
การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ครั้งที่ 11/2562  
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562   

 
 

1. รับทราบการรายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 – 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มถิุนายน 
2562) 

2. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาด้านภาระงานและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร (สายวิชาการ)    มทร.อีสาน 

3. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยศาสตราภิชาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
4. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยมาตราฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

5. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.
2562 

6. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562 

7. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562 
8. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจาก

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
9. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น 
10. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แทน

ต าแหน่งที่ว่าง 
11. อนุมัติแต่งตั้งนายสันติ  สาทิพย์พงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  การค้า เป็นที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
12. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2563) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
13. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

14.  เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

1) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557) โดยการขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 



2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยการ
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) โดยการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยการเปลี่ยนต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

6) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) โดยการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

7) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

8) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดย
การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยการ
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยการ
เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

11) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

12) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา 

13) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเปลี่ยนค าน าหน้านามและชื่อสกุลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 



15.  อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เปลี่ยน
ระดับคะแนน ม.ส. (I) 

16.  อนุมัติการขอก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าเนาว์      
เสาวกูล สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

17.   อนุมัติการขอก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาราย อาจารย์ประสิทธิ์  ชาระ สังกัดคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา  

18.  อนุมัติการเปลี่ยนต าแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

19.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ  
20.  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 12/2562 วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 


