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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครั้งที่  ๓/ ๒๕๖๐ 
วันพุธ    ที่   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  
 ๑.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ    (แทน ประธาน) 
 ๒.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ 
 ๖.  นายสมภพ  อนันตศานต์   กรรมการ  . 
 ๗.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ   
 ๘.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ   
 ๙.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ 
 ๑๐.นายวิรัช  ชินพลอย   กรรมการ 
 ๑๑.ดร.ฉัตรแก้ว  สุริยะภา    กรรมการ   
 ๑๒.ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ 
 ๑๓.นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ 
 ๑๔.นายธีรวุฒ ิ    ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ 
 ๑๕.นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ 
 ๑๖.นายสุรกิจ  อภิรักษากร     กรรมการ 
 ๑๗.ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ    
 ๑๘. ผศ.ดร.บุปผา เสือค า    กรรมการ 
 ๑๙.ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
 ๒๐.นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ 
 ๒๑.ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ ศรีตระการ   กรรมการ 
 ๒๒.นายประพันธ์  ยาวระ    กรรมการและเลขานุการ   
 ๒๓.นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๔.นางสาวดรุณี  พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน    (ติดราชการ)  
 ๒.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)  
 ๓.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
 ๔.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  (-ไม่มี-) 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

      ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยา 
เขตขอนแก่น ได้ก าหนดจัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ในวันเสาร์  ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  และระดับปริญญาตรี  ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๐          
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น 
      จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  

  ๑.๒  ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ 
      ตามที่วิทยาเขตขอนแก่น ได้ก าหนดจัดพิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย ในวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑  
โดยมีก าหนดดังนี้ 

- เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้อาวุโส แขกผู้มี 

      เกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมกัน 

      ร่วมสรงน้ าและถวายพวงมาลัย ณ ศาลพระพรหม  

-  เวลา  ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน   
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- เวลา  ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  

      ร่วมขบวนแห่ประเพณีสุดยอดสงกรานต์ร่วมกับ 

      จังหวัด ตั้งขบวน ณ บึงแก่งนคร 

-  เวลา  ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ทุกหน่วยงานร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณ 

      หน่วยงานตนเอง 

      จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัว
ขอพรผู้ใหญ่ ในวันดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                          ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  และครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๐  
                    ฝ่ายเลขานุการกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดท า รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธ    ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ จ านวน  
๙  หน้า  และครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันวันจันทร์  ที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน  ๓  หน้า 
                   เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ และครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๐                    
  

ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  
      และครั้งที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๐  และให้แก้ไข ดังนี้ 

      - แก้ไขครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  หน้า  ๑๐   
       จากเดิม    เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  แก้ไขเป็น เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐  น.    
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 ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
              สืบเนื่องจากครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธ  ที่  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

 
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มติคณะกรรมการ การด าเนินงาน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑   การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร
จากคุรุสภา 
 
 
๖.๒  การจัดโครงการประชุมวิชาการและการ
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ 
 
 

 

ทีป่ระชุม  :    มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการ
ตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร น าเสนอต่อที่
ประชุมในครั้งต่อไป    
 
 
ประชุม  :    มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยรายงานผล
การด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ น าเสนอต่อที่ประชุม
ในครั้งต่อไป    

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
บรรจุอยู่ในระเบียบวาระท่ี 
๔.๑.๑   
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ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      ๔.๑.๑  สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔ 

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการและแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ครั ้งที ่  ๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาได้แสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น  นั้น  
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔  เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔  ดังนี้ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑. จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ครั้งที่ ๔  ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สถาบันระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๖๗ แห่ง และตอบ
รับเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๑  แห่งซึ่งเป็นสถาบันศึกษาที่ลงนามเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา 

๑ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ๑๒ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
๒ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ๑๓ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
๓ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ๑๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
๕ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ๑๖ วิทยาลัยเทคนิคกุมภวาปี 
๖ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ วิทยาลัยการอาชีพพล 
๘ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๑๙ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 
๙ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ๒๐ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

