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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครั้งที่  ๕/ ๒๕๖๐ 
วันศุกร์    ที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน     
 ๒.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ  
 ๖.  นายประพันธ์  ยาวระ    กรรมการ 
 ๗.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ 
 ๘.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ   
 ๙.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ  . 
 ๑๐. นายธีรวฒุ ิ    ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ  
 ๑๑. นายวิรัช    ชินพลอย   กรรมการ  
 ๑๒. นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ 
 ๑๓. นายสุรกิจ  อภิรักษากร     กรรมการ 
 ๑๔. ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ     
 ๑๕. นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ 
 ๑๖. ดร.ฉัตรแก้ว    สุริยะภา    กรรมการ 
 ๑๗. ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
 ๑๘. ผศ.ดร.บุปผา เสือค า    กรรมการ 
 ๑๙. ดร.เครือวัลย ์ โสภา    (แทน นางสาวกรรณิกา  บุตรอุดม) 
 ๒๐. นางสาววัณเต็มเดือน  พลเยี่ยม     (แทน ดร.บูรณา  เขาแก้ว)  
 ๒๑. นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒. นางสาวดรุณี พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ   กรรมการ  (ติดราชการ)
 ๒.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)
 ๓.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
 ๔.  ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ  (ติดราชการ) 



๒ 
 
 ๕.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ)
 ๖.  นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ  (ติดราชการ)
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  (-ไม่มี-) 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   สุทธิพร ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่
ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   ๑.๑.  ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
           ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่สาขาวิชาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารภายในสาขาวิชาให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนการใช้เงินงบประมาณ
นั้น  
    จึงขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่างๆ และการสั่งซื้อวัสดุฝึก  โดยให้เร่งด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ    
   ๑.๒  โครงการครูคนืถิ่น   
           ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดให้มี
การคัดเลือกสถาบันผลิตครูที่มีศักยภาพสูงมีความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการ
ของท้องถิ่น  โดยแนวทางการคัดเลือกสถาบันครูเข้าร่วมโครงการ จะเน้นพ้ืนที่เป็นหลัก สถาบันผลิตครูในพื้นที่ต้อง
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน (Business Plan) นั้น 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Business Plan) สถาบันเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
แบ่งเป็น  ๒  เครือข่าย คือ  

๑. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน 

เครือข่าย) เข้าร่วมประชุม ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  คณะครุศาสตร์อุตสหากรรมได้รับจัดสรรอัตราครู   
ที่จะบรรจุในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๖ อัตราประกอบด้วย 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ช่างยนต์) จ านวน  ๕  อัตรา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน  ๒  อัตรา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) จ านวน  ๕  อัตรา 



๓ 
 

- สาขาวิชาโยธา/ก่อสร้าง   จ านวน  ๔  อัตรา 

๒. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เป็นประธานเครือข่าย) เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน (Business Plan) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐    คณะครุศาสตร์อุตสหากรรมได้รับจัดสรรอัตราครูที่จะบรรจุในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ อัตรา  
ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ช่างยนต์)  จ านวน  ๒  อัตรา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน  ๒  อัตรา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง)  จ านวน  ๔  อัตรา 

- สาขาวิชาโยธา/ก่อสร้าง    จ านวน  ๑  อัตรา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) จ านวน  ๑  อัตรา   

- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  (ช่างเชื่อม)  จ านวน  ๒  อัตรา  

 ภายใต้กรอบด าเนินงาน   
- แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครู ๕ ปี 

- แนวทางการพัฒนาครูใหม่  (Introduction Programs) 

- ข้อเสนอสถาบันหลักเพ่ือการผลิตครูร่วมกับองค์กรผู้ใช้ครูในท้องถิ่น  

ที่ประชุม  :  รับทราบ   
 

   ๑.๓  การขอคืนอัตราต าแหน่งอัตราสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         ตามท่ีศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เรียกต าแหน่งอัตรา 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๘  อัตรา  ของคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม 
กลับไปที่มหาวิทยาลัยฯ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงได้ขออนุมัติขอคืนต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งกลางเดิมของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน  ๗  อัตรา  คืนกลับคณะฯ และขอใช้ดุลยพินิจของทางคณะฯด าเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการวุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ตามความเหมาะสมบรรจุเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมภาระกิจในด้านอื่นๆ  นั้น 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เรียนแจ้งว่า การขออัตราเรียกคืน
พนักงานดังกล่าว ให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขออนุมัติไปยังศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เพ่ือด าเนินการสรรหาเป็นรายๆไป โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรา   
         จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ    

ที่ประชุม  :  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                          ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐   
                     ฝ่ายเลขานุการกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์  ที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจ านวน  ๑๙  หน้า   
                   เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  
มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐   
    3        
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
  (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ๔.๑.๑  ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี     
                     ตามหนังสือพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ พสท ๐๔๕/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งก าหนดการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 
๒๕๖๐ ได้ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
วิทยาเขตขอนแก่น ได้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๑ ราย คือ นายนภัทร จงใจภักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งต้องเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ในวันพุธ       
ที ่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  นั้น 
    กรรมการบริการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรงดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมในพิธีนี้  เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติด้วยมีการ
ระเบิดที่หน้าส านักงานกองสลากเดิม ถนนราชด าเนิน บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติ สถา นที่จะจัดพิธี                
และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการมอบให้แก่ผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดีฯ  
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชู
เกียรติใหแ้ก่นักศึกษา ราย นายนภัทร  จงใจภักดิ์   ในพิธีวันไหว้ครู  วันพฤหัสบดี ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
 



๕ 
 
    ๔.๑.๒  รายงานผลการด าเนนิโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
            ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น   ได้ด าเนินจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นเก่ียวกับการตีมีด วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ในเรื่องการตีมีด  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ 
ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของการตีมีดจากฝีมือกลุ่มช่างตีมีดบ้านหม่วงหวาน  โดยจะจัดอบรมให้กับ
นักศึกษาจ านวน  ๑๔๐  คน  แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น  รุ่นละ  ๗๐ คน รุ่นที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ รุ่นที่  ๒  ระดับปริญญาตรี  ระหว่างวันที่  ๓ – ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแล จ านวน  ๑๐  ท่าน นั้น   
    ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพ่ือโปรดทราบ  ดังนี้  
  

