
การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ครั้งที่ 7/2563  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

วันที่  26 มิถุนายน พ.ศ.2563  
 

1. รับทราบผลการพิจารณาค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ของคณะกรรมการกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2553) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

3. รายงานสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. เห็นชอบให้ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา มทร.อีสาน 

5. รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน) แทนต าแหน่งที่ว่าง คือ อาจารย์ ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

6. รายงานผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการคือ อาจารย์ ดร.สมชาติ  ดีอุดม) 

7. รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร องค์กร และ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

8. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ 
9. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ิมเติม 
10. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ิมเติม 
11. เห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน (RMUTI Cannabis and Herbs Institute : RI-CHI) 
12. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออก

ค าสั่ง และการแก้ไขค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
13. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

14. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2563 

15. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 

16. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน พ.ศ.2563 



17. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซี
พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 
 
 
18. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไทย
ไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด  

19.  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตาม
โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

20.  อนุมัตกิารขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
21.  การปรับเปลี่ยน และการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1)    เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC) 
2)    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
3)    เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
4)    เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) 
22.  เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

23.  เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

24.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

25.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

26.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 



27.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

28.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

29.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

30.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

31.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

32.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

33.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 ของคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

34.  เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

35.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

36.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา  

37.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ืออุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา  

38.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

39.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

40.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิ
ทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเปลี่ยนต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 



41 .  . เห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไข  หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา วิ ช านวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยการยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนของวิชา 02-095-
407 ปัญหาพิเศษ (Prerequisite) ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา 

42.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนค าน าหน้าและนามสกุลของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

43.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

44.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) โดยการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

45.  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 8/2563  วันที่ 20 กรกฎาคม 
2563 (วาระพิเศษ) 

 


