๖   ปานกลาง ๔.๐๖ ๘๑.๒๑ มาก ๓.๗๗ ๗๕.๔๕   ปานกลาง ๔.๑๑ ๘๒.๑๘ มาก ๔.๐๑ ๘๐.๒๓ มาก ๔.๑๗ ๘๓.๔๑ มาก 

๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ๓๖ ๐ ๓๖ ๓.๙๒ ๗๘.๔๓ ปานกลาง ๓.๙๓ ๗๘.๖๑   ปานกลาง ๓.๘๓ ๗๖.๖๗   ปานกลาง ๓.๘๗ ๗๗.๔๔ ปานกลาง ๓.๘๓ ๗๖.๕๗  ปานกลาง ๔.๐๙ ๘๑.๘๕ มาก 

๘ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่วฯ ๑๗ ๓๘ ๕๕ ๓.๙๑ ๗๘.๑๘ ปานกลาง ๔.๐๕ ๘๐.๙๗ มาก ๓.๗๖ ๗๕.๑๘   ปานกลาง ๓.๙๖ ๗๙.๒๗ ปานกลาง ๓.๙๗ ๗๙.๓๙  ปานกลาง ๔.๑๓ ๘๒.๖๗ มาก 

๙ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑๐๗ ๓๔ ๑๔๑ ๔.๓๔ ๘๖.๗๖ มาก ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ มาก ๔.๑๖ ๘๓.๑๒ มาก ๔.๓๒ ๘๖.๔๔ มาก ๔.๓๕ ๘๗.๐๗ มาก ๔.๔๔ ๘๘.๘๔ มาก 

๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ๓๗ ๑๘ ๕๕ ๔.๔๘ ๘๙.๕๘ มาก ๔.๕๒ ๙๐.๓๖ มาก ๓.๘๒ ๗๖.๓๖   ปานกลาง ๔.๔๓ ๘๘.๕๑ มาก ๔.๓๘ ๘๗.๖๔ มาก ๔.๔๘ ๘๙.๕๒ มาก 

๑๑ สาขาวิชาเคมี ๑๔ ๔๑ ๕๕ ๔.๔๔ ๘๘.๗๙ มาก ๔.๕๖ ๙๑.๒๑ มาก ๔.๔๔ ๘๘.๗๓ มาก ๔.๕๒ ๙๐.๔๐ มาก ๔.๕๓ ๙๐.๖๗ มาก ๔.๖๕ ๙๓.๐๓ มาก 

รวม ๘๑๗ ๒๒๙ ๑,๐๖๐ ๔.๐๙ ๘๑.๗๑ มาก ๔.๑๗ ๘๓.๓๕ มาก ๓.๘๔ ๗๖.๗๖   ปานกลาง ๔.๑๓ ๘๒.๖๒ มาก ๔.๑๐ ๘๒.๐๗ มาก ๔.๒๗ ๘๕.๓๖ มาก 

๕.๓.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน (คน) ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร  

ชาย หญิง รวม 
๑.ด้านการบริหาร

หลักสูตร 
๒.ด้านอาจารย์ผู้สอน 

๓.ด้านสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

๔.ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

๕.ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

๖.หลักสูตรได้พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ 

๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑๔ ๓ ๑๗ ๔.๒๕ ๘๕.๑๐ มาก ๔.๓๒ ๘๖.๔๗ มาก ๓.๗๖ ๗๕.๒๙ ปานกลาง ๔.๐๕ ๘๐.๙๔ มาก ๔.๐๗ ๘๑.๓๗ มาก ๔.๒๙ ๘๕.๘๘ มาก 

๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา ๑๖ ๒ ๑๘ ๔.๒๒ ๘๔.๔๔ มาก ๔.๑๙ ๘๓.๘๙ มาก ๓.๗๕ ๗๕.๐๐ ปานกลาง ๔.๒๔ ๘๔.๘๙ มาก ๔.๓๐ ๘๕.๙๓ มาก ๔.๓๗ ๘๗.๔๑ มาก 

๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล ๑๒ ๑ ๑๓ ๔.๐๙ ๘๑.๗๙ มาก ๔.๒๙ ๘๕.๙๐ มาก ๓.๘๕ ๗๖.๙๒ ปานกลาง ๔.๐๙ ๘๑.๘๕ มาก ๔.๐๓ ๘๐.๕๑ มาก ๔.๒๑ ๘๔.๑๐ มาก 

รวม ๔๒ ๖ ๔๘ ๔.๑๙ ๘๓.๗๘ มาก ๔.๒๗ ๘๕.๔๒ มาก ๓.๗๙ ๗๕.๗๔ ปานกลาง ๔.๑๓ ๘๒.๖๐ มาก ๔.๑๓ ๘๒.๖๐ มาก ๔.๒๙ ๘๕.๘๐ มาก 

 

 



ISSUE   :  ๑                                                               FM๓๔-๐๒ 
วันที่บังคับใช้  :  ๑  ก.พ. ๖๑                                                                                                        หน้า ๒๒/๑๒ 

๕.๓.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ่านวนผู้ประเมิน (คน) ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร  

ชาย หญิง รวม 
๑.ด้านการบิหาร

หลักสูตร 
๒.ด้านอาจารย์ผู้สอน 

๓.ด้านสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

๔.ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

๕.ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

๖.หลักสูตรได้พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ คะแนน คะแนน ระดับ 

๑ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์ 

๓ ๓ ๖ ๔.๑๔ ๘๒.๗๘ มาก ๔.๔๗ ๘๙.๔๔ มาก ๓.๑๗ ๖๓.๓๓ ปาน
กลาง 

๔.๑๓ ๘๒.๖๗ มาก ๔.๒๒ ๘๔.๔๔ มาก ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ มาก 

รวม ๓ ๓ ๖ ๔.๑๔ ๘๒.๗๘ มาก ๔.๔๗ ๘๙.๔๔ มาก ๓.๑๗ ๖๓.๓๓ ปาน
กลาง 

๔.๑๓ ๘๒.๖๗ มาก ๔.๒๒ ๘๔.๔๔ มาก ๔.๖๗ ๙๓.๓๓ มาก 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบรองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  รวมรวมแนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ โดยผ่านความเห็นชอบคณะอนุกรรมการฝุายวิชาการและวิจั ย และน่าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งถัดไป 
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๕.๒ พิจารณาภารกิจด้านบริหารจัดการ  
 ๕.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ก่าหนดตัวบ่งชี้ส่าหรับการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจ่า คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ (สกอ.) ภาวะผู้น่าของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ่าหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน) 

 ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท่าแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่า เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าได้ประเมินตนเอง  
โดยสรุปเกณฑ์คะแนนที่ผ่านการประเมินจากกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะ 
จ่านวน ๑๐ ข้อ ได้แก่  ข้อที่ ๑-๑๐ ระดับคะแนนที่ได้คือ ๔.๕๕ คะแนน จากคะแนนเติม ๕ ซึ่งผลการประเมินการ
ด่าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก และ การประเมินผลการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะของฝุายงาน
ประชุม จ่านวน ๒ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๑๑-๑๒ ระดับคะแนนที่ได้คือ ๔.๕๕ คะแนน จากคะแนนเติม ๕ ซึ่งผลการประเมิน
การด่าเนินงานอยู่ในระดับ  ดีมาก   

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รายงานประเมินตนเอง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ่าปี ๒๕๖๒ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕.๒ พิจารณาภารกิจด้านบริหารจัดการ  
๕.๒.๒ พิจารณาการออกแบบตราสัญลักษณ์  (LOGO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง โดยมติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดท่าการจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระบบพัสดุ ในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยทาง
ร้านได้จัดท่ามาแล้ว จ่านวน ๓ แบบ  ดังนี้ 

