
การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ครั้งที่ 2/2563  
วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   

 

1. รับทราบการรายงาน รายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

2. รับทราบการรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

3. รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ง และผลการด าเนินงานของวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลา
ร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศิวธิดา  ภูมิวรมุนี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 – 13 มีนาคม 2564  

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์  วัชโรภากุล ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง   

6. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563 
7. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสาย

วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563 
8. เห็นชอบประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
10. อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
11. อนุมัตแิต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
12. อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
13. อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
14. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
15. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
16. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
17. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

18. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 



19. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

20. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

21. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

22. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

23. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

24. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

25. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

26. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

27. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

28. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

29. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

30. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

31. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

32. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

33. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

34. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

35. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 



36. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

37. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือกาสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

38. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

39. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

40. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

41. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

42. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

43. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

44. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2558) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

45. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

46. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 



47. การขอก าหนดต าแหน่ งและแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงา นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์จุณจะรา  ทุยไธสง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
อนุสาขาวิชาแบคทีเรียวิทยา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ 

            2)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์ชนิดา  กุประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา 

3)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์ยุทธการ  รัตนชัย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ นครราชสีมา 

4)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์สันติ  สาแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ 

5)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์สุกฤตา  ปุณยอุปพัทธ์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา อนุ
สาขาวิชาแบคทีเรียวิทยา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ 

6)   พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) รายอาจารย์ปาลิตา  ชาระ  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร 

48.    ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

 


