ระเบียบวาระการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมทุเรียนนนท อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
________________________________________

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับ รองคุ ณวุ ฒิเ พื่อ ประโยชนใ นการบรรจุ และแตง ตั้ง เป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสง เสริม วิชาการกับ งานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557
1.2.5 รายงานผลการแขง ขันตอบคําถามทางบัญ ชีระดับ ประเทศ “Thailand
Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิ จ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดรับ เหรียญเกียรตินิยม ประจําป
การศึกษา 2556
4.5 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึก ษาตอ
สัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลัก สูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 2

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 3

ผูชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่
ผูรับผิดชอบ
ผูชี้แจงเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อธิการบดี
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
เลขานุการสภาวิชาการ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
เลขานุการสภาวิชาการ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํา นวนนั ก ศึ ก ษาใหม ระดั บ ประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการ
2557
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิ จ ารณารายชื่ อ ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
เลขานุการสภาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา
2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิจ ารณารายชื่อ ผูสํา เร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดร ับ เหรีย ญ
เลขานุการสภาวิชาการ
เกียรตินิยม ประจําป การศึกษา 2556
4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมง
คณบดีคณะครุศาสตร
การศึกษานอกเวลาตอสัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตร
อุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกรหัส วิชา และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 4

ผูรับผิดชอบ

ผูชี้แจงเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 5

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จึงขอเสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 6

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดสงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเ พื่ อ ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้ง เปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 4 หลัก สูตร ทั้ง นี้ผูสํา เร็จ การศึก ษาคุณ วุฒ ิดัง กลา ว
หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เลขที่หนังสือ และวัน/เดือน/ป
ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1579 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1735 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 7

1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
พระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยหันตรา สรุปรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ
คณะ/ระดับ

ปวส.

รอยละ

ปริญญาตรี

รอยละ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

62

26

41.94

215

119

55.35

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

17

5

29.41

212

82

38.68

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

132

58

43.94

516

328

63.57

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

127

58

45.67

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

-

-

-

355

97

27.32

6. ศิลปศาสตร

-

-

-

12

3

25.00

211

89

42.18

1,437

687

47.81

รวม

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และพนสภาพการเปนนักศึกษา จําแนกตามคณะ
จํานวนนักศึกษา (คน)
ลงทะเบียนเรียน

พนสภาพ

รอยละของ
การพนสภาพ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

455

-

-

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

224

-

-

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,610

15

0.93

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

92

-

-

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

621

4

0.64

6. ศิลปศาสตร

11

-

-

3,013

19

0.63

คณะ

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการ
จัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ” ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม
2557 ณ หองประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา นั้น ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 35 ราย ผลการประเมินปรากฏรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
รายการ
1. ความสามารถในการถายทอดความรู/ ประสบการณของ
วิทยากร
2. การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น
3. ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
4. สามารถนําความรูท ี่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการ
ทํางานได
5. ระยะเวลาของการจัดโครงการ
6. สถานที่ที่จัดโครงการ
7. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ
8. การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ
9. ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ

มากที่สุด
20

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
15
-

นอยที่สุด
-

คาเฉลี่ย
4.57

19
15
12

16
18
21

2
2

-

-

4.54
4.37
4.29

20
22
19
19
18
คาเฉลี่ย

15
13
16
16
17

-

-

-

4.57
4.63
4.54
4.54
4.51
4.51

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการจัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เทากับ 4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกราย
ประเด็นความพึงพอใจไดดังนี้ สถานที่ที่จัดโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.63 รองลงมาคือ ความสามารถใน
การถายทอดความรู/ ประสบการณของวิทยากร และระยะเวลาของการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ
4.57 การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ และการอํานวยความ
สะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ 4.54 ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และสามารถ
นําความรูที่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการทํางานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ตามลําดับ
อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.4 รายงานจํา นวนนัก ศึ กษาใหม ระดั บประกาศนี ย บัตรวิช าชีพชั้นสูง และระดับปริ ญ ญาตรี
ประจําปการศึกษา 2557
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจํานวนนักศึกษาใหม (โควตาและสอบตรง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ โดยสรุป
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จํานวนแผนรับ ขึ้นทะเบียนโควตา และสอบตรง ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ
ลําดับที่

