
อนุวิชาการ
คณะ

กรรมการ
คณะ

กรรมการ
วิทยาเขต

สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย

1.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 1 นายเทอดเกียรติ  วิชัยโย** 1 นายสุบรร  ผลกะสิ** 8มี.ค.60 29มี.ค.60 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (5 ป)ี 2 นางสาวภคพร  ยอดศิริ** 2 นางสาวภคพร  ยอดศิริ**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3 นายสุบรร  ผลกะสิ 3 นายจงศิลป ์ สุขุมจริยพงศ์

4 นายล้วน  เสือพาดกลอน 4 นายเทอดเกียรติ  วิชัยโย

5 นายพนิิจ  ณรงค์ศักด์ิ 5 นายพนิิจ  ณรงค์ศักด์ิ

2.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี 1 ผศ.จารุวรรณ  ทลูธรรม** 1 ผศ.จารุวรรณ  ทลูธรรม** 27ก.ค.59 29ก.ค.59 17 ส.ค. 59 25 ก.ค. 60 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2 ผศ.มีโชค  ต้ังตระกูล** 2 ผศ.มีโชค  ต้ังตระกูล**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 3 ผศ.กิตติ  ทลูธรรม 3 นายกิตติ  ทลูธรรม

(ใช้ร่วมกับวทิยาเขตสุรินทร์) 4 นางสาววรางคณา  เหนือคูเมือง 4 นายจักรกฤษณ์  ศรีทอง

5 นายจักรกฤษณ์  ศรีทอง 5 นายสุรกิจ อภริกัษากร

3.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี 1 นายวฒิุชัย  จันโทริ** 1 นายวฒิุชัย  จันโทริ** 10 ส.ค. 58 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 นายอุทยั  พานกุล** 2 นายไตรทศ แก้วเหงา้**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 3 วา่ที่ ร.ต.เอกราช  ไชยเพยี 3 วา่ที่ ร.ต.เอกราช  ไชยเพยี

4 นายพฒันพงษ ์แก้วโพธิ์ 4 นายพฒันพงษ ์แก้วโพธิ์

5 นายอดิศักด์ิ เดชปอ้งหา 5 นายอดิศักด์ิ เดชปอ้งหา

4.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 1 นางปารชิาติ  กินร*ี* 1 ผศ.สมศักดิ์  ธนพุทธิวิโรจน์** 23 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ป)ี 2 นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก** 2 นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3 ผศ.สมชาติ บญุโท 3 ผศ.สมชาติ บญุโท

(ใช้ร่วมกับวทิยาเขตสกลนคร) 4 นายสุทธพิงษ ์ฟุ้งเดช 4 ผศ.นิติพัฒน์ พิสุทธิพงศ์

5 นางสาวฐิติพร  จันทรด์า 5 นายสุทธพิงษ ์ฟุ้งเดช

ส่งวาระเข้า
กรรมการสภาม.
คร้ังที่ 8/60 / 

ส่งส านักส่งเสริม
อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบเอกสาร

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเอกสาร

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเอกสาร

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเอกสาร

รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ระดบัปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และสถานะการส่งเอกสาร สมอ.08
ชื่อหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในมคอ.2
สาขาวิชาเสนอ สมอ.08 สถานะผลการพิจารณาเห็นชอบ สมอ.08

รายงานข้อมูลโดย น.ส.อิสรา แสนแก้ว  ข้อมูล ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2560



อนุวิชาการ
คณะ

กรรมการ
คณะ

กรรมการ
วิทยาเขต

สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย
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5.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 1 นายพงศกร ค าภาบตุร**

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (5ป)ี 2 นายเฉลิมพล  บญุทศ**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3 นางสาวกรรณิกรณ์  แก้วพมิพ์

4 นายชาญชัย  เหลาหา

5 นายวชัรพงษ ์ นะตะ

6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 1 นายธรีวฒิุ ศรีพนัธช์าติ**

สาขาวชิาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต(ต่อเนื่อง) 2 นายสมชาย ม้วนโคกสูง**

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 3 นายพจิิตร บวัระภา

4 นายดนัย สอนสุภาพ

5 นายชนาธปิ กาลจักร

7.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 1 ผศ.ดร.สุนทร  นาคโนนหนั 1 ผศ.ดร.สุนทร  นาคโนนหนั** 8 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต 2 นายสุวทิย์  ธรรมแสง 2 นายสุวทิย์  ธรรมแสง**

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 3 นางฉวีวรรณ  วงษ์ค าสิงห์ 3 นายณตัิฐากร ชูก้าน

4 นายวิทยา  ศรชีูเปี่ยม 4 นายประพันธ์ ยาวระ

5 นางสาวกรรณกิรณ ์ แก้วพิมพ์ 5 นายจ านงค์  อมตรยิกุล

8.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี 1 นายวรัิช  ชินพลอย**

สาขาวชิาวศิวกรรมการเชื่อม 2 นางสาวกรกนก  วรหาญ**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 3 นายราชัญ  อุดมค า