กิจกรรมรุ่นที่  ๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 กิจกรรมที่  ๑  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตีมีด การเตรียมเหล็ก  การตีแผ่ตัวมีด ภูมิปัญญาไทย 
ในวันที่   ๒๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๐  
 กิจกรรมที่  ๒  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการขึ้นรูปการลับมีดการชุบและการอบชุบมีดภูมิปัญญาไทย                          
ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
 กิจกรรมรุ่นที่  ๒  ระดับปริญญาตรี 

 กิจกรรมที่  ๑  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตีมีด การเตรียมเหล็ก  การตีแผ่ตัวมีด ภูมิปัญญาไทย  
ในวันที่  ๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐   
 กิจกรรมที่  ๒  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการขึ้นรูป การลับมีดการชุบและการอบชุบมีดภูมิปัญญาไทย                          
ในวันที่   ๔  มิถุนายน   ๒๕๖๐   
ผลการประเมินตามเป้าหมายโครงการ 
                  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ                   ๑๕๐   คน           
       จ านวนผู้เข้าร่วมจริง                        ๑๖๕   คน    บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)     

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสร้างองค์ความรู้  กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา 
ไทย ด้านอาชีพและวิถีชีวิตของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ นักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานได้  ร้อยละ     
๘๖ บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)     
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 

จากตารางผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ  ที่ระดับ  ๔.๐๗  มีความพึงพอใจระดับมาก 
 
 
 
 



๖ 
 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
๑. มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ถ้าคณะฯจะจัดสรรเงินงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชา 

น าไปจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสาขาวิชาและเพ่ือน าไปจัดท า มคอ.๓ ได้อย่างลงตัว  อาจจะ
เป็นโครงการแยกต่างหากและมีกิจกรรมรวมของคณะ  

๒. คณะฯควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมให้แก่สาขาวิชาในการส่วนร่วม  
ช่วยเหลือชาวบ้าน หรือเป็นผู้น าในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนที่ชัดเจนในด้านศิลปวัฒนธรรม และโดยเฉพาะการใช้
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ให้โดดเด่นเพ่ือเป็นที่ยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก
ให้มากขึ้น  
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาหารือกับอาจารย์กิจกรรม ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

๔.๑.๓  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม  

 ตามท่ีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์         
ในวันที่  ๙   มิถุนายน  ๒๕๖๐  ร่วมกันทาสีริมขอบฟุตบาท  เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการจอดรถภายใน             
วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น   และระหว่างวันที่ ๒๑  -  ๒๒  
มิถุนายน  ๒๕๖๐  นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล ร่วมกับนักศึกษาน้องใหม่  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  สร้างฝายเก็บน้ า  ณ  บ้านห้วยยาง  ต าบลทุ่งโปร่ง  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น     
   

มติที่ประชุม  : รับทราบ  
 

  ๔.๑.๔  การให้บริการวิชาการร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
    ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสหากรรมได้รับทุนสนับสนุนด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้ได้ตามตัวชี้วัดที่  ๑๙  จ านวนเครือข่ายด้านการบริการทางวิชาการกับหน่วยงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
และตัวตัวชัดที่  ๒๐ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน นั้น  
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เดินทางไปราชการ ณ  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เพ่ือหารือแนวทางการให้บริการวิชาการร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมัน และสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาว โดยมีกรอบในการ MOU ร่วมกัน ด้านการ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกอบรมระยะสั้นรวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ
บุคลากร 
 

มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 
 
 
 



๗ 
 
  ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการและวิจัย  
   ๔.๒.๑  สรุปผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English  Exit Examination) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

  ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ได้ด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๐  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  ข้อสอบจ านวน  ๑๐๐  ข้อ คะแนนเต็ม  
๑๐๐  คะแนน   

เกณฑ์การสอบผ่าน 
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องท าข้อสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๕๐  คะแนน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ต้องท าข้อสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๖๐  คะแนน 

สรุปผลการสอบแยกตามโปรแกรมวิชา  ดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา จ านวน(คน) ผ่าน ไม่ผ่าน 

นศ.รวม เข้า 
สอบ 

ขาด 
สอบ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑ โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน (MM) ๗๗ ๗๒ ๕ ๔๓ ๕๙.๗๒ ๒๙ ๔๐.๒๘ 

๒ โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง  (BT) ๒๘ ๒๖ ๒ ๑ ๓.๘๕ ๒๕ ๙๖.๑๕ 

๓ โปรแกรมวิชาช่างโยธา  (CT) ๕๔ ๕๓ ๑ ๒๙ ๕๔.๗๒ ๒๔ ๔๕.๒๘ 

๔ โปรแกรมวิชาช่างยนต์  (MP) ๓๘ ๓๖ ๒ ๐ ๐.๐๐ ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

๕ โปรแกรมวิชาช่างเครื่องกล  (TM) ๒๔ ๒๒ ๒ ๑๙ ๘๖.๓๖ ๓ ๑๓.๖๔ 

๖ โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร  (FM) ๒๑ ๑๙ ๒ ๔ ๒๑.๐๕ ๑๕ ๗๘.๙๕ 

๗ โปรแกรมวิชาออกแบบการผลิต  (PD) ๔๓ ๓๓ ๑๐ ๑๑ ๓๓.๓๓ ๒๒ ๖๖.๖๗ 

๘ โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (EN) ๕๕ ๕๒ ๓ ๔๐ ๗๖.๙๒ ๑๒ ๒๓.๐๘ 

๙ โปรแกรมวิชาช่างท่อและประสาน  (IP) ๓๒ ๒๙ ๓ ๑๗ ๕๘.๖๒ ๑๒ ๔๑.๓๘ 

สรุปผลคะแนนระดับ ปวส. ๓๗๒ ๓๔๒ ๓๐ ๑๖๔ ๔๗.๙๕ ๑๗๘ ๕๒.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

สรุปผลการสอบแยกตามสาขาวิชา  ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา จ านวน(คน) ผ่าน ไม่ผ่าน 

นศ.รวม เข้า
สอบ 

ขาด
สอบ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

๑ สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (IPT-N) ๒๑ ๒๑ ๐ ๑๙ ๙๐.๔๘ ๒.๐๐ ๙.๕๒ 

สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(IPT-R) 

๑๐ ๘ ๒ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑๐๐ 

๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต  
(PDT) 

๒๓ ๒๒ ๑ ๑๐ ๔๕.๔๕ ๑๒ ๕๔.๕๕ 

๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (IDT) ๔๒ ๔๐ ๒ ๔ ๑๐.๐๐ ๓๖ ๙๐.๐๐ 

๔ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์(TEC) 

๕๔ ๕๓ ๑ ๑๗ ๓๒.๐๘ ๓๖ ๖๗.๙๒ 

๕ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอตุสาหการ
(TIE) 

