
๑ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คร้ังท่ี  ๔/ ๒๕๖๐ 
วันศุกร์    ท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  
 ๑.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ    (แทน ประธาน) 
 ๒.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๔.  นายสมภพ  อนันตศานต์   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ 
 ๖.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ  . 
 ๗.  ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ  
 ๘.  นายธีรวุฒ ิ    ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ  
 ๙.  นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ 
 ๑๐.นายสุรกิจ  อภิรักษากร     กรรมการ 
 ๑๑.ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ     
 ๑๒.นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ 
 ๑๓.ผศ.ดร.บุปผา  เสือค า    กรรมการ 
 ๑๔.ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
 ๑๕.ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ ศรีตระการ   กรรมการ 
 ๑๖.ดร.กฤช  ตราชู    (แทน ดร.ฉัตรแก้ว   สุริยะภา)  
 ๑๗.นายส าเภา  โยธ ี    (แทน นายวิรัช  ชินพลอย) 
 ๑๘.นายประพันธ์  ยาวระ    กรรมการและเลขานุการ   
 ๑๙.นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐.นางสาวดรุณี  พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน    (ติดราชการ)
 ๒.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)
 ๓.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
 ๔.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๕.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๖.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ  (ติดราชการ) 



๒ 
 
 ๗.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๘.  ดร.ฉัตรแก้ว  สุริยะภา    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๙.  นายวิรชั  ชินพลอย   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๑๐.นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  (-ไม่มี-) 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายจะเพ่ิมความเข้มข้นในด้านการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง  โดยน า
รูปแบบ Meister ของ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาเป็นต้นแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมบุคคลกร 
โดยการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมครู Meister สาขา Mechatronics  โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ  คือ  
ระยะที่ ๑ เป็นการอบรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ  จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร Meister 
ควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน  เพ่ือเข้าสู่กระบวนการอบรม ฯ ในระยะที่ ๒ ซึ่งจะอบรม ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี   

      จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา       
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                         ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐   
    ฝ่ายเลขานุการกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดท า รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพธุ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑  หน้า   
                   เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐  

ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐   
     - แก้ไข หน้า ๑๙ จากเดิม  ๕.๒.๑  พิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙   แก้ไขเป็น  ๕.๒.๑ พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  ๗ ส  



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
  สืบเนื่องจากครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธ  ที่  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  

เรื่อง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มติคณะกรรมการ การด าเนินงาน 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑   การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจาก
คุรุสภา 
 
 
 
 

 

 
ที่ประชุม  :    มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการ
ตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุม
ในครั้งต่อไป    
 
 
 

 
บรรจุอยู่ในระเบียบวาระท่ี 
๓.๑  

 
 
 
 
 
 



๔/๑๙ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  
     ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากฝ่ายวิชาการและวิจัย  

๓.๑.๑  รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา 
                         สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ระเบียบวาระที่  ๖.๑   การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับ
การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตจากคุรุสภา จ านวน         ๗  
หลักสูตร  ในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น       ที่
ประชุม : มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป    
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจาก  
คุรุสภาต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพ่ือทราบ   

สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา 
เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคุรุสภา สถานะ 
การด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ 

๑ ให้จัดท าท าเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทาง
การศึกษา 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 

๒ ใหป้รับแก้รายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ 
รายวิชาทางการศึกษา หมวดที่ ๕ แผนการ
สอนและการประเมินผล โดยในช่อง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ระบุรายละเอียดการท ากิจกรรม
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ควรระบุการท า
กิจกรรมเหมือนกันในทุกสัปดาห์ที่จัดการ
เรียนการสอน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

แผนกงานวิชาการและวิจัยได้จัดประชุม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการศึกษา เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุม
มีมติให้ด าเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคุรุสภา และก าหนดส่ง
มายังแผนกงานวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรวบรวม 

๓ ให้เพ่ิมรายการหนังสือที่เก่ียวกับรายวิชา
ทางการศึกษาหรือรายวิชาชีพครู  
 

ด าเนินการแล้ว แผนกงานวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการสั่งซื้อหนังสือเก่ียวกับ
รายวิชาทางการศึกษาหรือรายวิชาชีพครู
จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการศึกษา 
และได้แจ้งไปยังแผนกงานวิทยบริการ เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ 
 
 
 



๕/๑๙ 

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

ล าดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคุรุสภา สถานะ ล าดับที่ 

๔ ควรมีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูที่ชัดเจนและควรมีการก าหนดโครงการ
ส่งเสริมความเป็นครูส าหรับหลักสูตร ค.อ.บ. 
๕ ป ี

