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ค ำสัง่ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอสีำน  
วิทยำเขตขอนแกน่ 
ที่          / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนโครงกำรสมัมนำวชิำกำรเครอืขำ่ยหลักสตูรบณัฑติศึกษำ  
สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจ ำป ีพ.ศ.2563 

 
**************************************************************** 

 

 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น จะด ำเนินกำรจัด
โครงกำรสัมมนำวิชำกำรบัณฑิตศึกษำวิศวกรรมโยธำ เครือข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี พ.ศ.2563 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงำนวิจัยระหว่ำงสถำบัน สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัย ระหว่ำง
อำจำรย์และนักศึกษำต่ำงสถำบัน โดยรูปแบบของโครงกำร เป็นแบบกำรประชุมวิชำกำรและสัมมนำ
แลกเปลี่ยนงำนวิจัยในระดับภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 ธันวำคม 2563 เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.      
ณ ห้องเรียน 18A – 801 อำคำร 18 ชั้น 8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น  
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 29 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโน โลยีรำชมงคล พ.ศ. 
2548 ประกอบกับค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ที่ 029/2562 เรื่องให้ข้ำรำชกำรพ้น
จำกต ำแหน่งและแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดีและรองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ลงวันที่ 30 กันยำยน 2562 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำยหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
 ๑.๔  รองคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๑.๕  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
 ๑.๖  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
 ๑.๗  หัวหน้ำสำขำวิชำวิศวกรรมวิศวกรรมโยธำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหนำ้ที่ดงันี ้
๑. อ ำนวยกำรก ำกับดูแล และให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรฝึกอบรมฯ 

 ๒.  มอบหมำยและสั่งกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
  ๓. ให้คิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่งฯ คิดเป็น ๐.๕ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์/ภำคกำรศึกษำปกติ 

  
 
 

/๒. คณะกรรมกำร… 

ตัวอย่าง 
กรณี นอกแผน และวงเงินเกิน 200,000 บาท 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๒.๑   คณะกรรมกำรประสำนงำน  ประกอบดว้ย       
   ๒.๑.๑   ผศ.ดร.หริส    ประสำรฉ่ ำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๑.๒   ผศ.ดร.อภิชิต    ค ำภำหล้ำ  กรรมกำร 
   ๒.๑.3   อำจำรย์ ดร.อัศนัย ทำเภำ   กรรมกำร 
   ๒.๑.4   อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหนำ้ที่ดงันี ้
  ๑.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  ร่ำงและเสนออนุมัติโครงกำร 
  ๓.  ติดต่อวิทยำกร  จัดเตรียมกำรประชุม เบิกจ่ำยงบประมำณในโครงกำร 
  ๔. ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ 1๗ - ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวมจ ำนวน
ชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๑๐ ชั่วโมง  คิดเป็น ๐.๗๕ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ (ส ำหรับสำย
ผู้สอน)  
    

๒.๒   คณะกรรมกำรพธิีกำรและลงทะเบยีน 
  ๒.๒.๑ ผศ.ดร.พัชรพล    โพธิ์ศรี   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒.๒ ผศ.ดร.เจริญชัย    ฤทธิรุทธ   กรรมกำร 
  ๒.๒.๓ ผศ.ดร.พงศกร    พวงชมพ ู           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหนำ้ที่ดงันี ้
  ๑.  ด ำเนินกำรร่ำงและจัดท ำหนังสือเชิญ 

๒.  จัดเตรียมเอกสำรในกำรอบรม    
๓.  จัดเตรียมค ำกล่ำว เปิด-ปิด กำรฝึกอบรมฯ 
๔.  จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียนและรับลงทะเบียนในวันอบรม 
๕.  จัดห้องประชุมสัมมนำ 
๖.  จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม  
๗.  งำนอ่ืนๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๘.  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ 1๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียน 18A – 801 อำคำร 18 

ชั้น 8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวม
จ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๓ ชั่วโมง คิดเป็น ๐.๕๐ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ (ส ำหรับสำย
ผู้สอน)  

 

๒.๓  คณะกรรมกำรจดัสมัมนำฯ  
   ๒.๓.๑   รศ.ดร.ปนัสยช์ัย   เชษฐโชติศักดิ์  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๓.2   อำจำรย์ ดร.วรพงษ์   โล่ห์ไพศำลกฤช  กรรมกำร  
   ๒.3.3   อำจำรย์ ดร.อัศนัย ทำเภำ   กรรมกำร 
   ๒.3.4   อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ  กรรมกำร 

 /๒.3.5 นำงอิญชญำ… 
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   ๒.3.5   อำจำรย์อิญชญำ  ค ำภำหล้ำ          กรรมกำร 
   ๒.3.๖   นำยอุกฤษ         วินทะไชย          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  มีหนำ้ที่ดงันี ้
๑.  จัดเตรียมเอกสำรในกำรอบรม 
๒.  เตรียมแบบทดสอบเพ่ือประเมินผล 
๓.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๔.  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 - 19 ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียน 18A – 801 

อำคำร 18 ชั้น 8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น   โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำม
ค ำสั่ง รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๑๖ ชั่วโมง คิดเป็น ๑.๒๕ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ 
(ส ำหรับสำยผู้สอน)  

 

