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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

คร้ังที่ พิเศษ ๑ /๒๕๖๒ 
วันจันทรท่ี์ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปีเทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์   
................................................................. 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ประธานกรรมการ  
๒. นายขุนแผน ปฏิมาประกร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก   จันตะคุณ กรรมการ 
๔. นายเขมวัตร อินทรวิเศษ กรรมการ  
๕. นายพิศาล หมื่นแก้ว กรรมการ 
๖. นายศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง กรรมการ 
๗. ดร.จิรัฐิติกาลผ่องศรี หิรัญเกิด กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพิชิต สีหามาตย์ กรรมการ 
๙. นางสาวคนึงนิจ  ประค ามินทร์ กรรมการ 

๑๐. นายบุญกิจ   อุ่นพิกุล                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวรัชนิวัลย์ มูลสีละ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายปริญ นาชัยสิทธิ์ ประธานกรรมการ ติดราชการ 
๒. ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กรรมการ ติดราชการ 
๓. นายหริส ประสารฉ่ า กรรมการ ติดราชการ 
๔. ดร.เกษม เนื้อแก้ว กรรมการ ติดราชการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ สุคนธนกานต์ กรรมการ ติดราชการ 
๖. นายประสาน เอื้อทาน กรรมการ ติดราชการ 
๗. ดร.ภานุวัฒน ์ ทรัพย์ปรุง กรรมการ ติดราชการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   แสงอรุณ กรรมการ ติดราชการ 
๙. นายจิรพงษ์         เมฆเวียน กรรมการ ติดราชการ 

รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
๑. นายปฏิภาณ แก้ววิเชียร (แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส  ประสารฉ่ า) 
๒. นายอภิวัฒน ์ อัศวเมฆิน (แทน ดร.เกษม   เนื้อแก้ว) 
๓. นายประสิทธิ์ โสภา (แทน ดร.ภานุวัฒน์    ทรัพย์ปรุง ) 
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๔. ดร.ฐิติกานต์ สมบูรณ์ (แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  แสงอรุณ) 

เร่ิมประชุม  ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองเพื่อทราบ รายงานผลการด าเนินงานฯ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาฯ 
๕.๑ พิจารณาภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.๑.๑  พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีก าหนดเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนั้น  จึงขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาและเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับ
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกา รให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดว่า 
  ข้อ ๗ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น 
และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ  มีคุณธรรม รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นบุคคลผู้ประสบความส าเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพนั้นจนปรากฏเป็นท่ียอมรับ เป็นประโยชน์
และแบบอย่างท่ีดีแก่คนท่ัวไป และเป็นผู้บ าเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่ม และได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์ต่อสังคม
เป็นอเนกประการ  

(๑) มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในวงวิชาการ ในสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
  (๓) เป็นผู้ซึ่งท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

ในการนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
จ านวน ๑ ท่าน คือ นายธีระยุทธ  ฉายสว่างวงศ์ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิจารณาโดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจ าคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
พิจารณาตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๘๖.๑๐๐๐/๒๔๘๐๒ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  

บัดนี้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ช้ันปริญญาเอก วิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) (วศ.ด.) 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และ มอบส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการเสนอรายช่ือ นายธีระยุทธ      
ฉายสว่างวงศ์  เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ช้ันปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) (วศ.ด.) 

๕.๑.๒  พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)) 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(รอบเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส.( I)) เสร็จส้ินแล้วนั้น จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติรายช่ือ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  (๑)  พิจารณารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาและมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญา ซึ่งเป็นผู้ท่ีผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส.(I)) 

ระดับปริญญาตรี    
๑ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา  จ านวน ๗ ราย 
๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑๑ ราย 
๓ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน ๑ ราย 
๔ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน ๖ ราย 
๕ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จ านวน ๑ ราย 
๖ วศ.บ.วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ จ านวน ๑ ราย 
๗ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน ๔ ราย 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๑ ราย 

