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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๐ 
วันจันทร์   ท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  

๑.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ    กรรมการ 
 ๒.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ 

๔.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ  
 ๕.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ 
 ๖.  ดร.ฉัตรแก้ว  สุริยะภา    กรรมการ  

๗.  ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ 
 ๘.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ 
 ๙.  นายธีรวุฒิ     ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ   

๑๐. นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ   
 ๑๑. นายวิรัช  ชินพลอย   กรรมการ 
 ๑๒.นายสุรกิจ  อภิรักษากร     กรรมการ   

๑๓. ผศ.ดร.บุปผา เสือค า    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ 

๑๕. ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ    
๑๖. นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ 

 ๑๗. นายประพันธ์ ยาวระ    กรรมการและเลขานุการ   
๑๘.นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวดรุณี พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน    (ติดราชการ) 
 ๒.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๓.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๔.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
 ๕.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
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 ๖.  นายสมภพ  อนันตศานต์   กรรมการ  (ติดราชการ)
 ๗.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๘.  ผศ.ดร.ยุพาภรณ ์ ศรีตระการ   กรรมการ  (ติดราชการ) 

๙.  ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
(-ไม่มี-) 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ครั้งที่  พิเศษ ๑/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
                 (-ไม่มี-)  
    

 ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                              (-ไม่มี-)  
  

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง  
     (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 ๕.๑    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
          ๕.๑.๑  พิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก าหนดเสนอรายชื่อผู้สมควร 
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาและเสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ  ๖  และข้อ  ๘  คือ 
   “ข้อ  ๖  ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมควร
แก่ปริญญานั้น  และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ  มีคุณธรรม ทั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
 (๒) เป็นผู้ซึ่งท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม  ต่อมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ  หรือนานาชาติในด้านที่เกี่ยวเนื่อง
กับปริญญาที่จะได้รับ 
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 (๓) เป็นผู้ประกอบสัมมนาอาชีวะ  ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น” 
“ข้อ  ๘ (๒)  อธิการบดีมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวบรวม 
รายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา” 
   ตามหนังสือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ที่ IDT1205-07-64/2560   ลงวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการมี
ความประสงค์ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อส.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คือ นายพงษ์ศักดิ์  
แจ้งค า   ซึ่งเป็นศิษย์เก่าช่างเครื่องกลและเป็นผู้ที่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ขอนแก่น โดยการมอบทุนการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสนับสนุนกิจการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่นเป็นประจ าและต่อเนื่องทุกปี   
 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙       
        ระดับปริญญาเอก  ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อส.ด.) (Doctor of Industrial  
        Technology)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ราย นายพงษ์ศักดิ์  แจ้งค า 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
                   (-ไม่มี-) 
  

ก าหนดประชุมครั้งต่อไป    วันพุธ  ที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๓๐  น.   
 
      

(นางสาวดรุณี    พรมทอง)           (นางรจนา   ประสมพล)            (นายประพันธ์   ยาวระ) 
    ผู้ช่วยเลขานุการ                        ผู้ช่วยเลขานุการ                        กรรมการและเลขานุการ  
ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
      
 
 
 
 
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ) 
                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน 
      คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
            ประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  