  

 
              ในส่วนรายละเอียดการแก้ไขที่ชัดเจน คุรุสภาจะแจ้งมาเป็นมติที่ประชุมอนุกรรมการประเมินฯ      
เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง 
 

ที่ประชุม  :    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
      ๔.๑.๑  รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑  มีนาคม 
๒๕๖๐)   
                       ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม             
ขอสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือโปรดทราบ
และให้แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ผลการด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที ่๒  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
ตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย รอเก็บ

ข้อมูล 
ที่ ๑: ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน ๑,๒,๕,๘,๑๐,๑๑ ๖ ๓,๔,๗,๙ 
ที่ ๒: ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ๑๒,๑๓,  
ที่ ๓: เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม  ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐  
ที่  ๔ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์พลังงาน สิ่ งแวดล้อม และสนองโครงการ
พระราชด าริฯ 

๒๒ ๒๑  

ที่ ๕: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ๒๓ ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗  
รวมทั้งสิ้น ๘ ๑๕ ๔ 

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๒ ๕๕.๕๕ ๑๔.๘๑ 
 ** ตัวบ่งช้ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีทั้งสิ้น ๒๗ ตัวบ่งขี้ เป้าหมายการบรรลุ ตัวบ่งช้ี KPI คือ ร้อยละ ๗๕  
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ผลการด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัด (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ระดับหน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
ตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย รอเก็บ

ข้อมูล 
ที่ ๑: ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน ๑.๑.๑, ๑.๑.๒ 

 
 ๑.๑.๓ 

๑.๑.๔ 
ที่ ๒: ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ๒.๑.๑, ๒.๑.๒  
ที่ ๓: เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม  ๓.๑.๑  
ที่ ๔: ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการ
พระราชด าริฯ 

๔.๒.๒ ๔.๑.๑  

ที่ ๕: พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ  ๕.๑.๓, ๕.๒.๑, ๕.๓.๑, ๕.๕.๑  
รวมทั้งสิ้น ๓ ๘ ๒ 

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗ ๖๑.๕๓ ๑๕.๓๘ 
** ตัวบ่งช้ี (KPI) ระดับคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม รับผดิชอบมีทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งขี ้ 
    เป้าหมายการบรรลุ ตัวบ่งช้ี KPI คือ ร้อยละ ๗๕  
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
    ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐)  
    และมอบฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ 
    เป้าหมาย 
   

 ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 ๔.๒.๑  สรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
    ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ในวันเสาร์  ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  และระดับปริญญาตรี  ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๐             
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น  นั้น  
       ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงขอสรุปผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ก.   ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่   ๑ – ๒   เมษายน  ๒๕๖๐ 
  สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ๘๒๐  คน 
  แหล่งงบประมาณ  งบประมาณจัดเก็บจากนักศึกษาคนละ ๒๐๐  บาท 
  การใช้จ่ายงบประมาณจ านวน ๑๓๑,๒๐๐ บาท 
ข.   การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 ๑.  เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย   นักศึกษา ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ  ๘๒๐ คน 
 ๒.  เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย  นักศึกษา ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.  เชิงเวลา   
  เป้าหมาย  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    
ค.   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมในภาพรวมโครงการได้รับประโยชน์จากการให้ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับ อาชีพเฉพาะ และการสมัครงานมีความพึงพอใจ   ระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ พึงพอใจ 
มากที่สุด 
ง.   ปัญหา / อุปสรรค์ -  
 แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ    
 แนวทางแก้ไข และมีการปรับปรุงพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาดีขึ้นจากปีที่แล้วของโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้มีการควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการแจกสติ๊กเกอร์รอบเช้ารอบบ่ายให้กับนักศึกษา
ทุกคนสามารถดูแลการให้ความส าคัญของนักศึกษาดีขึ้น และหลักจากการจบกิจกรรมได้มีการสแกนบาร์โค้ด 
นักศึกษาทุกคนให้ความส าคัญดีมาก 
 

ที่ประชุม  :   รับทราบผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
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 ๔.๒.๒  ปฏิทินก าหนดการกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปฏิทินก าหนดการกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน            
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้   

ก าหนดการ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐   โครงการสัมมนาทิศทางและพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 
และระดับปริญญาตร ี

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานวชิาชีพแก่นักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –  
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

