
การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ครั้งที่ 6/2563  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 

1. รับทราบรายงานสรุปแนวคิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหารือสถานการณ์โลกและผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหลังการ
สิ้นสุด Covid-19 

2. รับทราบรายงานการด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3. รับทราบรายงานแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

4. รับทราบรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1-2) 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563   

5. รับทราบการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

6. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563 

7. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

8. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

9. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.
2563  

10. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา พ.ศ.2563 

11. อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

12. อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม ก ากับและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการและ
บุคลากร 

13. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
14. อนุมัตกิารขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 



15. อนุมัตใิห้ส าเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
16. อนุมัตใิห้ส าเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สถาบัน

สมทบ) 
17. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
18. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
19. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
20. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
21. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
22. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
23. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเขียนแบบเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2563) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
24. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
25. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
26. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2563) โดยจัดการเรียนการสอนที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

27. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

28. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

29. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น 

30. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 



31. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

32. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

33. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

34. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดย
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขต
สุรินทร์ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร 

35. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดย
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

36. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดย
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

37. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
วิทยาเขตสุรินทร์ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร 

38. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

39. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

40. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (ต่อเนื่อง)(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

41. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา 

42. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

43. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

44. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

45. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 



46. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

47. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

48. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

49. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสา
หการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

50. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

51. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 
2563 (ระบบ Zoom) 

 