คณะ

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

510

155

390

306

276

2

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

450

225

145

0

145

3

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,670

1,240

1,617

1,327

1,234

4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

355

114

139

100

99

5

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

642

184

724

553

436

6

ศิลปศาสตร

240

118

147

107

107

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามศูนย
ลําดับที่

ศูนย

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

หันตรา

980

456

464

253

373

2

วาสุกรี

1,565

776

956

815

776

3

นนทบุรี

1,107

302

845

622

558

4

สุพรรณบุรี

1,215

502

897

703

590

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge”
ครั้งที่ 2
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี ศูนยสุพรรณบุรี ไดสงนักศึกษาเขา
รวมแขงขันตอบคําถามทางบัญ ชีร ะดับ ประเทศ “Thailand Accounting Challenge” ครั้ง ที่ 2 ซึ่ง จัดโดย
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชี สภาวิชาชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ
เมื่อวันเสารที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช
ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหกลุมอาจารย และนิสติ นักศึกษา
อีกทั้งกระตุนใหเห็นบทบาทสําคัญของการศึกษาดานบัญชี ที่มีตอการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเปนประโยชนตอ
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่เ ปดสอนหลัก สูตรการบัญ ชี อันทําใหนิสิตนัก ศึก ษาไดแสดงความรูความสามารถ
ดานบัญชี และเปนแนวทางในการสรางผลงานใหกับนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญ ชี
ศูนยสุพรรณบุรี มีผลการแขงขันผานเขารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดทาย จากทีมที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 126 ทีม
จากสถาบันการศึกษา 64 แหงทั่วประเทศ รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. นางสาวปทมา พิกุลทอง
2. นางสาวสุนิษา จําปาเงิน
3. นางสาวอรวรรณ รูปสม
รายชื่อทีมที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 4
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ดวยเลขานุก ารสภาวิชาการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดจัด ทํา รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมทุเรียนนนน
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 21 หนา เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
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จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จ
เรียบรอยแลว มีนักศึกษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 89 คน รายละเอียดดังเอกสาร
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปสุดทาย
62
17
132
211

ผูสําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

26
5
58
89

41.94
29.41
43.94
42.18

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
เสร็จเรียบรอยแลว มีนัก ศึก ษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 687 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ 1 จํานวน 1 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 8 คน รายละเอียดดัง เอกสารรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

เกียรตินิยม

จํานวน
นักศึกษาชั้นป
สุดทาย

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

อันดับ 2

รวม
จํานวน
เกียรตินิยม

รอยละของผูไดรับ
เกียรตินิยมเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษา

อันดับ 1

215
212
516
127
355
12

119
82
328
58
97
3

1
-

2
5
1
-

2
6
1
-

1.68
0.00
1.83
0.00
1.03
0.00

1,437

687

1

8

9

1.31

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณารายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดประเมินผลการเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว
โดยมีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2556 จํานวน 7 คน ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
จํานวนนักศึกษาชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

72

6

8.33

10
72

1
7

10.00
9.72

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิช าการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่สมควรไดรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2556
ตามขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ วา ดว ยการศึก ษาระดับ ปริญ ญา
พ.ศ. 2550 ขอ 26 การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน ใหม หาวิท ยาลัยจัดใหมี เหรียญ
เกียรตินิยม แกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดนโดยแยกเปนคณะ ดําเนินการปการศึก ษาละหนึ่ง ครั้ง
และใหอธิการบดีนําเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของ
ปการศึกษา
บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนสุดทายของปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีคุณสมบัติครบตามขอบัง คับ ฯ ซึ่ง สมควรไดรับ เกียรตินิยมเหรียญทอง จํานวน 3 ราย และเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จํานวน 7 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้

เกียรตินิยมเหรียญทอง
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุรี)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
152124251018 นางสาววรรณิศา แกวตาแสง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.79

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
455204221005 นายอรุณชัย
กาหลง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.86

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยหันตรา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
455302221031 นายมานะ
อับดุลเลาะ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.93

เกียรตินิยมเหรียญเงิน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
152123251020 นาวสาวสุภิญญา วงษชมภู

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยสุพรรณบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
352118251018 นายสุกฤษฎิ์
จันทรไกร
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
453210241043 นางสาวศิริโสภา ลีเลิศ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยสุพรรณบุร)ี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
355328221022 นางสาวณิชกานต น้ําดอกไม
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศูนยวาสุกรี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.76
3.90
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คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.66

