
งานอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิ
ประศาสน์ 

อาจารย์ ดร. โศรฎา  แข็งการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล อาจารย์ ดร. โศรฎา  แข็งการ 
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี  ตรีอ านรรค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอ านรรค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข 
อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์ 
อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย อาจารย์ ดร. เอกรงค์ สุขจิต 
อาจารย์ ดร. เอกรงค์ สุขจิต อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณ

รักษ์อาจารย์ พรพรม บุญพรม อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 
อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ 
อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ 

ปรับปรุงวันท่ี 17/5/2561 



รหัสเข้าระบบ Google Classroom 
(ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ค าชี้แจง: 

1. ให้นักศึกษาค้นหาในเว็บไซต์ Google โดยพิมพ์ว่า “SUT Google Classroom” และเข้าเว็บไซต์แรก
2. เลือก “Applications” บนแถบ Menu Bar
3. เลือก “Google Classroom” แล้วล็อคอินด้วยบัญชี Gmail ของนักศึกษา
4. เมื่อเข้า Google Classroom แล้วให้ Click เครื่องหมาย “+” ที่ปรากฏด้านบนขวาของเว็บไซต์ และ

เลือก “เข้าร่วมชั้นเรียน”
5. ให้ใส่รหัส (Password) ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังปรากฏในตารางที่ 1
6. เลือกชั้นปีของนักศึกษาและอัปโหลดไฟล์แบบพบอาจารย์ที่ปรึกษา (.jpg หรือ .pdf) และกดส่งข้อมูล
7. เมื่อท าครบทุกข้ันตอนแล้วให้นักศึกษาล็อคเอาท์ออกจากระบบ และถือว่าเสร็จสิ้นการส่งเอกสาร

ตารางที่ 1: รหัสเข้าระบบ Google Classroom 
ล าดับที่ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก รหัสเข้าระบบ Google Classroom 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
2 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิ

ประศาสน ์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
4 อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ 
5 อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สลุักษณ ์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรอี านรรค 
9 อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ 
10 อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
12 อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
13 อาจารย์ ดร. เอกรงค์ สุขจติ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
15 อาจารย์ พรพรม บุญพรม 
16 อาจารย์ ดร.ชโลธร  ธรรมแท ้
17 อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
18 อาจารย์ ดร.สรุเดช ตญัตรยัรตัน ์
19 อาจารย์ อภลิักษณ์ หล่อนกลาง 



 
แบบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าภาคการศึกษา ………../…………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา............................................................ ............รหัสประจ าตัว..................................... ชั้นปีที่........... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม....................................................................... 
สถานภาพการศึกษา   ปกต ิ  รอพินิจ ครั้งที.่..................... 
ข้อมูลและรายละเอียดการเรียน 
ส าดับ รหัสและชื่อวิชา 

(ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน) 
หน่วยกิต รีเกรด 

() 
คะแนนสอบกลางภาค เกรดที่

ตั้งเป้าหมาย ได ้/ เต็ม เฉลี่ย 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 

 GPA GPAX GPAM จ านวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียน สะสมทีไ่ด้ 
ภาคการศึกษาก่อน      
ภาคการศึกษาปัจจุบัน (คิดจากเกรดที่คาดว่าจะได้)      
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
สรุปค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษาเป็นผู้กรอก) อาจารย์ลงนามรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………… 
วันที่ …… / ……./….…. 

 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถขอเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาไดต้ามที่ต้องการตลอดภาคการศึกษา แต่ต้องอย่างน้อย 1 คร้ังที่
ต้องเข้าพบในช่วงหลังสอบกลางภาคถึงก่อนวันหมดเขตถอนรายวิชา  

   2. เอกสารประกอบการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาได้แก่ (1) แบบพบอาจารย์ทีป่รึกษาที่กรอกข้อมูลครบ และ (2) 
ใบแสดงผังการเรียนที่กรอกข้อมูลครบ  



 
แบบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าภาคการศึกษา ………../…………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา............................................................ ............รหัสประจ าตัว..................................... ชั้นปีที่........... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม........................................................... ............ 
สถานภาพการศึกษา   ปกต ิ  รอพินิจ ครั้งที.่..................... 
ข้อมูลและรายละเอียดการเรียน 
ส าดับ รหัสและชื่อวิชา 

(ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน) 
หน่วยกิต รีเกรด 

() 
คะแนนสอบกลางภาค เกรดที่

ตั้งเป้าหมาย ได ้/ เต็ม เฉลี่ย 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 

 GPA GPAX GPAM จ านวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียน สะสมที่ได้ 
ภาคการศึกษาก่อน      
ภาคการศึกษาปัจจุบัน (คิดจากเกรดที่คาดว่าจะได้)      
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
สรุปค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษาเป็นผู้กรอก) อาจารย์ลงนามรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………… 
วันที่ …… / ……./….…. 

 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถขอเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาไดต้ามที่ต้องการตลอดภาคการศึกษา แต่ต้องอย่างน้อย 1 คร้ังที่
ต้องเข้าพบในช่วงหลังสอบกลางภาคถึงก่อนวันหมดเขตถอนรายวิชา  

   2. เอกสารประกอบการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาได้แก่ (1) แบบพบอาจารย์ทีป่รึกษา และ (2) ใบแสดงผังการเรียน
ที่กรอกข้อมูลครบอย่างครบถ้วนก่อนเข้าพบ  



 
แบบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าภาคการศึกษา ………../…………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา............................................................ ............รหัสประจ าตัว..................................... ชั้นปีที่........... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................... 
ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม....................................................................... 
สถานภาพการศึกษา   ปกต ิ  รอพินิจ ครั้งที.่..................... 
ข้อมูลและรายละเอียดการเรียน 
ส าดับ รหัสและชื่อวิชา 

(ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน) 
หน่วยกิต รีเกรด 

() 
คะแนนสอบกลางภาค เกรดที่

ตั้งเป้าหมาย ได ้/ เต็ม เฉลี่ย 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 

 GPA GPAX GPAM จ านวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียน สะสมที่ได้ 
ภาคการศึกษาก่อน      
ภาคการศึกษาปัจจุบัน (คิดจากเกรดที่คาดว่าจะได้)      
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
สรุปค าปรึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษาเป็นผู้กรอก) อาจารย์ลงนามรับทราบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………… 
วันที่ …… / ……./….…. 

 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถขอเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาได้ตามที่ต้องการตลอดภาคการศึกษา แต่ต้องอย่างน้อย 1 คร้ังที่
ต้องเข้าพบในช่วงหลังสอบกลางภาคถึงก่อนวันหมดเขตถอนรายวิชา  

   2. เอกสารประกอบการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาได้แก่ (1) แบบพบอาจารย์ทีป่รึกษา และ (2) ใบแสดงผังการเรียน
ที่กรอกข้อมูลครบอย่างครบถ้วนก่อนเข้าพบ  