๒๖ ๒๖ ๐ ๒๑ ๘๐.๗๗ ๕ ๑๙.๒๓ 

๖ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า(TEP) ๒๕ ๒๕ ๐ ๑๗ ๖๘.๐๐ ๘ ๓๒.๐๐ 

๗ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา (TCE) ๒๓  ๒๓  ๐  ๒  ๘.๗๐  ๒๑  ๙๑.๓๐  

๘ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  (TEN) 

๒๓ ๒๓ ๐ ๙ ๓๙.๑๓ ๑๔ ๖๐.๘๗ 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) 
(TEN-R,Q) 

๓๕ ๓๔ ๑ ๒๔ ๗๐.๕๙ ๑๐ ๒๙.๔๑ 

๙ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล 
(เทียบโอน)  (TME-R,Q) 

๔๔ ๔๑ ๓ ๒๒ ๕๓.๖๖ ๑๙ ๔๖.๓๔ 

๑๐ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอตุสาหการ
เชื่อมประกอบ (เทียบโอน)  (TIW-R) 

๓๖ ๓๖ ๐ ๒๙ ๘๐.๕๖ ๗ ๑๙.๔๔ 

๑๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
(EIC) 

๓๔ ๓๒ ๒ ๒๕ ๗๘.๑๓ ๗ ๒๑.๘๘ 

สรุปผลสอบระดับปริญญาตรี ๓๙๖ ๓๘๔ ๑๒ ๑๙๙ ๕๑.๘๒ ๑๘๕ ๔๘.๑๘ 

สรุปผลสอบภาพรวมคณะครุศาสตร์ฯ ๗๖๘ ๗๒๖ ๔๒ ๓๖๓ ๕๐.๐๐ ๓๖๓ ๕๐.๐๐ 
หมายเหตุ : โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง  ยังไม่ทราบผลคะแนนการสอบ  
 
 



๙ 
 
  ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงสรุปผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English  Exit Examination) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม  :   รับทราบผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English  Exit Examination) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  และมอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและวิธีการด าเนินงานของ      
ปีการศึกษาที่ผ่านมาน ามาเปรียบเทียบผลการสอบของปีปัจจุบันเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในครั้งต่อไป  



๑๐ 
 
  ๔.๒.๒  สรุปผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี  ๒  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        ตามค าสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต  ขอนแก่น  ที่ ๑๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๕ เมษายน  
๒๕๖๐ เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คระครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙”
โดยก าหนดให้มีการสอบระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๐ และวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอสรุปผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

  

มติที่ประชุม  :    รับทราบผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ชั้นปีท่ี  ๒  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

สรุปผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ ผลการประเมิน 

หมายเหตุ เข้าสอบ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ขาดสอบ คิดเป็น
ร้อยละ 

เข้าสอบ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ขาดสอบ คิดเป็น
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

๑ ช่างโยธา ๕๔ ๕๓ ๙๘.๑๕ ๐ ๑.๘๕ ๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๕๔ ๐   
๒ ช่างก่อสร้าง ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๐ 

 

๓ ช่างยนต์ ๓๘ ๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓๘ ๐   
๔ ช่างเครื่องกล ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ ๒ ๘.๓๓ ๒๒ ๙๑.๖๗ ๒ ๘.๓๓ ๒๒ ๒   
๕ ช่างท่อและประสาน ๓๒ ๓๑ ๙๖.๘๘ ๑ ๓.๑๓ ๓๑ ๙๖.๘๘ ๑ ๓.๑๓ ๓๑ ๑   
๖ ช่างกลโรงงาน ๗๔ ๗๒ ๙๗.๓๐ ๒ ๒.๗๐ ๗๒ ๙๗.๓๐ ๒ ๒.๗๐ ๗๒ ๒   
๗ ช่างกลเกษตร ๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐   
๘ อิเล็กทรอนิกส ์ ๕๔ ๕๒ ๙๖.๓๐ ๒ ๓.๗๐ ๕๒ ๙๖.๓๐ ๒ ๓.๗๐ ๕๒ ๒   
๙ ออกแบบการผลติ ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ ๓๙ ๓   

รวม ๓๖๕ ๓๕๕ ๙๗.๒๖ ๑๐ ๒.๗๔ ๓๕๕ ๙๗.๒๖ ๑๐ ๒.๗๔ ๓๕๕ ๑๐   
หมายเหตุ : ก าหนดเกณฑ์การผ่าน ดังนี้ 

 ๑. ภาคทฤษฎีต้องท าคะแนนได้ไมต่่ ากว่า ร้อยละ ๖๕  ของคะแนนเต็ม  ๒. ภาคปฏิบัตติ้องท าคะแนนได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
 เมื่อน าคะแนนท้ัง ๒ ภาครวมกัน ต้องท าคะแนนไดไ้มต่่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็มภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิรวมกัน    
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    ๔.๒.๓  สรุปยอดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการรับสมัคร 
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น และผ่านที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๙  
มิถุนายน  ๒๕๖๐  ระเบียบวารที่  ๕.๑  สรุปยอดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบ
เพ่ิมเติม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   
    ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการแผนรับและการเรียนการสอน 
ของอนุกรรมการวิชาการ ดังนี้ 

๑. ควรมีการน าข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อน ามาวางแผนในการจัดท าแผนรับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ๒.  ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในเครือข่ายหรือสถานศึกษาใกล้เคียง 
  ๓.  การจัดห้องในการเรียนการสอนตามยอดรายงานตัว กรณีท่ีนักศึกษาจ านวนคนไม่เต็มแผนรับ ๒ ห้อง    
๖๐ คน ให้จัดห้องเรียน ภาคทฤษฎีเป็น ๑ ห้อง และภาคปฏิบัติให้จัดเป็น ๑ ห้องและแยกเด็กเป็น ๒ กลุ่มในการเรียน 
ภาคปฏิบัติ  โดยเนินภาระการสอน  ๑  ห้อง 

๔. การจัดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่เก่ียวกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ปรับตารางเรียนตารางสอนให้ 
สอดคล้องกับจ านวนห้องของแต่ละสาขาวิชา 

   ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการแผนรับและการเรียนการสอนตามที่อนุกรรมการวิชาการ 

    
มติที่ประชุม  :  รับทราบยอดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
และเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการแผนรับและการเรียนการสอน 
ของอนุกรรมการวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     ๕.๑.๑  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา สมควรได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปรับเปลี่ยนระดับคะแนน  I)   
    ๕.๑.๑.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  
และการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร  
   ข้อ ๓๖ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาต่างๆ และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
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เสริมหลักสูตร (๓) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย (๔)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัย   
 