๑๐ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ๒๑ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 
๑๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   
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๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) 
คณะกรรมการอ านวยการ ๖ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ๒๐ 
คณะอนุกรรมการด าเนินงาน (ประจ าสาขาวิชา) ๑๒๖ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ภายใน) ๑๓๐ 
จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ๑๗๔ 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ๑๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๕๘๑ 
หมายเหตุ : นับจ านวนตามเอกสารใบลงทะเบียนและค าสั่งแต่งตั้งเลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ ณวนัที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

๓. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน – แยกตามประเภทการแข่งขัน 

ล าดับ
ที ่

ประเภทการแข่งขัน 
จ านวน 
(ทีม) 

๑ การแข่งขันทักษะงานเลื่อย (การแข่งขันจอมพลังตัดเหล็กโดยใช้เลื่อยมือ) ๑๑ 
๒ การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ๘ 
๓ การแข่งขันทักษะการเชื่อมท่องานอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ๕ 
๔ การแข่งขันประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ๑๒ 
๕ การแข่งขันปฏิบัติการทดสอบเชื่อม MAG  ๑๐ 
๖  การแข่งขันทักษะการควบคุมมอเตอร์และการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ๗ 
๗ การแข่งขันทักษะด้านการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง ๖ 
๘ การแข่งขันการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางช่างยนต์ ๘ 
๙ การแข่งขันทักษะการควบคุมบ้านอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลอาร์ดูโน ๑๑ 

๑๐ 
การแข่งขันทักษะด้านการสเก็ตภาพฉาย ๓ ด้านด้วยมือและการแข่งขันทักษะด้านการ
เขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่ก าหนด ๔ 

๑๑ การแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม  ๑๐ 
๑๒ การน าเสนอผลงานวิชาการ/โครงงานนักศึกษา ๗ 
๑๓ การประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ๖ 
๑๔ การแข่งขันการสอน ๑๑ 
๑๕ การแข่งขันสื่อการสอน Hardware ๓ 
๑๖ การแข่งขันสื่อการสอน Software ๓ 
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๔. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ                                       ๕๐๐     คน             
เกณฑ์เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ                     ๗๕           
จ านวนผู้เข้าร่วมจริง                                                      ๕๘๑     คน                       
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ                                                     ๑๐๐     บรรลุตาม   KPI 
ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป    ๘๒ 

 เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ    ๗๕ 
ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ              ๘๐    บรรลุตาม   KPI  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ ๔  

รายงาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ด้านการบริการ   
๑. ท่านมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ๔.๐๕ ๘๑ 
๒.  ล าดับขึ้นตอน/เนื้อหา/และการวางแผนการเตรียมงานการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

๓.๘๓ ๗๗ 

๓.  การติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขัน ๓.๗๑ ๗๔ 
๔.  ความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ๓.๙๓ ๗๙ 
ด้านการจัดการแข่งขัน   
๑.  สนามจัดการแข่งขันมีความพร้อม และเหมาะสม ๔.๐๖ ๘๑ 
๒.  วัสด ุอุปกรณ์ในการแข่งขันมีความพร้อม ๓.๙๕ ๗๙ 
๓.  การตัดสินผลงานของคณะกรรมการมีความยุติธรรม ๔.๒๔ ๘๕ 
๔.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีความเหมาะสม ๔.๑๑ ๘๒ 
รวม ๓.๙๙ ๘๐ 
 

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแข่งขัน 
๑. กิจกรรมการแข่งขันบางกิจกรรมมีการแข่งขันตรงกับส านักการการอาชีวศึกษา ระดับชาติท าให้มีทีมที่เข้า

ร่วมการแข่งขันจ านวนน้อย 

๒. การด าเนินโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีระยะเวลาในการทบทวน

แผนการด าเนินงานน้อย 
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 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
๑. สถานศกึษามีปัญหาในเรื่องงบประมาณ จึงควรวางแนวทางเพ่ือสนับสนุนทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐให้มีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม 

  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

๑.  ควรมีการทวนสอบกติกาที่ใช้ในการจัดการแข่งขันให้มีความชัดเจนก่อนการจัดงานแข่งขันทักษะ 

๒. ควรท าหนังสือตอบรับจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปยังสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ

วิชาการและวิชาชีพ 

๓. ควรสรุปผลการแข่งขันให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทราบ เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์  

๔. ควรเชิญผู้บริหารจากสถาบันเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการจัดโครงการ  

๕. เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมท าข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน   

๖. ควรมีระยะเวลาในการการวางแผนการเตรียมงานในการจัดโครงการมากกว่านี้  

ที่ประชุม  : รับทราบ  และมอบฝ่ายวิชาการและวิจัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
   ๔.๑.๒  สรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศ
รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ม.๖,  และปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๙  -  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นั้น  
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพ่ือทราบ  
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 ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบ 
แผน
รับ 

โควตา
รายงาน

ตัว 

ผู้สมัคร
รับตรง 

จ านวน
รอ

ประกาศ 

มา
สอบ 

ขาด
สอบ 

ประกาศ 

๑๐๑  ช่างกลโรงงาน ปกติ ๖๐ ๓๒ ๑๙๖ ๒๘       

๑๐๒  ช่างท่อและประสาน ปกติ ๖๐ ๒ ๓๖ ๕๘       

๑๐๓ อิเล็กทรอนิกส ์ – ทั่วไป ปกติ ๖๐ ๑๙ ๓๕ ๔๑       

๑๐๔ ออกแบบการผลติ ปกติ ๖๐ ๑๖ ๔๗ ๔๔       

๑๐๕  ช่างเครื่องกล ปกติ ๖๐ ๑๓ ๑๕ ๔๗       

๑๐๖ ช่างกลเกษตร ปกติ ๓๐ ๓ ๑๙ ๒๗       

๑๐๗ ช่างยนต์ ปกติ ๓๐ ๑๔ ๒๐ ๑๖       

๑๐๘ ช่างก่อสร้าง ปกติ ๓๐ ๒๒ ๑๘ ๘       

๑๐๙ ช่างโยธา ปกติ ๖๐ ๓๒ ๓๗ ๒๘       

ยอดรวม ระดับปวส. ๔๕๐ ๑๕๓ ๔๒๓ ๒๙๗       
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ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบ 
แผน
รับ 

โควตา
รายงาน

ตัว 

ผู้สมัค
รรับ
ตรง 

จ านวน
รอ

ประกาศ 

มา
สอบ 

ขาด
สอบ 

ประกาศ 

๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศศ.บ.) ๔ ปี 
ปก
ต ิ

๔๐ ๑๒ ๑๐๙ ๒๘       

รวม ศศ.บ. ๔๐ ๑๒ ๑๐๙ ๒๘       

๒๐๑ เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.)(ต่อเนื่อง) ปกติ ๓๕ ๒๘ ๔๙ ๗       

๒๐๓ วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม(อส.บ.)(ต่อเนื่อง) ปกติ ๓๐ ๒ ๒๔ ๒๘       

๒๐๕ เทคโนโลยีออกแบบการผลติ(อส.บ.)(ต่อเนื่อง) ปกติ ๓๐ ๑๒ ๑๘ ๑๘       

๓๐๑ วิศวกรรมการเช่ือม(ค.อ.บ.) (๕ ปี เทียบโอน) ปกติ ๓๐ ๒๙ ๒๕ ๑       

๓๐๓ วิศวกรรมเครื่องกล(ค.อ.บ.) (๕ ปี เทียบโอน) ปกติ ๓๐ ๒๘ ๓๕ ๒       

๓๐๕ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ค.อ.บ.) (๕ ปี 
เทียบโอน) 

