
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 

ครั้งท่ี  ๒ /๒๕๕๙ 
วันอังคาร ท่ี  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕  อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

**************************** 
ผู้มาประชุม  

๑. ผศ.ดร.คมกฤษณ์  ชูเรือง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอภิวัติ  แก้วส่อง  กรรมการ 
๓. นางสาวทิพาภรณ์  หอมด ี กรรมการ 
๔. นายพงฬ์นที  มณีกุล  กรรมการ 
๕. นายชาญวิช  สุวรรณพงศ์  กรรมการ 
๖. รศ.ดร.สนั่น  ศรีสุข  กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์
๗. ดร.บัณฑิต  บุญขาว  กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์
๘. นายศุภกฤษฎ์ิ  ช่วยชูหนู  กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์
๙. นายศราวุธ  ไผ่แก้ว  กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์
๑๐. นายเฉลิมชาติ  ธีระวิริยะ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ดร.แสงสรุีย์  พังแดง  ผู้แทนคณาจารย ์

 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจส าคัญ) 

๑. นายชิตชัย  อินทรพาณิชย์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๒. นายมงคล  ตันสุวรรณ  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผศ.ดร.คมกฤษณ์  ชูเรือง รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 ๑.๑  แจ้งความคืบหน้าการรับรองจากสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

ตามที่สภาวิศวกรได้เข้ามาตรวจรับรองปรญิญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา  
มีความคืบหน้าดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 

๑.๑.๑ เรื่องการเตรียมห้องปฏิบัติการ ต้องมีการตีเส้น ขีดเเดงเหลือง เส้น safety  เส้นอันตราย  
ตามมาตรฐาน 



๑.๑.๒ มีเเผนผังที่มีมาตราส่วน ให้ระบุหัวข้อปฏิบัติการ ให้ชัดเจน พร้อมรายช่ือเครื่องมือ 
๑.๑.๓ ประมาณการก าหนดการที่จะมาตรวจ คือ หลังวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีหน้าที่

เตรียมเอกสารเเละห้องปฏิบัติการให้พร้อม 
  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และให้เตรียมด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ให้แล้ว

เสร็จก่อนวันตรวจประเมินครั้งต่อไป 
 

๑.๒  เรื่องรายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์ 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการสั่งซื้อครุภัณฑ์เข้ามาหลายรายการ ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และได้มีการตรวจรับไปแล้วในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่าน
มา จึงขอให้แต่ละสาขาวิชารายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์ให้ที่ประชุมรับทราบ  

โดยงานพัสดุได้รายงานผลการตรวจรบัครภัุณฑ์มีความคืบหน้าไปได้ ร้อยละ ๘๐ แล้ว ส่วนที่เหลือคาด
ว่าจะแล้วเสร็จทันก าหนด 

 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
๑.๓  ความคืบหน้าการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 

ตามที่หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ ครบก าหนดรอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และได้เริ่มด าเนินการไปแลว้นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอความคืบหน้าในการจัดท าหลักสตูร
ปรับปรุงดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

โดยทั้งสองหลักสูตรได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอต่อกอง
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
๑.๔  จัดงานท าบุญปีใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แจ้งการจัดงานท าบุญปีใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับ
วันไหว้ครู โดยก าหนดการช่วงเช้าเป็นพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ช่วงบ่ายเป็นพิธีไหว้ครู 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๙ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. 

 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
 

๓.๑ ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และหลกัสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
 

จากการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน าแผนการเปิด
หลักสูตรใหม่ในอนาคตคือ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรมแม่พมิพ์ ซึ่งอาจารย์ศุภกฤษฎ์ิ 
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมลูเบื้องต้น จงึขอน าเสนอต่อทีป่ระชุม 
 ในหลักสูตรวิศวกรรมอาหารนั้นยงัไม่มีความข้อมลูมากพอ เนื่องจากเป็นสาขาที่ยังมีเปิดในสถาบันอื่น
น้อย ส่วนหลกัสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์นั้น เบื้องต้นได้เพิ่มเป็นรายวิชาเข้ามาในหลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
ก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและรอครุภัณฑ์ด้านแมพ่ิมพ์ในมีความพรอ้มทีจ่ะเปิดหลักสูตรนี้ได้ภายหลัง 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

๔.๑  การจัดการห้องปฏิบัติการ 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการสั่งซื้อครุภัณฑ์เข้ามาในห้องปฏิบัติการต่างๆเพิ่มเป็นจ านวนมาก 
จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแนวทางการจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี ้

๑. ให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดผู้รับผิดชอบส าหรับแต่ละห้องปฏิบัติการ เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

๒. ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของคณะเก็บกุญแจของทุกห้องปฏิบัติการไว้ ๑ ชุด 
๓. ให้งานพัสดุรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของรายกาครุภัณฑ์ในแต่ละหอ้งปฏิบัติการ เพื่อใหแ้ต่ละสาขา

ตรวจสอบเป็นรายเดือน 
๔. มอบหมาย อ.ศราวุธ ไผ่แก้ว ศึกษาระเบียบปฏิบัติทางราชการ เกี่ยวของการสูญหายและ