โครงการปรับพืน้ฐานวิชาชีพแกน่ักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

กิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ กิจกรรมพบปะรุ่นน้องรุ่นพี่  

(งดกิจกรรมวันที่ ๑๗ – ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๐) 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี ่
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ กีฬาน้องใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ้อมเชียร์กลาง                             
วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    3        
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพิ่มกิจกรรมที่สอดแทรกการส่งเสริมความเป็นครู 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  ๔.๓.๑  ก าหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก าหนดการจัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์   

ตามท่ีแผนกงานวิชาการและวิจัย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ไดก้ าหนดจัดโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ก าหนดการ ดังนี้   
๑. ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน (การติวภาษาอังกฤษ)  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมแคแสด  อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

๒. ก าหนดการสอบและห้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่      
๔ – ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ชั้นลอย  อาคารวิทยบริการ และอาคาร ๕  ชั้น ๒   
 

ทีป่ระชุม  :  รับทราบ  และขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  
และเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ชั้นลอย  
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๕  ชั้น ๒   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    ๕.๑.๑  พิจารณาการส าเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ประกาศนียบัตรและปริญญา      
แก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าภาคการศึกษา 
ที่   ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
          ตามท่ีประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ , ๕.๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
          ฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  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) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด
และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๓) ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(๔)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   
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   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ประกาศนียบัตร 
    วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณา 
อนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติประกาศนียบัตรให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใบประกาศนียบัตร 
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม  เพื่อโปรดพิจารณารายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษา
ที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   จ านวน   ๔๘   คน    

นักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จ านวน ๔   ราย 
๒ สาขาวิชาช่างโยธา จ านวน ๑๗ ราย 
๓ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๐ ราย 
๔ สาขาวิชาช่างกลเกษตร จ านวน ๒ ราย 
๕ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน จ านวน ๑ ราย 
๖ สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน ๑ ราย 
๗ สาขาวิชาช่างออกแบบการผลิต จ านวน ๓ ราย 
  รวม ๔๘ ราย 

 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
๑ นายจตุเมธ   บุญจวง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๒๑๐๐๙-๕ 
๒ นายศุภชัย   ภาคโพธิ ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๒๑๐๑๑-๑ 
๓ นายอัษฎายุธ   โง๊ะบุดดา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๒๑๐๑๒-๙ 
๔ นายอัจฉริยะ   แสนสระด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๒๑๐๓๐-๑ 

สาขาวิชาช่างโยธา   
๑ นางสาวจิราภรณ์   หะธรรมวงศ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๔-๖ 
๒ นายกฤษฎา   ทุรันไธสง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๖๐-๔ 
๓ นายโยธิน   บัวชุม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๗-๒ 
๔ นายพัสฎา   มุงคุณโคตร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๘-๒ 
๕ นายพงศธร   ค าภาแย่ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๐๒-๖ 
๖ นางสาวมลตกาล   ชาลี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๐๔-๖ 
๗ นางสาวเจนจิรา   นุราช รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๐-๔ 
๘ นายชนุดม   สุวิจิตร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๘-๔ 
๙ นายปณิธาน   กระพ้ีสัตย์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๓-๒ 

๑๐ นายเฉลิมเกียรติ   ค าหงษา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๓๖-๐ 
๑๑ นายณรงค์ศักดิ์   แก้วหานาม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๓-๕ 

  



๑๑/๑๙ 

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

สาขาวิชาช่างโยธา 
๑๒ นายชัยอนันต์   ชนไพโรจน์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๕๖-๕ 
๑๓ นายพิพรรธ   คุณความสุข รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๑๓-๓ 
๑๔ นายศุภณัฐ   ยาพรม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๐๙-๔ 
๑๕ นางสาวจันทร์นิภา   มาตรา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๕๒-๓ 
๑๖ นาย chhaya   samhean รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๘๔-๖ 
๑๗ นาย mengky   sorn รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๔๘๕-๖ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
๑ นายฉัฐภูม ิ  เฉียบแหลม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๕-๑ 
๒ นายอนุรักษ์   บังอร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๗-๑ 
๓ นายศิขรินทร์   สุธรรมา รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๓๘-๑ 
๔ นายเอกรินทร์   นาเมืองจันทร์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๕๐-๖ 
๕ นายกฤษดา   เขียวไกร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๗๕-๒ 
๖ นายอินทนนท์   บุญจวง รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๒-๐ 
๗ นายเกื้อกูล   พิสสาพิมพ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๘๔-๐ 
๘ นายคมสัน   ค ามูล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๐-๘ 
๙ นายไตรภพ   สายนาค รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๒-๘ 