ปกติ ๓๐ ๑๘ ๑๘ ๑๒       

๔๐๒ วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (อส.บ.) ๔ ปี ปกติ ๓๐ ๐ ๑๒ ๓๐       

๕๐๑ วิศวกรรมตุสาหการ(ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๑๑ ๔๘ ๑๙       

๕๐๒ วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๑๗ ๓๗ ๑๓       

๕๐๓ วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๒๐ ๔๙ ๑๐       

๕๐๔ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๑๗ ๒๕ ๑๓       

๕๐๕ วิศวกรรมการเช่ือม (ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๔ ๑๗ ๒๖       

๕๐๖ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๑๐ ๖๒ ๒๐       

๕๐๗ วิศวกรรมเครื่องกล(ค.อ.บ. ๕ ปี) ปกติ ๓๐ ๑๑ ๔๐ ๑๙       

รวม ค.อ.บ.+อส.บ. ๔๒๕ ๒๐๗ ๔๕๙ ๒๑๘       

ยอดรวม ระดับปริญญาตรี ๔๖๕ ๒๑๙ ๕๖๘ ๒๔๖       

ยอดรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๙๑๕ ๓๗๒ ๙๙๑ ๕๔๓       

 
ที่ประชุม  :   รับทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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     ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร 
     ๔.๒.๑  สรุปผลการด าเนินงานโครงการวันครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
     ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น  ได้จัดโครงการวันครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์  ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดเกียรติพระคุณคร ูบุคลากรทางการศึกษา และระลึกถึงพระคุณครู  

รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ เชิดชู เกียรติ เนื่องในวันครู   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประกอบด้วยดังนี้  

ด้านอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
 ๑ นายสมภพ  อนันตศานต์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

๒ ผศ.ชาญ  ราชวงศ ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
๓ สมหมาย  สงบาง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา 
๔ ผศ.ดร.บุปผา  เสือค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
๕ Mr.JUNICHI   NAGAHARA อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
๖ นางสาวกรกนก  วรหาญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ 

ด้านอาจารย์ส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น 
 ๑ นายศราวุฑ  คงล าพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และ 

  โทรคมนาคม 
ด้านอาจารย์วิจัยดีเด่น 

 ๑ ผศ.สุวิทย์  ธรรมแสง อาจารย์ประจ าสาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 
  ออกแบบการผลิต 

๒ นายสัมฤทธิ์  ทิมา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ด้านอาจารย์ผู้เสียสละดีเด่น 

 ๑ ผศ.ดร.สุนทร  นาคโนนหัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 
  ออกแบบการผลิต 

๒ นายประพันธ์  ยาวระ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ด้านอาจารย์บริการวิชาการดีเด่น 
 ๑ นายธีรวุฒ ิ ศรีพันธ์ชาติ อาจารย์ประจ าสาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 

  ออกแบบการผลิต 
๒ นายพัฒนพงษ์  แก้วโพธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล 
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สาขาวิชาด้านบริการวิชาการดีเด่น 

๑ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต 
๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาด้านบริหารจัดการดีเด่น 
 ๑ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

๒ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ 

๓ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา 

๔ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 

๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 นักศึกษาฝึกสอนดีเด่น 
 ๑ นายสุรเดช  ศรีสุริยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๕ 

๒ นายกิตติศักดิ์  บัวพา นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๕ 

๓ นายวีรวัฒน ์ นราวงษ ์ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕ 

๔ นายสุรเชษฐ์  เหล่าสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ ชั้นปทีี่ ๕ 

นักศึกษากิจกรรมดีเด่น 
 ๑ นายวัชระ  ศรีอุดม นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๔ 

๒ นายเกียรติศักดิ์  วิจิตรรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๒ 