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ออกแบบตราสัญลักษณ์  (LOGO)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมติที่ประชุมได้ออกเสียงเลือกแบบที่ ๓  แต่ให้ปรับแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) รูปธงชาติ ควรปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม 
 ๒) รูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยม 

๕.๓ พิจารณาภารกิจด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ไม่มี 

๕.๔ พิจารณาภารกิจด้านท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ไม่มี 

๕.๕ พิจารณาภารกิจด้านอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนฯ 
๖.๑  รายงานยอดนักศึกษาสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมียอดนักศึกษาที่
สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ยอดสมัคร แผนรับ รายงานตัว 

ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับวุฒิ ม.๖/ปวช.         
๑ วิศวกรรมโยธา          ๘๒             ๓๕  ๓๕   
๒ วิศวกรรมไฟฟูา          ๘๑             ๓๕  ๓๔   
๓ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์          ๒๘             ๓๕  ๑๙   
๔ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          ๔๗             ๓๕  ๓๐   
๕ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์          ๘๙             ๓๕  ๔๑   
๖ วิศวกรรมเครื่องกล        ๑๐๘             ๓๕  ๔๒   
๗ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร          ๒๐             ๓๕  ๑๖   
๘ วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ          ๑๐             ๓๕  ๖   
๙ วิศวกรรมอุตสาหการ          ๕๗             ๓๕  ๓๖   

๑๐ วิศวกรรมโลหการ          ๓๑             ๓๕  ๒๒   
๑๑ เคมี          ๒๔             ๓๕  ๑๓   
๑๒ วิศวกรรมเครื่องกล-ระบบราง          ๒๓             ๓๕  ๒๘   
๑๓ วิศวกรรมโยธา-ระบบราง          ๗๔             ๓๕  ๔๘   
๑๔ วิศวกรรมไฟฟูา-ระบบราง          ๖๖             ๓๕  ๔๕   
๑๕ วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต          ๑๑             ๓๕  ๑๑   

รวม       ๗๕๑          ๕๒๕          ๔๒๖    
คิดเป็นร้อยละ    

          ๘๑    
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ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ยอดสมัคร แผนรับ รายงานตัว 

ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี (เทียบโอน) รับวุฒิ ปวส.         
๑๖ วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) ๘๗ ๓๕ ๔๑   
๑๗ วิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ) ๘๖ ๓๐ ๔๓   
๑๘ วิศวกรรมไฟฟูา (ภาคปกติ) ๑๕๗ ๗๐ ๙๒   
๑๙ วิศวกรรมโทรคมนาคม (ภาคปกติ) ๔๒ ๓๕ ๓๘   
๒๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ-อัจฉริยะ (ภาคปกติ)           ๑             ๓๕            ๒๕    
๒๑ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)          ๓๓             ๓๕             ๒๔    
๒๒ วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) ๙๗ ๓๕ ๔๔   
๒๓ วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) ๖ ๓๐ ๙   
๒๔ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ภาคปกติ) ๒๔ ๓๕ ๒๑   
๒๕ วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) ๔๙ ๓๕ ๔๔   
๒๖ วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ) ๒๙ ๓๐ ๑๕   

รวม       ๖๔๑  ๔๐๕          ๓๙๖    
คิดเป็นร้อยละ               ๙๘    

ระดับบัณฑิตศึกษา          

๑ วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)            ๒               ๕               ๒    
๒ วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ)            ๓               ๕              ๓    
๓ วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)            ๒               ๕               ๒    
๔ วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)            ๔               ๕               ๒    
๕ วิศวกรรมไฟฟูา (ภาคปกติ)             -               ๕              -    
๖ วิศวกรรมไฟฟูา (ภาคสมทบ)            ๒               ๕               ๒    
๗ วิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์(วศ.ด.)(แบบ ๒-๑)            ๑               ๓              ๑    

รวม         ๑๔            ๓๓            ๑๒    
คิดเป็นร้อยละ 

 
 

          ๓๖    
รวมทั้งสิ้น     ๑,๔๐๖          ๙๖๓          ๘๓๔    

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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