๑๐ นายกิตติพงษ์   ผ่องแผ้ว รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๔-๘ 
๑๑ นายนววิช   ทองเพ็ชร รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๐๙๖-๘ 
๑๒ นางสาววริศรา   เขียวศรี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๐๘-๖ 
๑๓ นายปิติ   ศิลปธิวัฒน ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๑๒-๔ 
๑๔ นางสาวอรวรรณ   ฝั้นไชย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๒๔-๒ 
๑๕ นางสาวธัญพิชชา   มาตย์วิเศษ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๓๕-๐ 
๑๖ นายธราดล   บุญเริ่ม รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๕-๘ 
๑๗ นายกิตติภัฎ   โสมค า รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๖๑-๓ 
๑๘ นายศุภกร   โสภาพิกุล รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๕๕-๔ 
๑๙ นางสาวอธิชา   นาดี รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๒๖๕-๒ 
๒๐ นายศราวุฒิ   เพียหอชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๓๐๒-๔ 

สาขาวิชาช่างกลเกษตร   
๑ นายชิติพงษ์   สาคูณ รหัสนักศึกษา ๕๘๓๒๑๑๑๐๑๔๖-๘ 
๒ นายพสิษฐ์   บรรพโคต รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๒๑๐๐๙-๑ 

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน   

๑ นายแสนยากร   กาบิน รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๒๐๑๑๐๒๕-๐ 
สาขาวิชาช่างยนต์   

๑ นายธนวัฒน์   บุดดา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๑๑๐๓๖-๖ 
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สาขาวิชาช่างออกแบบการผลิต   

๑ นายไกรวิทย์   นารี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๓๑๐๔๙-๓ 
๒ นางสาวสุดารัตน์    มะลัยค้า รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๓๑๐๔๒-๘ 
๓ นายภูวดล   คุณธรรม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๓๑๐๐๕-๕ 

มติที่ประชุม  :  อนุมัติผลการศึกษา อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และสมควรได้รับประกาศนียบัตรตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย   (วันที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐)  จ านวน  ๔๘ ราย ตามเสนอ และเสนอรายชื่อ
ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  ๕.๑.๑.๒  ระดับปริญญาตรี 
     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๘ การยื่นขอส าเร็จการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา  และการอนุมัติให้
ปริญญา 
    ข้อ ๓๕ การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาต่างๆ 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (๓)  ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย   
   ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยรายงานสภาวิชาการเพ่ือทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา 
   วันส าเร็จการศึกษา  ให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณา 
อนุมัติผลการศึกษา  ส าหรับวันอนุมัติปริญญาให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 
   จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพื่อพิจารณา 
รายชื่อนักศึกษาส าเร็จ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    

๑. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน ๒๔ ราย 
๒. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา   จ านวน ๑๖ ราย 
๓. ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน ๑๗ ราย 
๔. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน ๒๑ ราย 
๕. อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ  จ านวน ๒๐ ราย 
๖. อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม จ านวน ๙ ราย 
๗. ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน ๕ ราย 
๘. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต  จ านวน ๗ ราย 
๙. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒๐ ราย 

๑๐. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จ านวน ๒๓ ราย 
     รวม ๑๖๒ ราย 
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     จ านวนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   เกียรตินิยมอันดับ ๑    จ านวน......๑........ราย 
   เกียรตินิยมอันดับ ๒    จ านวน......๕....... ราย 
    รวม     จ านวน......๖......ราย 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

๑ นายศุภสัณห ์  ลิ้มเจริญทรัพย์ รหัสนักศึกษา ๕๓๓๒๒๒๐๒๒๐๐๕-๙ 
๒ นายวิษณุ   ทาโยธ ี รหัสนักศึกษา ๕๓๓๒๒๒๐๒๒๐๒๗-๓ 
๓ นายทนงศักดิ ์  หงษ์สิงห์ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๐๓-๒ 
๔ นายวชัราวฒุ ิ  ประทุมพงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๑๔-๙ 
๕ นางสาวปรีชญา   ชื่นบุญเพิ่ม รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๑๖-๔ 
๖ นางสาวแคทลียา   มายวน รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๑๗-๒ 
๗ นายจักรกฤษณ ์  สร้อยหิน รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๒๐๒๒๐๓๓-๙ 
๘ นายเจษฎา   ธนพิทักษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๑-๓ 
๙ นายอานนท ์  ค าภัยวงศ์พิทักษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๒-๑ 