๒.๔  คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรเงนิและบญัช ี  
๒.๔.๑   ผศ.ดร.อภิชิต    ค ำภำหล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๔.๒   อำจำรย์ ดร.ปฏิภำณ  แก้ววิเชียร  กรรมกำร 

   ๒.4.3   อำจำรย์ ดร.อัศนัย ทำเภำ   กรรมกำร 
๒.๔.4   อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  มีหนำ้ที่ดงันี้ 
๑.  เบิกจ่ำยเงิน หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงกำรฯ 
๒.  จัดเตรียมเอกสำรทำงกำรเงินส ำหรับวิทยำกร 
๓.  งำนอ่ืน ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๔.  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน วิทยำเขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๔ ชั่วโมง คิด
เป็น ๐.๕๐ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ (ส ำหรับสำยสนับสนุน)  

 

 ๒.๕  คณะกรรมกำรฝำ่ยสัง่ซือ้วสัดุ ประกอบดว้ย 
   ๒.๕.๑    อำจำรย์สรศักดิ์   เซียวศิริกุล  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๕.๒    ผศ.พูนศรี    ไชยค ำหำญ            กรรมกำร 
   2.5.3  อำจำรย์ ดร.ไพโรจน์   ยอดสง่ำ   กรรรมกำร 
   ๒.๕.๓    อำจำรย์ ดร.อัศนัย ทำเภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหนำ้ที่ดงันี ้
๑.  สั่งซื้อวัสดุ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรมในโครงกำรฯ 
๒.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๓.  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน วิทยำเขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๔ 
ชั่วโมง คิดเป็น ๐.๕๐ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ (ส ำหรับสำยผู้สอน)  

 
๒.๖  คณะกรรมกำร… 
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๒.๖  คณะกรรมกำรฝำ่ยตรวจรบัวสัดุ ประกอบดว้ย 
   ๒.๖.๑    ผศ.มำนิตย์    จรูญธรรม  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๖.๒    อำจำรย์ล้วน    เสือพำดกลอน  กรรมกำร 
   2.6.3  อำจำรย์ ดร.ปฏิภำณ  แก้ววิเชียร  กรรมกำร 
   ๒.๖.๓    อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหนำ้ที่ดงันี ้
๑.  ตรวจรับวัสดุ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรมในโครงกำรฯ 
๒.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๓.  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ ๑4 ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน วิทยำเขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๒ 
ชั่วโมง คิดเป็น ๐.๕๐ ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์ภำคกำรศึกษำปกติ (ส ำหรับสำยผู้สอน)  

 

๒.๗   คณะกรรมกำรฝำ่ยประเมนิผล    
   ๒.7.๑   ผศ.ดร.หริส    ประสำรฉ่ ำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.7.๒   ผศ.ดร.อภิชิต    ค ำภำหล้ำ  กรรมกำร 
   ๒.7.3   อำจำรย์ ดร.อัศนัย ทำเภำ   กรรมกำร 
   ๒.7.4   อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหนำ้ที่ดงันี้ 
๑.  จัดท ำแบบประเมินกำรจัดกิจกรรม 
๒.  สรุปผลกำรด ำเนินกำรฯ 

๓. ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวำคม  ๒๕๖๓ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำ
เขตขอนแก่น โดยคิดภำระงำนที่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง ๓ ชั่วโมง คิดเป็น ๐.๕๐ 
ชั่วโมงท ำกำร/สัปดำห์/ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับบุคลำกรสำยผู้สอน) 

 

๓.   ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร  จ ำนวน 16 คน ประกอบดว้ย 
          ๓.๑ อำจำรย์และบุคลำกร สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ จ ำนวน ๑6 คน ดังนี้ 

๓.๑.๑ ผศ.ดร.อภิชิต   ค ำภำหล้ำ  หัวหน้ำสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.2 รศ.ดร.ปนัสย์ชัย  เชษฐโชติศักดิ์  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.3 ผศ.ดร.พงศกร   พวงชมพู  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.4 ผศ.มำนิตย์   จรูญธรรม  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.5 ผศ.พูนศรี  ไชยค ำหำญ  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.6 อำจำรย์ ดร.ไพโรจน์   ยอดสง่ำ   อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.7 ผศ.ดร.หริส    ประสำรฉ่ ำ  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.8 อำจำรย์ล้วน   เสือพำดกลอน  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.9 อำจำรย์สรศักดิ์   เซียวศิริกุล  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.10 อำจำรย์ ดร.ปฏิภำณ  แก้ววิเชียร  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.11 ผศ.ดร.เจริญชัย  ฤทธิรุทธ   อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

/๓.๑.12 ผศ.ดร.พัชรพล… 



๕/๕ 
 

๓.๑.12 ผศ.ดร.พัชรพล  โพธิ์ศรี   อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.13 อำจำรย์ ดร.อัศนัย  ทำเภำ   อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.14 อำจำรย์ดร.วรพงษ์  โล่ไพศำลกฤช  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.15 อำจำรย์ ดร.วุฒิไกร  ไชยปัญหำ  อำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
๓.๑.16 นำยอุกฤษ   วินทะไชย  เจ้ำหน้ำที่สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 

3.2 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  จ ำนวน 60 คน  
 

 

 ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่        ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

สั่ง  ณ  วันที่         พฤศจิกำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดา  รัยมธุรพงษ)์ 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 