๓ นายกวินวิชญ์  ข าชู นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๓ 

๔ นางสาวเต็มศิริ  ชิตทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ 

๕ นายสุรฤทธิ์  ปุริสาย นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ ชั้นปทีี่ ๔ 
 ฝ่ายบริหารจึงขอสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ   
-  ผู้เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  จ านวน   ๗๕   คน    
-  นักศึกษา        จ านวน   ๑๒๐   คน 
    รวม      ๑๙๕   คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรครูตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู   

๒. นักศึกษาตระหนักและร าลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ 
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             สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ผลการประเมินตามเป้าหมาย (KPI)   

๑. จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ                                                   ๑๙๕    คน                      
    จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (บุคลากร ๔๐ คน และนักศึกษา ๒๓๕ คน)      ๒๗๕    คน      บรรลุตาม     KPI 
    

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้คิดเป็นร้อยละ) 
ระดับคะแนน ความหมาย 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๐.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตารางสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

เรื่อง 
ระดับความคิดเห็น 
X แปลผล 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ การประชาสัมพันธ์   
๑. การติดต่อและประสานงานแจ้งก าหนดการต่างๆ ๔.๐๑ มาก 
๒. การอ านวยความสะดวกของคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ๔.๒๗ มาก 
๓. ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน ๔.๐๐ มาก 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน   
๔. สถานที่ในการจัดโครงการฯ ๓.๕๕ มาก 
๕. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ๔.๔๕ มาก 
๖. อาหาร และเครื่องดื่ม ๔.๓๘ มาก 
๗. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ ๔.๒๙ มาก 
ด้านการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   
๘. พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ๔.๕๘ มากที่สุด 
๙. พิธีคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ๔.๕๕ มากที่สุด 
๑๐. พิธีถวายเพลพระสงฆ์ ๔.๔๖ มาก 
ด้านการส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู   
๑๑. การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ/พิธีมอบรางวัลประเภทต่างๆ ๔.๖๐ มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ มาก 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ          ๒๗๕    คน  
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม        ๑๙๗    คน  (ร้อยละ  ๗๑.๖๔ ) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ปัญหา         

๑. มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนน้อย จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๖๐ เข้าร่วม ๔๐ คน  

คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๕ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงานได้ด าเนินการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ และลงข่าวประชาสัมพันธ์ใน 

หน้าเว็บไซด์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการเท่าที่ควร 
 ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรควรเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพ 

  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
๑. ควรมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น 

๒. ควรมีการปรับปรุงในด้านสถานที่ในการจัดโครงการฯ เนื่องด้วยพื้นที่ค่อยข้างคับแคบ ที่นั่งไม่ 

เพียงพอ  
๓. ควรมีการวางแผนในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เช่น การจัดท าประกาศงดการเรียน 

การสอนในวันดังกล่าว เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
 

ที่ประชุม  : รับทราบ  และมอบฝ่ายบริหารด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ     
เพื่อน าไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
      ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
     ๔.๓.๑  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส ครั้งที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส  ได้ด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม  
๗  ส ครั้งที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  หน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  
มกราคม  ๒๕๖๐  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานคะแนนผลการตรวจประเมินฯ เพ่ือโปรด
ทราบผลการการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส ครั้งที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ล าดั
บ 