   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร 
   วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใบประกาศนียบัตร 
   ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม          
เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (ปรับเปลี่ยนระดับคะแนน  I)    
 นักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   

๑ นายอรรถพล เพ็งศร ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๕-๖ 
๒ นายโยธิน สาพมิราช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๒-๒ 
๓ นายปัญณฑัต ดอนกระจ่าง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๖๗-๓ 

๔ นายปกรณ์ กันนเิทศ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๙-๘ 

๕ นายจักรกฤษณ์ บตุรพุฒ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๗๗-๙ 

สาขาวิชาช่างโยธา   

๑ นายเจษฎา  อินทนพ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๑๐๑๑๐๔๖-๑ 
๒ นายหัสดินต์ ส าราญพิทักษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๑๐๑๑๐๔๗-๙ 
๓ นายจักรพันธ์ เกี้ยวสันเทียะ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๓-๖ 
๔ นายกิตติพงษ์ ศรีมงคล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๙-๐ 
๕ นายธนวัฒน์ ขะพินิจ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๓๘-๐ 
๖ นายนพรัตน์ ตะโพวิญญ ู รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๓-๘ 
๗ นายสุวิชัย นนทะภา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๕-๕ 

๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จ านวน ๕   ราย 
๒ สาขาวิชาช่างโยธา จ านวน ๙ ราย 
๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๔ ราย 
๔ สาขาวิชาช่างกลเกษตร จ านวน ๑ ราย 
๕ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน จ านวน ๓ ราย 
๖ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน ๔๓ ราย 
๗ สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน ๒๖ ราย 
๘ สาขาวิชาช่างเครื่องกล จ านวน ๘ ราย 
๙ สาขาวิชาออกแบบการผลิต จ านวน ๙ ราย 
  รวม ๑๐๘ ราย 
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๘ นายพงษ์ศักดิ์ ค าระหาญ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๒-๖ 

๙ นายศักรินทร์ นิคมวรรณ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๗๓-๙ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

๑ นายอภิสิทธ์ิ พิทยาไพบูลย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๗๕-๑ 
๒ นายกฤษณะ แสนเสนยา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๓-๖ 
๓ นายณัฐพงษ์ บุพพ ิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๐๓-๔ 
๔ นายรัฐพงษ์ สิทธิวงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๕-๘ 

สาขาวิชาช่างกลเกษตร   

๑ นายกีรติ แสนพล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๗๓-๑ 

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน   

๑ นายกฤษฎา ชาบุตรชิน รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๒๐๑๑๐๔๙-๐ 
๒ นายธีรพงษ์  แก้วฤาชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๕๔-๒ 
๓ นายวรชัย   เมืองสูรย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๖๓-๐ 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   

๑ นายชินวัตร เรือนพิศ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๐๑-๗ 
๒ นายธนพนธ์ ถูวัดส ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๐๓-๗ 
๓ นายคมสัน ไชยฤทธิ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๐-๕ 
๔ นายคมชิต ดวงทาผิว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๕-๕ 
๕ นายณัฐพงศ์ มิเถาวลัย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๐-๓ 
๖ นายไกรสร หาริแสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๔-๓ 
๗ นายวิโรจน์ หอมสมบตั ิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๙-๓ 
๘ นายประกาย นาจกระโทก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๙-๑ 
๙ นายสุทธิชัย เกษศิร ิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๑-๙ 

๑๐ นายรธิพงษ์ มีจันทร์ด ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๖-๙ 
๑๑ นายศรณัย์ เหมกลุ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๑-๖ 

๑๒ นายอภิสิทธ์ิ ทองโคตร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๒-๖ 

๑๓ นายพงศ์ศิริ พลเกิ้น รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๘-๖ 
๑๔ นายอภิรักษ์ ขันซ้าย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๙-๖ 
๑๕ นายพิพัฒน์ ไชยเดช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๓-๔ 
๑๖ นายปริญญา สภุาแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๕-๔ 
๑๗ นายวัชระ นาคนาง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๘-๔ 
๑๘ นายยุทธพิชัย สีโล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๒-๒ 
๑๙ นายกอบเกียรติ นาพรม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๐-๐ 

๒๐ นายชาญชัย บุญสร้าง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๓-๐ 

๒๑ นายพงศธร มีพร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๖-๐ 
๒๒ นายนัดทวงษ์ สินธพ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๗-๐ 

๒๓ นายวรยุทธ คีรีวงษ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๘-๐ 

๒๔ นายเกียรติศักดิ์ ท่ีพักบ้านโจด รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๑-๘ 
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๒๕ นายปราโมทย์ นาเมืองรักษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๕-๘ 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

๒๖ นายเอกภัท ยุพิน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๘-๘ 
๒๗ นายอาคม พลท า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๙-๘ 

๒๘ นายณัฐชนน แสนแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๔-๔ 

๒๙ นายพงศ์พันธ์ ยศม่าว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๐-๕ 

๓๐ นายเกียรติศักดิ์ อินพวง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๗๗-๑ 

๓๑ นายกิตติศักดิ์ พิมพา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๙๑-๗ 
๓๒ นายวีระ วงษ์ค าภา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๔-๕ 
๓๓ นายวราเทพ บุญเจรญิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๘-๕ 
๓๔ นายจีรภัทร ธรรมพล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๐-๓ 

๓๕ นายพงษ์ศักดิ์ สีแสงกอ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๗-๓ 

๓๖ นายวัชรินทร์ ด ารหิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๘-๖ 
๓๗ นายเจตพล เศิกภเูขียว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๑๘-๒ 
๓๘ นายวิชิต จันทร์ม ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๑๙-๒ 
๓๙ นายธนกฤต บัวใหญ่รักษา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๗-๖ 
๔๐ นายพีรพล แก้วโคตร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๘-๖ 
๔๑ นายพัฒน์ภูมิ ภูเขาใหญ ่ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๕๐-๓ 
๔๒ นายเนติพงษ์ แดงด ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๖๙-๑ 
๔๓ นายนันทวัฒน์ เหล่าหมวด รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๗๘-๙ 