๑๐ นายจรัญ   เทียมทนั รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๓-๙ 
๑๑ นายพีรพงษ์   รักธรรม รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๔-๗ 
๑๒ นายคมพฒัน์   เผือกค า รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๕-๔ 
๑๓ นายทศพล   อุภัยพรม รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๐๖-๒ 
๑๔ นางสาวสุชาวด ี  จันสีหา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๐-๔ 
๑๕ นายศักรินทร ์  โพธิ์อุดม รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๒-๐ 
๑๖ นางสาวกานดา   บัวดง รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๕-๓ 
๑๗ นางสาวกัญญาพร   มาตรขาว รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๖-๑ 
๑๘ นายสุรเดช   ศรีสุริยงค ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๑๗-๙ 
๑๙ นายบุรินทร ์  ภวภูตานนท ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๒๔-๕ 
๒๐ นายชินกร   ยอดสงา่ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๒๕-๒ 
๒๑ นางสาวชุลีมาศ   ภพไกร รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๒๗-๘ 
๒๒ นางสาวรัตนาภรณ ์  โนนม่วง รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๒๙-๔ 
๒๓ นายจรูญศักดิ ์  กันชัย รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๓๐-๒ 
๒๔ นายสทิธิกร   ลักษณ์เชื้อวงศ ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๒๐๒๒๐๓๓-๖ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
๑ นายยุทธนา บุญพา รหัสนักศึกษา ๕๓๓๒๒๑๐๓๒๐๑๒-๕ 
๒ นายวชิชายุทธ บัณฑิตรักการค้า รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๑๐๓๒๐๐๓-๒ 
๓ นายจักรพันธ ์เหง่าขัวเรียง รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๑๐๓๒๐๑๒-๓ 
๔ นางสาวธิดารัตน ์นุชแจง้บง รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๑๐๓๒๐๑๓-๑ 

๕ นายกิตติศักดิ ์บัวพา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๐๑-๓ 
๖ นางสาวเมสิณ ี  นิลทะวัช รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๐๗-๐ 
๗ นายสทุธิพงษ ์  กลางวงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๑๗-๙ 



๑๔/๑๙ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๘ นางสาวสุจิตรา   พุสิมมา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๑๙-๕ 
๙ นางสาวปิยะนุช   การนอก รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๒๐๒๕-๒ 

๑๐ นางสาวอนัญญา   ปานนนู รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๑๐๓๒๐๒๕-๕ 
๑๑ นายทิวากร   ทิพย์นสั รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๓๔๒๔-๖ 
๑๒ นางสาวอรวรรณ   วรรณชาต ิ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๑๐๓๓๔๒๖-๑ 
๑๓ นางสาวมาริษา    แสงมล รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๑๐-๙ 
๑๔ นายพิทักษ ์   บุญสทีุม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๑๑-๗ 
๑๕ นายทองปกรณ์พรหม    ป้องขันธ ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๑๓-๓ 
๑๖ นายเกียรติพงษ ์   ภัทรธนวงสทิธิ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๑๐๓๓๐๒๓-๒ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

๑ นายอดิศักดิ ์ประพรรณสุข รหัสนักศึกษา ๕๒๓๒๒๕๐๓๒๐๑๘-๕ 
๒ นายสรพงษ์ บทมาตย ์ รหัสนักศึกษา ๕๒๓๒๒๕๐๓๒๐๒๐-๑ 
๓ นายกิตตชิัย ทรัพย์ไสย รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๕๐๓๒๐๐๗-๔ 
๔ นายอัครพล ศรีดาวงศ ์ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๕๐๓๒๐๓๑-๔ 
๕ นางสาวบุหลัน ดีอันกอง รหัสนักศึกษา ๕๓๓๒๒๕๐๓๒๐๐๕-๐ 
๖ นายเมธิน สมสไีส รหัสนักศึกษา ๕๓๓๒๒๕๐๓๒๐๑๒-๖ 
๗ นายเสกสรรค์ จ าปาทอง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๔๐๖-๒ 
๘ นายพนูสวสัดิ์ ดีหาร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๐๖-๐ 
๙ นายสวัสดชิัย แสนวิเศษ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๐๙-๔ 

