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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครั้งที่  ๒/ ๒๕๖๐ 
วันพุธ    ที่   ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน   
 ๒.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ    กรรมการ 
 ๓.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๔.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ 
 ๕.  ดร.ฉัตรแก้ว  สุริยะภา    กรรมการ  
 ๖.  ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ  

๘.  นายธีรวุฒ ิ    ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ    
 ๙.  นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ 
 ๑๐. นายสุรกิจ  อภิรักษากร     กรรมการ 
 ๑๑. ผศ.ดร.บุปผา เสือค า    กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ 

๑๔. ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ    
 ๑๕. นายยงยุทธ  ศิริศรีเพ็ชร์   (แทน ดร.สุบรร  ผลกะสิ) 

๑๖. นายปริญญวัตร์ ทินบุตร    (แทน นายวิรัช  ชินพลอย)  
๑๗. นายประพันธ์ ยาวระ    กรรมการและเลขานุการ   

 ๑๘. นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวดรุณี พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๒.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๓.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๔.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
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 ๕.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๖.  นายสมภพ  อนันตศานต์   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๗.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๘.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๙.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๑๐.นายวิรัช  ชินพลอย   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๑๑. ผศ.ดร.ยุพาภรณ ์ ศรีตระการ   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางสาวณัฐมน     ทิพย์ต าแย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุทธิพร ประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์
๒๕๖๐ 
      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าภาพร่วม คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒ – ๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลธัญบุรี โดยประเภทการน าเสนอในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี  ๑  : วิจัยในชั้นเรียน 
 กลุ่มท่ี  ๒  : ไอทีและ อี-เลิร์นนิ่ง 
 กลุ่มท่ี  ๓  : สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
 กลุ่มท่ี  ๔  : วิจัยการศึกษา 
 กลุ่มท่ี  ๕  :  นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 
   จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอความอนุเคราะห์คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา       
ส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันดังกล่าว สาขาวิชาละ  ๑ เรื่อง     
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เป็นอย่างน้อย  บทความของนักศึกษา สาขาวิชาละ  ๑  เรื่อง  และขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณาจารย์ร่วมเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความหรืองานวิจัย จ านวน  ๗  ท่าน  
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
  ๑.๒  โครงการพัฒนาครูวิชาชีพ 
      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง   ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จะได้รับงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙  แห่ง  ซ่ึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีแผนที่จะด าเนิน
โครงการจัดท ามาตรฐานช่างพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษากับทางคณะ ทั้ง  ๗  สาขาวิชา การจัด
โครงการดังกล่าว จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๓  ท่าน    
  

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
  ๑.๓  การประกวดนวัตกรรมของชุดฝึกด้านการศึกษา  ของกลุ่ม ๙  ราชมงคล 
ประกอบด้วย 

๑) ชุดฝึกด้านนวัตกรรมด้านรถยนต์ ระบบไฟฟ้า เซ็นเซอร์ระบบตรวจจับ สื่อการสอน 

๒) ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC  

๓) สื่อด้าน Internet of think (IOT) 

๔) ชุดสื่อการสอนเพ่ือใช้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

  ๑.๔  การออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

      ขอความร่วมมือคณาจารย์ที่ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แต่ง

กายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย  

ที่ประชุม  :  รับทราบ   
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  ๑.๕ การเตรียมข้อมูลเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาด าเนนิโครงการของสโมสร
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
     ขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา
ด าเนินโครงการต่างๆของสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้เป็นไปตามกรอบการจัดการเรียนการ
สอนด้านครูช่าง  เช่นการจัดกิจกรรมด้านการเสริมความเป็นครู  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และเป็นไปตามมาตรฐาน TQF  ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการณ์เข้าด้วยกัน  

ที่ประชุม  :  รับทราบ   

  ๑.๖  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

      โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในกระบวนการ
ต่างๆ ดังนี้ 

๑)  การจัดระบบบริหารเครือข่ายสถาบันผลิตครู 

๒) การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการปฏิรูป

การศึกษา 

๓) การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต 

๔) การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

๕) การพัฒนาครูใหม่ระยะ  ๒  ปี   

การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต 

การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเพื่อการผลิตครูในสาขาวิชา/วิชาเอก 