สาขาวิชาช่างยนต์   

๑ นายเตชินท์   มูลเมือง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๑-๓ 
๒ นายศุภณัฐ   จุทะสิงห ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๓-๓ 
๓ นายจิรวัฒน ์  ชัยรัตน ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๔-๙ 
๔ นายศุภโชค   ยืนยาว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๕-๙ 
๕ นายเจษฎา   อุดมจินดา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๗-๙ 
๖ นายจักรพันธ์   จันทจร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๘-๙ 
๗ นายไชยวัฒน์   อัมวรรณ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๖-๖ 
๘ นายภิเษก   ศิริแสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๔-๒ 
๙ นายชัยวุฒ ิ  กวิศราศัย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๙-๒ 

๑๐ นายสรรพัชญ   ศรีสถติย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๙๕-๗ 
๑๑ นายภานุพงศ ์  สีทน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๙๖-๗ 
๑๒ นายธนกรณ ์  โพธิ์ภูม ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๙๙-๗ 

๑๓ นายธนกร   นุชมูลแสน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๖-๕ 

๑๔ นายภานุวัฒน์   อาบสุวรรณ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๓๐-๕ 

๑๕ นายอานุภาพ   ปัดชา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๐-๐ 

๑๖ นายกฤษฎา   จ าปา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๒-๐ 



๑๕/๒๘ 

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

๑๗ นายสุรศักดิ ์  แก้วสูงเนิน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๖-๘ 

 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

๑๘ นายฉัตรชัย   เพชรสีเขียว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๗-๘ 

๑๙ นายพชรพล   โยธาทร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๕๖-๓ 
๒๐ นายเอกสิทธิ ์  โง๊ะบุดดา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๕๙-๓ 
๒๑ นายขจรศักดิ ์ โยงไทยสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๓๕-๗ 
๒๒ นายอติชาต ิ  ท่อนค า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๕๐-๒ 
๒๓ นายสุธากร   ค าเลิศ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๕๑-๒ 
๒๔ นายทศพร   ค าทุ่น รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๕๒-๒ 
๒๕ นายจักรกฤษณ ์  ประทุมทอง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๕๓-๒ 
๒๖ นายตะวัน   ศาลานยิะธรรม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๖๔-๐ 

สาขาวิชาช่างเครื่องกล   

๑ นายธนกร พันธุเกต ุ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๕-๓ 
๒ นายจิรายุทธ เพ็ชรม์ล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๗-๖ 
๓ นายนิวัฒน์ โซ่เตยีงค า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๙-๔ 
๔ นายบรรพต วรชินา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๘๘-๙ 
๕ นายศุภลักษณ์ ต้นโนนเชียง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๓๔-๙ 
๖ นายธนวัฒน์ พระสว่าง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๖-๗ 
๗ นายเรือนลักษณ ์ สะวิเวก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๙-๐ 
๘ นายวรวุฒ ิ สินทร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๘๐-๘ 

สาขาวิชาช่างออกแบบการผลิต   

๑ นางสาวอรอนงค์ สีจันด ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๐๔-๗ 
๒ นายสุวิรตัน์ มั่งมา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๖-๔ 
๓ นายชัยวัฒน์ พ่อค้า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๗-๘ 
๔ นายณรงค์ สุระศร ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๐๐-๖ 
๕ นายพสิษฐ์ อิสระวิสุทธ์ิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๓๓-๙ 
๖ นายปฏิภาน ใจกว้าง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๒-๗ 
๗ นายอภิสิทธ์ิ   พันธ์ภักด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๓๑๐๒๓-๘ 
๘ นายอธิปัตย์ ชาวไธสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๑๗-๑ 
๙ นายอภิศักดิ ์ จันทองอ่อน รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๓๑๐๗๔-๑ 

มติที่ประชุม :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
และสมควรได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. 
(I)  วันส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย   (วันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐)  จ านวน  
๑๐๘ ราย ตามเสนอ และเสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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๕.๑.๑.๒  ระดับปริญญาตรี   

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  และการอนุมัติให้ปริญญา 
       ข้อ ๓๕ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ผู้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา
ต่างๆ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (๓)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   
    ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา 
    วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุม
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ปรับเปลี่ยนระดับคะแนน  I)    
     

๑ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒ ราย 
๒ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา   จ านวน ๗ ราย 
๓ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน ๑ ราย 
๔ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน - ราย 
๕ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ จ านวน ๓ ราย 
๖ อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๔ ราย 
๗ อส.บ.วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๑ ราย 
๘ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๒ ราย 
๙ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต จ านวน ๒ ราย 
๑๐ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๓ ราย 
๑๑ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จ านวน ๒ ราย 
  รวม ๔๗ ราย 

จ านวนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
    เกียรตินิยมอันดับ ๑    จ านวน......๑........ราย 
    เกียรตินิยมอันดับ ๒    จ านวน......๓....... ราย 
     รวม     จ านวน......๔......ราย 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๑ นางสาวฐิติมา อุปจันโท รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๓๐-๕ 
๒ นายบัญชร จิตกาง รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๙-๕ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
๑ นางสาวนัยนา ศรภีักด ี รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๐๓-๙ 
๒ นางสาวประภาพร โคกแดง รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๒๘-๖ 
๓ นายตะวัน หงษ์แก้ว รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๑๐๓๓๐๒๙-๑ 
๔ นายเกรียงศักดิ ์บุญยืน รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๐๓-๔ 
๕ นางสาวกัลยาณ ีฤทธิ์มนตร ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๐๗-๕ 
๖ นายกล้าณรงค ์ศรีเมืองบุญ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๒๙-๙ 
๗ นายวรวุฒ ิ  ภูเด่น รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๑๘-๒ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
๑ นายสุปัญญา นาคมาก รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๕๐๓๓๔๐๘-๓ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
๑ นายวสันต์ มะธิปิไข รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๑๐๒๓๐๐๙-๔ 
๒ นายพิทักษ์ คุณฟอง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๑๐๒๓๐๑๐-๒ 
๓ นายโชติรตัน ์แก้วพิลา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๑๐๒๓๐๑๖-๙ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 
๑ นางสาวมณทริา สุทธิประภา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๐๖-๘ 
๒ นายกมนทัต มาตร์แก้ว รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๐๘-๔ 
๓ นายสานิตย ์ชิณบุตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๒๓-๓ 
๔ นายอรงศ์กฏ สมภักด ี รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๓๔-๐ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม 
๑ นายณัฐวุฒิ เสาเวียง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๒๐๓๓๐๒๗-๐ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑ นายธนพล ทัดทาน รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๐-๓ 
๒ นางสาวปาริกา ทองจรัส รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๑-๑ 
๓ นางสาวศิรินันท์ แข็งขัน รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๑๔-๗ 
๔ นางสาวมะลิวัลย์ พรมค าน้อย รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๒๐-๔ 
๕ นายพิพัฒน์พงษ์ วงค์มณีย ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๓๔๐๙-๖ 
๖ นายอนันท์ สิทธิโภชน ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๓๐๐๔-๕ 
๗ นายสุทธิพันธ ์ปัญญาสาร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๓๐๑๖-๙ 
๘ นายฐาปกรณ ์หลักศลิา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๓๐๑๗-๗ 
๙ นางสาวหทัยรัตน ์นิลพันธ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๐๒-๒ 