4 นายยุทธนา ศรีละมัย

5 นายส าเภา  โยธี

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา
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รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ระดบัปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และสถานะการส่งเอกสาร สมอ.08
ชื่อหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในมคอ.2
สาขาวิชาเสนอ สมอ.08 สถานะผลการพิจารณาเห็นชอบ สมอ.08

9.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 1 นายบงการ  ไวโสภา** 1 นายบงการ  ไวโสภา** คร้ังที่1 คร้ังที่1  คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 1 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (5 ป)ี 2 นายฐิติกร วัฒนานันท*์* (ครั้งที2่) 2 นายสัมฤทธ์ิ ทิมา** 8 ส.ค. 59  10 ส.ค. 59 2พ.ย.59 25 ก.ค. 60

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3 นายสัมฤทธิ ์ ทมิา 3 ผศ.วิชิต  สุทธิพร (ครัง้ที2่) คร้ังที่2 คร้ังที่2 รอเข้าส.ค.60

4 ผศ.ธนวฒัน์  ฉลาดสกุล 4 ผศ.โอภาส  รกัษาบญุ (ครัง้ที1่) 23 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59

5 นางศุภสิรา  ค าบดุดา (ครั้งที1่) 5 ผศ.ธนวฒัน์  ฉลาดสกุล

10.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 1 นายเขษมพงษ ์ สงสอน** 1 นายเขษมพงษ ์ สงสอน** 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาวศิวกรรมทอ่อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 2 นายกิตติคุณ  แก้วภริมย*์* 2 นายกิตติคุณ  แก้วภริมย*์*

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 3 ผศ.คมสัน  วงศ์วรีขันธ์ 3 ผศ.คมสัน  วงศ์วรีขันธ์

4 นายประณต  แก้วทอง 4 นายศรายุทธ  นิลเนตร

5 นางสาวจันทร์ศิริ พลอยงาม 5 นางสาวจันทร์ศิริ พลอยงาม

11.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 1 ผศ.กษด์ิิเดช  สิบศิริ**

สาขาวชิาวศิวกรรมทอ่อุตสาหกรรม 2 ผศ.วชัรินทร์  แม่นธนู**

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 3 ผศ.วฒิุไกร  บรูณ์เจริญ

4 ผศ.อนุสิทธิ ์ อ่ าไพบลูย์

5 นายชาตรี ภู่จีน

12.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (ต่อเนื่อง) 1 นายชาญชัย  สุวรรณเขต** 1 นายชาญชัย  สุวรรณเขต** 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 นายฉัตรแก้ว  สุรยิะภา** 2 นายณภทัร  อินทนนท*์*

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3 นายกิตติพงษ์  ธารเอ่ียม 3 นายทศพร  แจ่มใส

(ใช้ร่วมกับวทิยาเขตสกลนคร) 4 นายกฤช   ตราชู 4 นายเอกสิทธิ์  เซ็นหอม

5 ผศ.ชาญ  ราชวงศ์ 5 นายชาญ  ราชวงศ์

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเอกสาร
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กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม
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รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ระดบัปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และสถานะการส่งเอกสาร สมอ.08
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สาขาวิชาเสนอ สมอ.08 สถานะผลการพิจารณาเห็นชอบ สมอ.08

13.หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 1 นางสาวณัฐมน  ทพิย์ต าแย** 1 นางสาวณัฐมน  ทพิย์ต าแย** 23 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 รอเข้าส.ค.60

สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 2 นางสาววราภรณ ์ พันธ์เดช** 2 นางสาวจิราพร  น้อยภา**

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 3 นางสาวจิราพร  น้อยภา 3 นางสาวยานุมาศ  แสงใส

(ใช้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ นครราชสีมา) 4 นางสาววณัเต็มเดือน  พลเยี่ยม 4 นางสาววณัเต็มเดือน  พลเยี่ยม

5 นางสาวยานุมาศ  แสงใส 5 นางสาวจีรพัชร  บณุยพรหม

1. ** ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         -  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระบ ุ** 2 คน ไวด้้านบน
         -  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไม่ระบ ุ** เนื่องจากใหท้กุคนเปน็ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ส่งวาระเข้า
กรรมการวิทยา

เขตคร้ังที่ 3/60 / 
ส่งส านักส่งเสริม

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ : 

2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใหเ้รียกคนแรกเปน็ประธานหลักสูตร คนต่อมาเรียงตามต าแหน่งวิชาการและถ้าต าแหน่งวชิาการเทา่กันใหเ้รียกคุณวุฒิการศึกษาสูงกวา่ก่อนและถ้าคุณวฒิุเทา่กัน
ใหเ้รียงตามอายุราชการ (เกณฑ์ฯ 2558)

รายงานข้อมูลโดย น.ส.อิสรา แสนแก้ว  ข้อมูล ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2560