สาขาวชิา/โปรแกรมวชิา 

ส านัก 
งาน 

ห้องพัก
อาจารย ์

ห้อง
ประชุม 

ห้องเรียน              ห้อง 
ปฏิบตัิการ   

โรง
ฝึกงาน              

วัสดุ
ส านักงาน 

ห้องน้ า/ 
ห้องสุขา 

สภาพ 
แวดล้อม คะแนน

รวม   
คะแนน

เต็ม  
ร้อยละ หมายเหต ุ

๓๙ ๒๐ ๒๐ ๒๔ ๒๔ ๓๖ ๑๒ ๑๖ ๔ 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
๑ มนุษยศาสตร์   ๒๐   ๒๓     ๑๑ ๑๖   ๗๐ ๗๒ ๙๗ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๒ สังคมศาสตร์   ๑๙   ๒๒     ๑๒ ๑๖   ๖๙ ๗๒ ๙๖ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๓ ภาษาไทย   ๑๙   ๒๒     ๑๑ ๑๖   ๖๘ ๗๒ ๙๔ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๔ เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.)   ๒๐   ๒๒   ๓๒ ๑๒ ๑๔ ๓ ๑๐๓ ๑๑๒ ๙๒ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๕ ช่างกลโรงงาน   ๑๖   ๒๓   ๓๕ ๘ ๑๓ ๓ ๙๘ ๑๑๒ ๘๘ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   ๑๔   ๒๒ ๒๐   ๑๑ ๑๖   ๘๓ ๙๖ ๘๖ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๗ ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ๓๒   ๑๕       ๑๒ ๑๔ ๓ ๗๖ ๙๑ ๘๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๘ เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (อส.บ.)   ๑๖   ๒๒   ๓๔ ๗ ๑๑ ๓ ๙๓ ๑๑๒ ๘๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๙ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์   ๑๗   ๒๒ ๒๐   ๗ ๑๔ ๒ ๘๒ ๑๐๐ ๘๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

๑๐ พลศึกษาและนันทนาการ   ๑๘   ๑๖     ๗ ๑๕   ๕๖ ๗๒ ๗๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๑ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ออกแบบ

การผลิต 
  ๑๖   ๑๙ ๒๑   ๗ ๑๒ ๒ ๗๗ ๑๐๐ ๗๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

๑๒ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ   ๑๖   ๑๙ ๑๘   ๖ ๑๔ ๒ ๗๕ ๑๐๐ ๗๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๓ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อม

ประกอบ 
  ๑๑   ๑๘   ๓๓ ๗ ๑๓ ๔ ๘๖ ๑๑๒ ๗๐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

๑๔ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์   ๑๖   ๑๗ ๑๗   ๐ ๑๔   ๖๔ ๙๖ ๖๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๕ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า   ๑๘   ๑๔ ๑๙   ๑ ๑๒   ๖๔ ๙๖ ๖๗ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๖ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา   ๑๓   ๑๙   ๑๕ ๑๐ ๑๓ ๐ ๗๐ ๑๑๒ ๖๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๗ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล   ๑๑   ๑๖   ๒๑ ๒ ๑๓ ๐ ๖๓ ๑๑๒ ๕๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
๑๘ ช่างกลเกษตร   ๑๒   ๑๖   ๖ ๗ ๑๒   ๕๓ ๑๐๘ ๔๙ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

             
๗๘ 

 
หมายเหตุ    เกณฑ์ประเมินกิจกรรม ๗ ส อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 



๑๖/๒๑ 

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

 
ที่ประชุม  : รับทราบ  ผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส ครั้งท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    ๕.๑.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)       
การเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา เรื่อง “เปลี่ยนแปลง
อาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา”  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๕๘)  และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบ
วาระท่ี  ๕.๑  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
       เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
    เพ่ือให้องค์ประกอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์เป็นไปตามคุณสมบัติ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และให้สอดคล้องตามบริบทในการบริหารจัดการภายในหลักสูตรเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด    จึงขอปรับปรุง ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร 
จากเดิม “นายเทอดเกียรติ  วิชัยโย” เปลี่ยนเป็น “นายสุบรร  ผลกะสิ” 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากเดิม “นายล้วน  เสือพาดกลอน” เปลี่ยนเป็น “นายจงศิลป์  สุขุมจริยพงศ์” 

 
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 



๑๗/๒๑ 

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

๕.๑.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ตามท่ีสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ  มีความประสงค์จะขอ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อ
วันพุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่  ๕.๕  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.
๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
       เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้ 

จากเดิม  นางฉวีวรรณ  วงษ์ค าสิงห์ 
   นายวิทยา  ศรีชูเปี่ยม 
   นางสาวกรรณิกรณ์ แก้วพิมพ์ 