๑๐ นางสาวชฎาภา อุ่นอก รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๑๓-๙ 
๑๑ นางสาววินัดดา พันพินิจ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๐๑-๒ 
๑๒ นายชัชวาลย ์สาสอน รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๐๒-๐ 

๑๓ นางสาวสุภารัตน ์พละสาร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๐๘-๗ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑๔ นางสาวจันทร์สดุา สุนธร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๒-๙ 
๑๕ นายจักรพันธ์ อันภักดี รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๔-๕ 
๑๖ นางสาวกนกกาญจน ์ละเอียดมาก รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๖-๐ 
๑๗ นางสาวรสรินทร ์ชาวประสา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๗-๘ 
๑๘ นางสาวชนานันท ์งามบาง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๘-๖ 
๑๙ นางสาวมณรีัตน ์ดาแพง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๑๙-๔ 
๒๐ นางสาวมณรีัตน ์ร่มวาป ี รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๒๗-๗ 
๒๑ นายอดิเทพ บัวเมืองเพีย รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๒๘-๕ 
๒๒ นางสาวสุวนิตย ์จุทะสิงห ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๒๐๓๑-๙ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต 
๑ นายสุวินัย ชัยชาญ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๓๒-๔ 
๒ นายอนิรุตต ์รัตพลท ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๕๓๐๐๔-๑ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
๑ นายนวพล เดชะบรุัมย ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๒๔-๖ 
๒ นายอมรเทพ มูลสตูร ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๒๖-๑ 
๓ นายยิ่งยง สวัสดิผ์ล รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๐๔-๖ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
๑ นางสาวกรกนก ถิตยผ์่อง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๓-๙ 
๒ นางสาวสรรพทรัพย ์สรรพโส รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๖-๐ 

มติที่ประชุม  :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา  อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
และมีพฤติกรรมดี  สมควรได้รับปริญญา  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เปลี่ยนค่าระดับคะแนน ม.ส. (I)   วันส าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (วันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐)   จ านวน ๔๗ ราย  ตามเสนอและเสนอ
รายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ๕.๑.๒ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา สมควรได้รับ 
ประกาศนียบัตร หรือปริญญา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
    ๕.๑.๒.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย 
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  
และการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร  
   ข้อ ๓๖ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาต่างๆ และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
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เสริมหลักสูตร (๓) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย (๔)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัย   
   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร 
   วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใบประกาศนียบัตร 
   ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม          
เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙     
  นักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จ านวน   ๖ ราย 
๒ สาขาวิชาช่างโยธา จ านวน ๑๑ ราย 
๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๕ ราย 
๔ สาขาวิชาช่างกลเกษตร จ านวน ๕ ราย 
๕ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน จ านวน ๒๑ ราย 
๖ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน ๒๗ ราย 
๗ สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน ๑๐ ราย 
๘ สาขาวิชาช่างเครื่องกล จ านวน ๑ ราย 
๙ สาขาวิชาออกแบบการผลิต จ านวน ๑๑ ราย 
  รวม ๑๑๗ ราย 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
 

๑ นายจักรกฤษณ์ จินดานนท์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๔-๔ 
๒ นายณัฐพล ลนุคุณ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๐-๒ 
๓ นายภานุวฒัน ์โพธิ์ศรี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๗-๒ 
๔ นายอมรเทพ สีหานนท ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๘-๔ 
๕ นายธนวัฒน์ ประภาโส รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๒๕-๐ 
๖ นายทนิวัฒน ์ชาติศักดิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๕-๖ 

สาขาวิชาช่างโยธา   

๑ นายประภาส จันทะโยธี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๑๑๐๑๔-๗ 
๒ นายฟานบิน สุจิมงคล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๓-๔ 
๓ นายธนพงษ์ สุจริต รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๕-๔ 
๔ นายธีรยุทธ เจริญพานชิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๑-๘ 
๕ นายอนุพงษ์ นาถ้ านาค รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๙-๘ 
๖ นายฤทธิเกียรติ เศษโถ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๑๐๑๑๐๕๕-๒ 

๗ นายสามประสิทธิ ์สืบมงคล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๗๐-๑ 



๒๐/๒๘ 

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

สาขาวิชาช่างโยธา  
๘ นางสาวอรยา โคตรทิพย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๑-๕ 
๙ นายพงศธร จนัทร์ท ามา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๘-๓ 

๑๐ นายณัฐพงศ์ พลอาสา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๑-๖ 
๑๑ นายจักรินทร์ บุตรล ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๑๕-๒ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 

๑ นายคชธร พันธุระ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๓-๘ 
๒ นางสาวปิยาภรณ ์จันโทส ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๕-๒ 
๓ นายธวชัชพงษ ์หวายสันเทียะ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๙-๕ 
๔ นายธีรภัทร์ แอแดง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๘๙-๙ 
๕ นายเจตดิลก อ่อนประสงค ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๐-๔ 
๖ นายภานุเดช เศษฤทธิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๕-๐ 
๗ นายคมกริช สชี่วยเปา้ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๘-๐ 
๘ นายกฤษดา ไชยวัลลา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๘๕-๘ 
๙ นายนิติวรรณ ภูตอดี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๘๖-๘ 

๑๐ นายสมยศ จงนอก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๔-๖ 
๑๑ นายศิวะพล หนบูุญ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๙๕-๖ 
๑๒ นายณัฐพล จันทะลงั รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๐๔-๔ 
๑๓ นายสุรเชษฐ ภารกุล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๐๘-๔ 
๑๔ นายเชาวลิต ยศสมบัต ิ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๑๖-๒ 
๑๕ นายณัฐพล สกุลหงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๒๑-๐ 
๑๖ นายจักรภัทร มั่นพงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๒๔-๐ 
๑๗ นายฤทธิเกียรต ิเพียรธานี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๓-๘ 
๑๘ นายอภิสิทธิ์ แสนหอม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๒-๖ 
๑๙ นายวิศวกร ทิพยน์ัส รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๙-๖ 
๒๐ นายธนากร ขอนศักดิ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๔-๗ 
๒๑ นายภิชากร นาคอก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๙-๗ 
๒๒ นายยุรนนัท ์จันดาอ่อน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๖๒-๒ 
๒๓ นายนครินทร ์ลาภประสทิธิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๐-๗ 
๒๔ นายนัฐกรณ์ อนุภวาลย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๐-๙ 
๒๕ นายอัมรินทร์ ผงัด ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๖๐-๓ 