๑๐ นายชัยบูรณ ์บุญคล่อง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๑๒-๘ 
๑๑ นายจิรายุทธ ปานเนาว ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๑๔-๔ 
๑๒ นายกวินท ์เที่ยงธรรม รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๑๖-๙ 
๑๓ นายอนุวฒัน์ ธงอาษา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๑๗-๗ 
๑๔ นายอภิสิทธิ ์เรืองศิริวัฒนกุล รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๑๘-๕ 
๑๕ นายอมร ศรีหนารถ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๒๒-๗ 
๑๖ นายศักดิ์นรนิทร ์พรหมจารีย ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๒๓-๕ 
๑๗ นายเสกสรรค์ สิงทิศ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๕๐๓๓๐๒๖-๘ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑ นายชัยชนะ   ชิระบุตร รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๑-๓ 
๒ นางสาวจนิตนา   นามคง รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๓-๙ 
๓ นายสมควร   ลุนพฒุ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๔-๗ 
๔ นายอนุรักษ์   นาคมนต ์ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๕-๔ 
๕ นายอานุภาพ   ศรีภูม ิ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๗-๐ 
๖ นายทศพล   เบ้าสุข รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๘-๘ 
๗ นายนเรศฤทธิ์   มาตย์งามเมือง รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๐๙-๖ 
๘ นายธนภพ   นามพลกรัง รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๐-๔ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  หลา้เพชร รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๑-๒ 
๑๐ นายกัมปนาท   สอนสุระ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๒-๐ 
๑๑ นายสุขสันต ์  พรมรักษา รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๓-๘ 
๑๒ นางสาวเมษิณี   ใสจงู รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๖-๑ 
๑๓ นายคชสรณ์ หินเธาว ์ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๗-๙ 
๑๔ นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๘-๗ 
๑๕ นายอานันท ์คงเยือกเย็น รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๑๙-๕ 
๑๖ นายฐิตพงษ ์ฐิตคามเมธีกุล รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๑-๑ 
๑๗ นายธนาธร ศรีษะนอก รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๒-๙ 
๑๘ นายสทุธิกร ทัพซ้าย รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๓-๗ 
๑๙ นายธนากร ละครไทย รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๕-๒ 
๒๐ นายชนชัญ์ สาริกา รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๖-๐ 
๒๑ นายสุรเชษฐ ์เหล่าสมบัต ิ รหัสนักศึกษา ๕๔๓๒๒๔๐๖๒๐๒๘-๖ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

๑ นายสรรพชัย สุรินทร์ชัย รหัสนักศึกษา  ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๐๕-๒ 
๒ นายสุริยา พลเดช รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๐๖-๐ 
๓ นายสนุทร คลังช านาญ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๐๙-๔ 
๔ นายบุญเชิด เพียเพ็ง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๑๒-๘ 
๕ นายณัฐพล สสีม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๑๓-๖ 
๖ นายวีระศักดิ ์เทพจั่ง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๑๖-๙ 
๗ นายอานนท์ มุระ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๑๗-๗ 
๘ นายวฒันา จ าปา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๑๙-๓ 
๙ นายอมร แก้วเกิด รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๒๒-๗ 

๑๐ นางสาวฤทัยวรรณ หนวดสันต ิ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๒๓-๕ 
๑๑ นาย วิรัช รัตนชัยวรรณ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๒๔-๓ 
๑๒ นาย องอาจ คลงัด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๒๖-๘ 
๑๓ นาย ยุทธนา แสนอ ามาตร รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๓๐-๐ 

๑๔ นางสาว ณัฐภรณ ์สร้างนอก รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๓๑-๘ 

๑๕ นางสาว กิตติยา นาหมื่น รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๓๒-๖ 

๑๖ นางสาว อิงอร ดาทุมมา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๔๓๓-๔ 

๑๗ นาย ก่อเกียรติ วรรณวิจิตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๑๐๒๓๐๐๓-๗ 

๑๘ นาย นราธิป สีทาโส รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๐๑๔-๒ 

๑๙ นาย ฐปนนัต์ วิเศษด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๐๒๕-๘ 

๒๐ นาย อรรถพล โคตรทองทิพย ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๓๑๐๒๓๐๓๒-๔ 
 



๑๖/๑๙ 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 
๑ นางสาวจีราภรณ์ จางจนัทร ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๐๕-๐ 
๒ นายปรีชา วงษาสินชัย รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๐๗-๖ 
๓ นายอุฤทธิ ์ศรีษะโคตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๐๙-๒ 
๔ นายสนัติภาพ บุตรโคตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๑๔-๒ 