  จ านวนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   เกียรตินิยมอันดับ ๑    จ านวน......-......ราย 
   เกียรตินิยมอันดับ ๒    จ านวน......-.....ราย 
    รวม     จ านวน....-....ราย 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาและมี
พฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส.(I)) ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๓๑  ราย 
ตามเสนอ  และเสนอรายช่ือไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อน าเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  (๒)  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และพิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาและมีพฤติกรรมดี 
สมควรได้รับปริญญา ในภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบเปล่ียนระดับคะแนน ม.ส.(I)) 

ระดับปริญญาโท      
๑ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน ๑ ราย 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑ ราย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาและมี
พฤติกรรมดี สมควรได้รับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ
เปล่ียนระดับคะแนน ม.ส.(I)) จ านวน  ๑  ราย  ตามเสนอ และเสนอรายช่ือไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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๕.๒ พิจารณาภารกิจด้านบริหารจัดการ 
๕.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี มทร.อีสาน ๑๑๔๐/ว๓๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง 

พิจารณาเสนอช่ือบุคลากรเข้าแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าแผนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (๒๕ คะแนน)  
  ๒)  จ านวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) ต่อจ านวนบุคลากรในสาขาวิชาท้ังหมด (๒๐ คะแนน) 
  ๓)  อายุและอายุราชการของผู้ท่ีลาศึกษาต่อ (๒๕ คะแนน) 
  ๔)  สาขาวิชาท่ีลาศึกษาต่อสอดคล้องกับสาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิดสอน (๑๐ คะแนน) 
  ๕)  จ านวนอาจารย์ (ลูกจ้างเงินรายได้) /อาจารย์พิเศษ ในสาขาวิชา ของผู้ท่ีลาศึกษาต่อ (๑๐ 
คะแนน) 
  ๖)  ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาสาขาวิชา (๕ คะแนน) และความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ (๕ คะแนน) 
 บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดล าดับคะแนนเพื่อ จัดท าแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายช่ือบุคลากร โดยจัดเรียงล าดับเข้าแผน
สนับสนุนการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
สายวิชาการ 

๑)  นายวิษณุศาสตร์   อาจโยธา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ศึกษาต่อ ป.เอก ภาคปกติ 
๒)  นายพิศาล  หมื่นแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร   

          ศึกษาต่อ ป.เอก ภาคปกติ 
๓)  นายทรงพล  ทรงแสงฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ศึกษาต่อ ป.เอก ภาคปกติ 
๔)  นางสาวคนึงนิจ ประค ามินทร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ศึกษาต่อ ป.เอก ภาคปกติ 
๕)  นางสาวอิสราพร ขนชัยภูมิ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ศึกษาต่อ ป.เอก ภาคปกติ 

สายสนับสนุน 
๑)  นายฉลอง  วงศ์สิงห์  นักวิชาการศึกษา   ศึกษาต่อ ป.โท ภาคนอกเวลา 

 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้เข้าแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการเข้าแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป 
 

๕.๒.๒ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ตามค า ส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๑๔๙๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่ง ต้ังพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาและเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รักษาราชการ
แทน หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  



ISSUE   :  1                                                                                                        A34-05 
วันท่ีบังคับใช้  :  ๑  ก.พ. ๖๑                                                                                               หน้า ๕/๕ 

ในการนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ นางสาวรัชนิวัลย์  มูลสีละ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   

บัดนี้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาตามแนวปฏิบัติกรณีเสนอเรื่องต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  

 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และ มอบส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการเสนอรายช่ือ นางสาวรัชนิวัลย์  
มูลสีละ  เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

๕.๓ พิจารณาภารกิจด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ไม่มี 

๕.๔ พิจารณาภารกิจด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ไม่มี 

๕.๕ พิจารณาภารกิจด้านอื่น ๆ  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ืองอื่นฯ 
 ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.   

 

                …………………………………… 
              นายบุญกิจ  อุ่นพิกุล 
                       ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
 
 
 

                      …………………………………… 
                       นายปริญ  นาชัยสิทธิ์ 

                       ผู้ตรวจสอบรายงานประชุม 