เปลี่ยนเป็น นายณัติฐากร  ชูก้าน 
   นายประพันธ์  ยาวระ 
   นายจ านงค์  อมตริยกุล 
   จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๓) 
 
   ๕.๑.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  วิทยาเขตสกลนคร   
    ตามหนั งสืองานบริการการศึ กษา  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ที่  ศธ ๐๕๘๖.๐๕ (คอท.)/๐๑๐๐  ลงวันที่            
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  “ขอส่งแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)”  เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ



๑๘/๒๑ 

  :  1M34-01 
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โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวัน
พุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่  ๕.๖  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.
๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้ 
 จากเดิม   นายขอบคุณ ไชยวงศ ์ ลาศึกษาต่อ 
     นายเอกวิทย์ หายักวงษ์ 
     นายนราวิทย์   กิจเจริญ      ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
 เปลี่ยนเป็น   นายนิธิโรจน ์   พรสุวรรณเจริญ 
   นายวิชัย      ครองกิจศิริ 
   นายสมเกียรติ์   มะลิพันธ์ 
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึ งขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  วิทยาเขตสกลนคร  
  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) วิทยาเขตสกลนคร   
 

๕.๑.๔  พิจารณาเห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าแผนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 ตามท่ีสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีความ 
ประสงค์ขอเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  เพ่ือผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม
และตลาดแรงงาน  และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 



๑๙/๒๑ 

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

ระเบียบวาระที่  ๕.๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าแผนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรม
อัตโนมัติ เข้าแผนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรม
อัตโนมัติ เข้าแผนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 

๕.๑.๕ พิจารณาเห็นชอบการไม่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)  

ตามหนังสือบันทึกข้อความสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ   
ที่ TID๐๖๖/๖๐  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เรื่อง ขออนุญาตไม่ปรับปรุงหลักสูตร เนื่องด้วยหลักสูตร     
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิตครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  แต่เนื่องด้วยหลักสูตรได้งดรับนักศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  และปีการศึกษา  
๒๕๕๙  และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบ
วาระที่  ๕.๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการไม่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรม      
อุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)  

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ   
ไม่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓)   
 

มติที่ประชุม  :  ขอถอนวาระการประชุม 
 

  ๕.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๕.๒.๑  พิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  

     ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส  ได้ด าเนินการตรวจประเมิน 
กิจกรรม  ๗  ส ครั้งที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  หน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๐   ในการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส เป็นกิจกรรมหนึ่งในการด าเนินงานเพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น 
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  คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ สได้สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินฯ  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน และน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนด ร่าง แบบฟอร์ม  แผนพัฒนาปรับปรุ งกิจกรรม  
๗ส เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม ๗ส จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ      
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือโปรดพิจารณา ร่าง แบบฟอร์ม  แผนพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  ๗ส  
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ร่าง แบบฟอร์ม  แผนพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  ๗ ส  ตามที่ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอ  

      

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  ปฏิทินก าหนดการกิจกรรมฝ่ายวิชาการและวิจัย  
        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสหากรรม ขอแจ้งก าหนดการ
กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัย ดังนี้   
๑. ก าหนดส่งข้อสอบปลายภาค  ๒/๒๕๖๐ ๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 
๒. ก าหนดการสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๙ ๑๘ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 
๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
๔. สอบสมรรถนะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อนสอบปลายภาค 
๕. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ English Exit Exam หลังสอบปลายภาค 
๖. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ๒๒ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ 

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
๘. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ

ระดับปริญญาตรี   
๘ เมษายน  ๒๕๖๐ 

๙. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๑๐. บริการวิชาการแก่หน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 
  
ทีป่ระชุม  :  รับทราบ  
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ก าหนดประชุมครั้งต่อไป  วันศุกร์  ที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 
      

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

      
    
      
 
 
 
 
 
 

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