๕ นายขจรพงศ์ วิจารณ ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๑๙-๑ 

๖ นายสถาพร เคนมิ่ง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๒๐-๙ 

๗ นายยุรนนัท ์เครือเนตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๒๑-๗ 

๘ นายวนรินทร ์เพ็งสว่าง รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๒๔-๑ 

๙ นายเพิ่มพูน สุขใจ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๓๒๐๒๓๐๒๕-๘ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑ นางสาวแววตา พงษ์ค าผาย รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๐๙-๗ 
๒ นางสาววรารัตน ์ต้นกันยา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๑๐-๕ 
๓ นางสาววชิชุดา หวานตา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๑๕-๔ 
๔ นางสาวรุจิรา เย็นกลาง รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๓๐-๓ 
๕ นายจิรายุทธ วงษ์ละคร รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๖๐๒๒๐๔๕-๑ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต 
๑ นายวณชั สีท ามา รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๔๐๕๓๔๐๖-๒ 
๒ นายวชัระ ทองตราช ู รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๒๔๐๕๓๔๑๐-๔ 
๓ นายอดิศร กรมนวล รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๑๒-๖ 
๔ นายปัญญา กล่อมปัญญา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๑๙-๑ 
๕ นายน าพล สีทองเต ้ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๒๒-๕ 
๖ นายยุทธนา   ไพรภา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๒๔๐๕๓๐๓๐-๘ 
๗ นายฐาปนพงศ ์  จันดาพชื รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๔๐๕๓๐๐๖-๖ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
๑ นายวีรวฒัน์   นราวงษ ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๐๑-๔ 
๒ นายธวชั   เวียงอินทร ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๐๖-๓ 
๓ นายเนวนิ   จ าปาสิม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๑๑-๓ 
๔ นายอานัท   ดาวเรือง รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๑๔-๗ 
๕ นายคณนิ   ทองด ี รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๑๕-๔ 
๖ นายอัครเดช   พิมจันทร์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๑๖-๒ 
๗ นายสทิธิโชค   ประเจริญ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๒๐-๔ 
๘ นายเดชค าภีร์   คงวงค ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๒๓-๘ 
๙ ว่าที่ร้อยตรี นพพล   แสนอุบล รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๓๑-๑ 

๑๐ นายพิทักษ์   รวมขุนทด รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๐๒-๐ 
๑๑ นายสทิธิชัย   แข็งฤทธิ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๐๖-๑ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
๑๒ นายกิติศักดิ ์  ขามรัตน์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๑๓-๗ 
๑๓ นายณัฐพร   เสนานาม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๑๔-๕ 
๑๔ นายทรงศักดิ์ศรศิลป ์  ทันการ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๑๗-๘ 
๑๕ นายพิเชษฐ   ศรีโกมาตร์ รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๒๐-๒ 
๑๖ นายยุทธนา   หาสุข รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๒๓-๖ 
๑๗ นายธวชัชัย   ไชยวาน รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๒๖-๙ 
๑๘ นายวชิิต   ปิน่หอม รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๒๘-๕ 
๑๙ นายพิทวัส   เวชกามา รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๐๓๐-๑ 
๒๐ นายอนนัต์   สุขแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๗๓๒๒๓๐๔๓๔๒๕-๓ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
๑ นางสาววนิดา   เพ็งบุญ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๔๑๐๑๒๐๒๔-๗ 
๒ นางสาวอารยา   ปสัโป รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๔๑๐๑๒๐๓๐-๔ 
๓ นางสาวปริชาต ิ  ก่อไผ่ รหัสนักศึกษา ๕๕๓๒๔๑๐๑๒๐๓๓-๘ 
๔ นางสาวศิริรัตน ์  จันทลนุ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๑-๓ 
๕ นางสาวณัฐชา   ศรีแก้วนิตย ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๒-๑ 
๖ นางสาวหัตถยา   นาคมชม รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๔-๗ 
๗ นายวฒุิชัย   ทุมมา รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๗-๐ 
๘ นางสาวกิตติยา   เจริญพงษ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๘-๘ 
๙ นางสาวพนัธ์ทิพย ์  รวดเร็ว รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๐๙-๖ 