สาขาวิชาช่างกลเกษตร  
 

๑ นางสาวณัฐวรรณ แสนวัง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๒๑๐๒๖-๕ 
๒ นายอุดมโชค เหลืองดี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๘-๕ 
๓ นายเค บัวสีกา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๗๒-๑ 

๔ นายวีระภัทร  แสนนา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๒-๘ 

  



๒๑/๒๘ 

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

สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

๕ นายธรณนิทร์ จินดาไทย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๗๑-๘ 
สาขาวิชาช่างท่อและประสาน  

 

๑ นายอภินนัท ์  นราพล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๘-๗ 
๒ นายวนัชนะ   รามจาต ุ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๙๑-๕ 
๓ นายสหรัฐ   ทะมาด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๒๐๑๑๐๐๘-๖ 
๔ นายนราธร  ทองแท้ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๖๘-๓ 
๕ นายศุภชัย  ทองแดง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๘๐-๙ 
๖ นางสาวนิชฌาน ์ หารวิชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๘๖-๙ 
๗ นายเนติพงศ ์ งานมเหลือ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๖-๓ 
๘ นางสาวยลดา  วงลคร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๒๔-๑ 
๙ นายจตุพร  พันโน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๒๖-๑ 

๑๐ นายณัฐวฒุ ิ รังคะวงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๒๘-๑ 
๑๑ นายกิตติศักดิ ์ ประยูรเพชร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๖๖-๒ 
๑๒ นายพชิิต  หนูซึม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๘๑-๘ 
๑๓ นายรุ่งนิรันดร ์ เมืองซอง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๖๑-๑ 
๑๔ นายฉัตรดนยั  มั่นคง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๗๑-๙ 
๑๕ นายชาญชัย  ชาญกระโทก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๗๕-๙ 
๑๖ นายกิตติศักดิ ์ พันล า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๓-๗ 
๑๗ นายอภิชาต ิ แสงสว่าง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๕-๗ 
๑๘ นายพีรวชิญ ์  ภูมิพรม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๑๕-๑ 
๑๙ นายณัฐวฒุ ิ พิมพาสูง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๖๒-๐ 
๒๐ นายธีรเจตร   หวันเสนา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๖๕-๐ 
๒๑ นายอานุภาพ ทิมนิกุล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๖๘-๐ 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
 

๑ นายนิยม โพธิ์วนั รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๑๑๐๒๔-๒ 
๒ นายชัยวัฒน์ ซาวอา้ย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๐๕-๗ 
๓ นายพนมพร ลุนสิน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๐๙-๗ 
๔ นายธนวัฒน์ บุญจันทร ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๑-๕ 
๕ นายสถาพร ต่ออ านาจ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๖-๕ 
๖ นายพงศธร ทุมเทียง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๗-๕ 
๗ นายณัฐกิติ จนัทหาร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๑๙-๕ 
๘ นายธีระพล เรียนทิพย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๖-๓ 
๙ นายอภิเษก ศรีแสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๐-๑ 

๑๐ นายเฉลิมศักดิ ์วินทะชยั รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๒-๑ 

๑๑ นายณัฐพงค ์เวรุวะนาทร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๔-๑ 

  



๒๒/๒๘ 

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

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

๑๒ นายนันทวฒัน์ ราศรี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๔๓-๙ 
๑๓ นายพฒันกิจ จันทะรักษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๙-๔ 
๑๔ นายพงศกร ชัยชนะ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๐-๒ 
๑๕ นายณัฐชัย แสงอัคค ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๑-๒ 
๑๖ นายภูริทัต สบืวงษา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๘๑-๙ 
๑๗ นายสถาพร ไสยกิจ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๙๐-๗ 
๑๘ นายนันทวฒุ ิมุ่งเอ้ือกลาง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๐-๕ 
๑๙ นายกฤษฎา เหลาค าควร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๕-๕ 
๒๐ นายวชัรินทร์ สาริกา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๐๗-๕ 
๒๑ นายวิทยา มีมาก รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๒-๓ 
๒๒ นายนิรันดร์ แสงเดช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๙-๓ 
๒๓ นายอภิชาติ ดวงก า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๑-๔ 
๒๔ นายสทิธิโชค ดวงสีหา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๒-๔ 
๒๕ นายรชานนั  ฆ้องสะท้าน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๔-๔ 
๒๖ นางสาววศิณ ี โกสุโพธิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๓๒-๘ 
๒๗ นายพลสิทธิ ์ ศรีวังพล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๔๖-๖ 

สาขาวิชาช่างยนต์  
 

๑ นายวชัรินทร์ หมู่บา้นม่วง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๑๑๐๒๒-๖ 
๒ นายชนะชัย   ระวะใจ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๖-๒ 
๓ นายวรชยั   ไชยพะยวน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๔-๘ 
๔ นายพชิัย   ชมภูทอง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๑-๕ 
๕ นายธีรวัจน ์  แสนพงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๓-๐ 
๖ นายชูเกียรติ   นามสีฐาน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๗๗-๐ 
๗ นายศิวพงศ ์  โพธิยา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๘๒-๘ 
๘ นายวนัเฉลิม   พานิช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๑๙-๑ 
๙ นายธีรพฒัน ์  วัฒนยา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๒๑-๙ 

๑๐ นายพิทักษ ์  ชุมพร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๗๗-๘ 
สาขาวิชาช่างเครื่องกล  

 

๑ นายวชัรินทร์ ทุยสีทา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๕๑-๓ 
สาขาวิชาช่างออกแบบการผลติ  

 

๑ นายฉัตรมงคล  ไตรธิเลน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๒๘-๓ 
๒ นางสาวนันทนา  สาธรณ ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๗-๔ 
๓ นายณัฐวฒุ ิ ปัญญาด ี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๓๗-๙ 
๔ นายกมล  ศรีเมืองเบ้า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๔๑-๗ 

๕ นายนิติพล  แข็งขัน รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๖๓-๑ 
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สาขาวิชาช่างออกแบบการผลติ 