บทลงโทษ เพื่อน ามาเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
 

มต ิ ให้คณะฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
๔.๒  การใช้น้ าและไฟฟ้าภายในอาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 

 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการสั่งซื้อครุภัณฑ์เข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มการใช้
พลังงานไฟฟ้าในอาคารวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการการให้
พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารให้เหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายในการแยกมิเตอร์น้ าประปา และหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแยกออกจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สูง 



ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข เสนอตัวในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟและการติดตั้ง เพื่อ

ประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
๒. รณรงค์ให้มีการเปิดใช้ไฟ และเครื่องปรับอากาศเฉพาะในเวลาที่มีการเรียนการสอนเท่านั้น 

 
มต ิ ให้คณะฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 
๔.๓  แนวทางในการออกแนะแนว 
 
เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการออกแนะแนวไปในทิศทางเดียวกันของทุกสาขาวิชา จึงขอมติที่ประชุมใน

การหาแนวทางร่วมกันในการออกแนะแนวส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๖  
 
ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. มอบหมาย อ.ศุภกฤษฎ์ิ ช่วยชูหนู เป็นประธานกรรมการในการออกแนะแนว โดยมีกรรมการคือ 
อ.ธนิสรา  บุตรสิงขรณ์ อ.ภาณุพงษ์ ประจงค้า และ อ.พรฑิตา ถามะพันธ์ เป็นกรรมการ 

๒. ให้คณะกรรมการแนะแนว จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการออกแนะแนว 
 

มต ิ ให้คณะฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

๔.๔  การขออนุญาตลาศึกษาต่อของ อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์ และอาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์ 
 
ตามที่ อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์มนตรี  

แสงสุริยันต์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยไม่ใช้
เวลาราชการ ซึ่งได้ด าเนินการสอบและผ่านการคัดเลือกแล้ว 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้ 
 
๔.๕  แผนการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการขอโอนย้ายนักวิจัยมาเป็นอาจารย์ 
 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีแผนการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ใน

อนาคต จึงขอโอนย้ายนักวิจัยมาเป็นอาจารย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร  จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ เพื่อโอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในคุณสมบัติ 
 
 
 



๔.๖ การรบัรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรงุ ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ตามที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมโยธา ได้จัดให้

มีการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจะได้ด าเนินการเสนอกับกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต่อไป 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองท้ังสองหลักสูตร 
 

๔.๗ ร่างแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
อาจารย์ศุภกฤษฎ์ิ ช่วยชูหนู แจ้งต่อที่ประชุมแผนงานบรกิารวิชาการแกส่ังคมประจ าปงีบประมาณ 

๒๕๖๐ จ านวน ๔ โครงการ และแผนการใช้ประโยชนจ์ากการบรกิารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี ้
 

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

โครงการ/

กิจกรรม 
การบริการเกิดประโยชน์ ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

พฒันานกัศึกษา ชุมชน/สงัคม 
1.การประยกุตใ์ช้
งานบอร์ด 
Arduino กบั
เซ็นเซอร์หลาย
ชนิด 

เสริมสร้างทกัษะ
การ 
เรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

ผูท่ี้สนใจ สามารถ
น าไปใชใ้นงาน
พฒันาส่ิงประดิษฐ์
หรืองานดา้น
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

วนัท่ี 1-2 เมษายน 
2560 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2.โครงการจดัการ
ความรู้ปัญหาการ
ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้ าโขง 

มีความเขา้ใจใน
รายวิชา วิศวกรรม
ชลศาสตร์มากข้ึน 

ผูป้ระกอบการแกไ้ข
ปัญหาการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้ าโขง 

วนัท่ี 1-4 เมษายน 
2560 

สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา 

 3.โครงการ
การศึกษา
แกปั้ญหา
ผลกระทบของการ

เกิดของเสียจาก
การผลิตอิฐบลอ็ก  
 

แกไ้ขปัญหาการเกิด
ของเสียจากการผลิต
อิฐบลอ็ก  
 

วนัท่ี 1-30เมษายน 
2560 

สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 



ลม้เหลวของ
เคร่ืองจกัร บริษทั : 
แกว้คอนกรีต 
จ ากดั  
4.โครงการบริการ
วิชาการใน
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชานแดน 

ปฏิบติังานจริง
และรู้จกัการ
ท างานเป็นทีม 

พฒันาสถานศึกษา 
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชานแดน 
บา้นนากระเสริม 

วนัท่ี 29 - 30 
มีนาคม 2560 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๔.๘ ร่างแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
คณะกรรมการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมแจง้ต่อทีป่ระชุมแผนงานท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๗ โครงการ 
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

       
      (นายเฉลิมชาติ  ธีระวิรยิะ) 
       กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกและตรวจรายงานการประชุม 
      
  
                   (ผศ.ดร.คมกฤษณ์  ชูเรือง) 

   รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
               ผู้รับรองรายงานการประชุม                                    