๑๐ นางสาวสุลีวัลย ์  ประทุมโคตร รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๑๓-๘ 
๑๑ นางสาวจิรารัตน ์  จตุเทน รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๑๔-๖ 
๑๒ นางสาวสุพัตรา   หารินไสล รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๑๗-๙ 
๑๓ นางสาวกมลชนก   เศรษโถ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๑๘-๗ 
๑๔ นางสาวกชกร   รัตนบัลลังก ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๑-๑ 
๑๕ นางสาวภัทราพรรณ   วงศ์แสน รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๓-๗ 
๑๖ นางสาวศิรินนัท ์  สาครเจริญ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๔-๕ 
๑๗ นางสาวเพียงตะวัน  จุฬาค า รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๕-๒ 
๑๘ นางสาวณชินนัทน ์  แข็งการ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๒๘-๖ 
๑๙ นางสาวภัทริญา   ระวงษ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๓๐-๒ 
๒๐ นางสาวภัทรียา   อรัญชัย รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๓๑-๐ 
๒๑ นายมังกรไทย   สิริวรพันธุ์ รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๓๖-๙ 
๒๒ นางสาวแพรวพรรณ   มณีภักด ี รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๔๐-๑ 
๒๓ นางสาวศรสวรรค ์  ทูลธรรม รหัสนักศึกษา ๕๖๓๒๔๑๐๑๒๐๔๒-๗ 

 



๑๘/๑๙ 

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

มติที่ประชุม  :  อนุมัติผลการศึกษา  อนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  และมีพฤติกรรมดี  สมควรได้รับปริญญา  
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (วันที่ ๒๘  
เมษายน  ๒๕๖๐)   จ านวน ๑๖๒ ราย  ตามเสนอและเสนอรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

     

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  การลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษาใหม่   
    หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา เรียนถามที่ประชุม เรื่องการ
ลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ คณะฯ จะมีการจัดอบรมการลงทะเบียนกิจกรรมผ่านระบบ Online ให้กับ
นักศึกษาหรือไม ่
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องของการลงทะเบียน
กิจกรรมของนักศึกษา จะมีการอบรมให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์กิจกรรมได้แนะน า      
ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์  ส่วนในเรื่องของโครงสร้างกิจกรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ  ดังนี้ 

๑.)   กิจกรรมบังคับ  นักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้งหมด   ๗  กิจกรรม 

๒.) กิจกรรมบังคับเลือก  มีให้เลือกทั้งหมด  ๑๕ กิจกรรม นักศึกษาต้องเข้าร่วม  ๗  กิจกรรม 

๓.) กิจกรรมเลือกเสรี  มีทั้งหมด  ๕  ด้าน  นักศึกษาต้องเข้าร่วมอย่างน้อยด้านละ  ๒  กิจกรรม  

(๑๐  กิจกรรม) 

ที่ประชุม  :   รับทราบ   
 

 ๖.๒  การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  (เพิ่มเติม) 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น เปิดรับสมัคนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (เพ่ิมเติม)  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  นั้น 
  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  (เพ่ิมเติม) รายละเอียดต่อไปนี้ 

- รับสมัครสอบคัดเลือกฯ สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  ถึง

วันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   

- สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสอบสัมมภาษณ์)  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
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- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

- รายงานตัว  ช าระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 
  ๑. สาขาวิชาช่างท่อและประสาน จ านวน ๓๐ คน 
  ๒. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-ทั่วไป จ านวน ๑๓ คน 
  ๓. สาขาวิชาช่างออกแบบการผลิต จ านวน ๑๑ คน 
  ๔. สาขาวิชาเครื่องกล จ านวน ๓๓ คน 
  ๕ สาขาวิชาช่างกลเกษตร จ านวน ๑๓ คน 
 ระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย 
  ๑. สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (อส.บ. ๔ ปี) จ านวน ๑๕ คน 
  ๒. สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (ค.อ.บ. ๕ ปี) จ านวน ๑๙ คน 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  

 ๖.๓  การแจ้งส าเร็จของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
        หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  ขอความอนุเคราะห์ให้      
ฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งส าเร็จการศึกษาไปยังสาขาวิชา โปรแกรมวิชา เพ่ือทราบและ
ติดตามนักศึกษา  

ทีป่ระชุม  :  รับทราบและมอบฝ่ายวิชาการและวิจัยสรุปรายช่ือนักศึกษาที่แจ้งส าเร็จการศึกษาไปยังสาขาวิชา 
โปรแกรมวิชา  

ก าหนดประชุมครั้งต่อไป  วันพุธ  ที่   ๓๑   พฤษภาคม   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  