๖ นาย อาทติย ์ มีชัยมาตย ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๖๘-๑ 
๗ นายภานุวฒัน ์ แสงจ าปา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๔-๗ 
๘ นายวโร  เตโช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๖-๗ 
๙ นางสาวมัญชุกร  ดรเป้ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๘๘-๗ 

๑๐ นายนิราศ  โสนิราช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๐๙-๓ 
๑๑ นาย อภิสิทธิ ์เพ็ชรชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๒๐-๙ 

มติที่ประชุม :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
และสมควรได้รับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันส าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย   (วันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐)  จ านวน  ๑๑๗ ราย ตามเสนอ และ
เสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

๕.๑.๒.๒  ระดับปริญญาตรี   
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  และการอนุมัติให้ปริญญา 
       ข้อ ๓๕ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ผู้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา
ต่างๆ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (๓)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   
    ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา 
    วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุม
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
      

๑ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน - ราย 
๒ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา   จ านวน ๑ ราย 
๓ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน - ราย 
๔ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน - ราย 
๕ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ จ านวน ๒ ราย 
๖ อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๒ ราย 
๗ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ราย 
๘ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต จ านวน ๔ ราย 
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๙ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน - ราย 
๑๐ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จ านวน - ราย 
  รวม ๑๐ ราย 

 
จ านวนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

    เกียรตินิยมอันดับ ๑    จ านวน......-........ราย 
    เกียรตินิยมอันดับ ๒    จ านวน......-....... ราย 
     รวม     จ านวน......-......ราย 

 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

๑ ว่าท่ีร้อยตรีปรีชา เสาร์โมกข ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๑๐๓๓๐๒๘-๓ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  

๑ นายอนุชา ใสสะอาด รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๐๒๓-๓ 
๒ นายณัฐพงษ์ เกษทองมา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๐๓๑-๖ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 

๑ นายณัฐพล คงแพ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๓๒๐๒๓๐๒๑-๙ 
๒ นายฐิติพงศ์ ครองหินลาด รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๑๓-๔ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑ นายอุกฤษฏ์ ผายบตุร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๖๐๒๓๐๒๑-๙ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต 
๑ นายสุขิตกลุ นามลัย รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๔๐๕๓๐๒๕-๐ 
๒ นายไกรลาศ คงฟ้ารมัย ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๒๘-๒ 
๓ นางสาวพนิดา บุรารักษ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๑๐-๐ 
๔ นายธนพล สมบตั ิ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๑๖-๗ 

มติที่ประชุม  :  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติผลการศึกษา  อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
และมีพฤติกรรมดี  สมควรได้รับปริญญา  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  (วันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐)   จ านวน ๑๐ ราย  ตามเสนอและเสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 ๕.๑.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเครื่องกล  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)   

  ตามบันทึกข้อความช่างเครื่องกล เลขที่ TM/IDT ๑๒๐๕-๐๗/๘๒ ลงวันที่  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ  ที่   ๘  มีนาคม  
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๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่  ๕.๓  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ช่างเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)   

  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
  เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายชื่อซ้ ากับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อและเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตาม
เกณฑก์ารบริหารหลักสูตร จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน ๒ ท่าน  ดังนี้ 

๑.  จากเดิม  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ  ราชวงศ์”  
        เปลี่ยนเป็น  “นายกฤช  ตราชู”  

๒.   จากเดิม   “นายกิตติพงษ์  ธารเอ่ียม”  
       เปลี่ยนเป็น  “ว่าที่ ร.อ.วรพงค์  พงศ์ภัทรวุฒ”ิ  
 
 ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาให้
ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖)      
 

มติที่ประชุม  :    เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเครื่องกล (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)   

 
 
 
      

   ๕.๑.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  

   ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  เลขท่ี ๑๒๐๕-๐๗/๘๓      
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘) และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีอุต
สาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
   เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายชื่อซ้ ากับหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน ๓ ท่าน  ดังนี้ 
 



๒๖/๒๘ 

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

๑. จากเดิม “นายฉัตรแก้ว   สุริยะภา”  
เปลี่ยนเป็น “นายณภัทร  อินทนนท์”  

๒. จากเดิม “นายกิตติพงษ์  ธารเอ่ียม”  
เปลี่ยนเป็น “นายทศพร  แจ่มใส”  

๓. จากเดิม “นายกฤช  ตราชู”  
เปลี่ยนเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์  เซ็นหอม”  

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘)   
มติที่ประชุม  :    เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๕.๑.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  
 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่อ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม  เลขท่ี ศธ ๐๕๘๖.๐๓.คคอ. 
ททอ./๐๑๒ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจากมติที่ประชุม
อนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่  ๕.๕   ที่ประชุมมีมติ  
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรม  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
   เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  จ านวน ๑ ท่าน  ดงันี้ 

จากเดิม  “นายประณต   แก้วทอง”  
เปลี่ยนเป็น  “นายศรายุทธ  นิลเนตร”  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
มติที่ประชุม  :    เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



๒๗/๒๘ 

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

  ๕.๑.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) เข้าแผนพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
            เนื่องด้วยสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม              มี
ความประสงค์จะขอยกร่างหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑)  เข้าแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และจากมติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖   ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการเสนอบรรจุหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) เข้าแผนพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
           ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ บรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 
มติที่ประชุม  :    เห็นชอบ บรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ๕.๑.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
    ตามที่หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้ผ่านการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 
๒๖- ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐   และวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  และผ่านความเห็นจากอนุกรรมการวิชาการเสนอ      
เมื่อวันพุธ   ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  

    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    

มติที่ประชุม  :    เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)   
  

   ๕.๑.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

             หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้ผ่านการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ระหว่างวันที่ ๒๖- ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐   และวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  และผ่านความเห็นจากอนุกรรมการ
วิชาการเสนอ เมื่อวันพุธ   ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐   



๒๘/๒๘ 

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

 ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  

มติที่ประชุม  :    เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  (-ไม่มี-) 
 

ก าหนดประชุมครั้งต่อไป  วันพุธ  ที่   ๙  สิงหาคม    ๒๕๖๐   
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.    
 

 
 
      

 (นางสาวดรุณี    พรมทอง)                (นางณัฐวรา   ประสมพล)      
                ผู้ช่วยเลขานุการ            ผูช้่วยเลขานุการ   

   ผู้จดรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                    
 
 
 
 
+ 
 

      
         
 
 
 
 
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุทธิพร) 
             คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
            ประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  