เกณฑ์การคัดเลือก 

- คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระดับหลักสูตร 

(สาขาวิชา/วิชาเอก)  ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ  ๓๐ 

- คะแนนเฉลี่ยผลการสอบคัดเลือกครูในโครงการฯ ผู้ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตร(สาขาวิชา/วิชาเอก)  ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ  ๗๐ 

  วิธีการคัดเลือก 

-  ให้สถาบันในเครือข่ายร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันทีมีคะแนนรวม 

(ถ่วงน้ าหนักแล้ว)  สูงสุด เป็นสถาบันผลิตครูในโครงการตามความต้องการ

ของพ้ืนที่  
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- ในกรณีจ าเป็นอาจก าหนดสถาบันฝ่ายผลิตเฉพาะสาขามากกว่า ๑ แห่งก็ได้ 

โดยพิจารณาจากจ านวนครูที่ต้องการ 

- ในกรณีที่สถาบันในเครือข่ายไม่มีหลักสูตรตามความต้องการของพ้ืนที่ต้อง

มอบให้สถาบันในเครือข่ายอ่ืนผลิตแทน 

  การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

  คุณสมบัติของนักศึกษาครู นักศึกษาชั้นปีที่ ๕  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙   

- เป็นนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ปี)  ที่ศึกษาชั้นปีที่  ๕  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวิชาเอกและท่ีโครงการก าหนด 

- มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา  

ตั้งแต่ชั้นปีที่  ๑  ถึงชั้นปีที่  ๔  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  ดังนี้ 

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก   

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพครู 

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL ไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐  

(paper)  หรือไม่ต่ ากว่า ๑๒๐  (CBT)  หรือการตรวจสอบมาตรฐานอื่นๆ 

ที่เทียบเท่ากับ  TOEFL  ได้  เช่น  CU-TEP  โดยมีผลการสอบไม่เกิน  ๒ ป ี

  
 
 
 วิธีการคัดเลือก 

๑)  สอบคัดเลือกศักยภาพภาษา  โดยเขียนความเรียง  (Essay)  เนื้อหาประกอบด้วย  การ

สื่อสาร การแก้ปัญหาทักษะการคิดข้ันสูง  จิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนเป็นค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

 ๑.๑  จิตวิญญาณความเป็นครู  ร้อยละ  ๔๐ 

 ๑.๒  ศักยภาพการใช้ภาษา  ร้อยละ  ๓๐ 

 ๑.๓  ทักษะการคิด  แก้ปัญญา  ร้อยละ  ๓๐  



๖/๑๐ 

  :  1M34-01 
วนัท่ีบงัคบัใช ้          : ๑  มิ.ย. ๕๔                                                                                   

๒) สอบสัมภาษณ์  โดยตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ที่มาจาก กศจ. ผู้ใช้ครู ผู้ทรงคุณวุฒ 

เป็นต้น  โดยต้องมีการจัดท าเกณฑ์การสัมภาษณ์อย่างชัดเจน 

๓) เกณฑ์การให้คะแนน จะมีการพิจารณา  ๓  ส่วน  โดยก าหนดค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

 ๓.๑  Content based พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) โดยให้ 

ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ  ๓๐    

 ๓.๒  Competency based พิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก Essay โดยให้ 

ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ  ๔๐    

 ๓.๓  การดูแลบุคลิกลักษณะ พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ 

ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ  ๓๐    

๔) เกณฑ์การตัดสิน 

 เรียนล าดับจากผู้มีคะแนนมากไปหาน้อย 
 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                         ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   
    ฝ่ายเลขานุการกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดท า รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธ    ที่   ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 
จ านวน    ๑๐  หน้า   
                   เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  
  

ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   
     โดยเสนอให้แก้ไขข้อความ  ดังนี้ 
      - แก้ไข  หน้า  ๑/๑๐  ผู้เข้าร่วมประชุม  ล าดับที่  ๑๒ นายทองทวี  จิตพรมมา  เปลี่ยนเป็น        
นายสุรกิจ  อภิรักษากร 
     -  แก้ไข  หน้า ๒/๑๐  ย่อหน้าที่  ๑  จากเดิม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุทธิพร ประธาน
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
  (-ไม่มี-) 
    
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  (-ไม่มี-) 
    
ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายวิชาการและวิจัย  

          ๕.๑.๑ พิจารณาการส าเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ประกาศนียบัตรและปริญญา      
แก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าภาคการศึกษาที ่  
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)) 
          ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ,๕.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)) 
          ฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
(เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I))  ดังนี้  

   ๕.๑.๑.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย 

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จ
การศึกษา  และการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร  

   ข้อ ๓๖ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร ผู้ที่จะส าเร็จ 
การศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของ
สาขาวิชาต่างๆ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนดและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๓) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศ
มหาวิทยาลัย (๔)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   

   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ประกาศนียบัตร 

    วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณา 
อนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใบประกาศนียบัตร 
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  ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม  เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 
๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I))  จ านวน  ๑๖   คน 

  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จ านวน ๒ คน 
๒. สาขาวิชาช่างโยธา จ านวน ๓ คน 
๓. สาขาวิชาช่างท่อและประสาน จ านวน ๖ คน 

๔. สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน ๑ คน 
๕. สาขาวิชาช่างเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
๖. สาขาวิชาออกแบบการผลิต จ านวน ๓ คน 
 

 
จ านวน ๑๖ คน 

มติที่ประชุม  :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
และสมควรได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( เปลี่ยนค่า
ระดับคะแนน ม.ส. (I) ) วันส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย    (วันที่ ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐)  จ านวน  ๑๖ ราย ตามเสนอ และเสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 ๕.๑.๑.๒  ระดับปริญญาตรี 

            ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  และการอนุมัติ ให้
ปริญญา 

   ข้อ ๓๕ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาต่างๆ 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (๓)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   

   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา 

    วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณา 
อนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 
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   จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณา 
รายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)) 
จ านวน   ๒๐   คน   
 

๑ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ  จ านวน ๑ คน 
๒ อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๖ คน 
๓ อส.บ.วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๗ คน 
๔ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  จ านวน ๑ คน 
๕ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ คน 
๖ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ จ านวน ๒ คน 
๗ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จ านวน ๑ คน 

 
รวม  ๒๐ คน 

จ านวนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   เกียรตินิยมอันดับ ๑    จ านวน......-........ คน 
   เกียรตินิยมอันดับ ๒    จ านวน......-....... คน 
    รวม     จ านวน......-.......คน 

มติที่ประชุม  :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา  อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  และมีพฤติกรรมดี  สมควรได้รับปริญญา  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I))  วัน
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐)   จ านวน ๒๐ 
ราย  ตามเสนอและเสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑   การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา 
    ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือ
รับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตจากคุรุสภา จ านวน  ๗  หลักสูตร  ในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น นั้น 

 มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร ให้แก่
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทราบในครั้งต่อไป   

ที่ประชุม  :   รับทราบ  
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   ๖.๒  การจัดโครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔ 

                           ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ด าเนินจัดโครงการการและแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่  ๔  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น  ที่ผ่านมานั้น  
    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม   
ว่าในการจัดโครงการครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกณฑ์ของการจัดการแข่งขันทักษะระดับชาติ น ามาปรับใช้เพื่อ
การจัดการแข่งขันยกระดับให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติได้ 
    มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยรายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ
และการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔  ให้ที่ประชุมทราบในครั้ง
ต่อไป 
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

ก าหนดประชุมครั้งต่อไป  วันพุธ  ที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐   
  
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐  น.    
 

ก าหนดประชุมครั้งต่อไป :  วันพุธ   ที่  ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

เลิกประชุม  :  เวลา  ๑๒.๐๐ น.    
 
 
      

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

   
      
 
 
 
 
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุทธิพร) 
              คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
            ประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 