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (ศูนยนนทบุรี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
153519241011 นายธณากรณ
เลื่อนไชย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.69

7. คณะศิลปศาสตร (ศูนยหันตรา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
453607241012 นางสาวปาริชาติ สุขสําราญ

3.67

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และความในขอ 26 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตใหนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษาตอสัปดาห ในกลุมวิชา
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม
2557 เห็นชอบใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นําเรื่องที่ไดเสนอขอแกไขขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องของการขอแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลาตอสัปดาห รวม 2 รายวิชา นั้น ใหเสนอผาน
การพิจารณาของที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแกไขขอมูลหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง นั้น
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงไดขอปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ตอสัปดาห หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคุรุสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-59-01 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 6(0-40-0)

107-59-01 การปฏิบัติการสอน 1

6(0-40-12)

2

107-59-02 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6(0-40-0)

107-59-02 การปฏิบัติการสอน 2

6(0-40-12)

นอกจากนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอแกไขขอมูลชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีตอสัปดาห
และจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอสัปดาห ในหลักสูตรดังกลาวเพิ่ม เติม จํานวน 2 รายวิชา ซึ่ง มีร ายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(2-3-6)

2

107-42-05 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

2(0-6-3)

107-42-05 การฝกทักษะวิชาชีพครู

2(0-6-3)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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4.6 พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบการปรั บ แก ร หั ส วิ ช า และชื่ อ วิช าภาษาอั งกฤษ หลั ก สู ตรครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอัง กฤษ หลัก สูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) เนื่องจากรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรดังกลาวฯ ไมตรงกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง)

หนา
ขอมูลเดิม
19, 35 103-22-04 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
22, 46 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)
22, 44 106-13-01 จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Psychological Management of
Industrial Organization)
34 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)

103-12-04
102-33-09
106-13-01
102-33-09

ขอมูลหลังปรับแกไข
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)
จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Industrial Organization
Psychological Management)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)

ทั้งนี้ใหมีผลครอบคลุม ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล (ตอเนื่อง) ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 19

ระเบียบวาระการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมทุเรียนนนท อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
________________________________________

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับ รองคุ ณวุ ฒิเ พื่อ ประโยชนใ นการบรรจุ และแตง ตั้ง เป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสง เสริม วิชาการกับ งานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557
1.2.5 รายงานผลการแขง ขันตอบคําถามทางบัญ ชีระดับ ประเทศ “Thailand
Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิ จ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดรับ เหรียญเกียรตินิยม ประจําป
การศึกษา 2556
4.5 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึก ษาตอ
สัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลัก สูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 2

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 3

ผูชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่
ผูรับผิดชอบ
ผูชี้แจงเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อธิการบดี
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
เลขานุการสภาวิชาการ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
เลขานุการสภาวิชาการ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํา นวนนั ก ศึ ก ษาใหม ระดั บ ประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการ
2557
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิ จ ารณารายชื่ อ ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
เลขานุการสภาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา
2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิจ ารณารายชื่อ ผูสํา เร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดร ับ เหรีย ญ
เลขานุการสภาวิชาการ
เกียรตินิยม ประจําป การศึกษา 2556
4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมง
คณบดีคณะครุศาสตร
การศึกษานอกเวลาตอสัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตร
อุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกรหัส วิชา และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 4

ผูรับผิดชอบ

ผูชี้แจงเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 5

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จึงขอเสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 6

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดสงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเ พื่ อ ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้ง เปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 4 หลัก สูตร ทั้ง นี้ผูสํา เร็จ การศึก ษาคุณ วุฒ ิดัง กลา ว
หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เลขที่หนังสือ และวัน/เดือน/ป
ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1579 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1735 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
พระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยหันตรา สรุปรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ
คณะ/ระดับ

ปวส.

รอยละ

ปริญญาตรี

รอยละ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

62

26

41.94

215

119

55.35

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

17

5

29.41

212

82

38.68

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

132

58

43.94

516

328

63.57

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

127

58

45.67

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

-

-

-

355

97

27.32

6. ศิลปศาสตร

-

-

-

12

3

25.00

211

89

42.18

1,437

687

47.81

รวม

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และพนสภาพการเปนนักศึกษา จําแนกตามคณะ
จํานวนนักศึกษา (คน)
ลงทะเบียนเรียน

พนสภาพ

รอยละของ
การพนสภาพ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

455

-

-

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

224

-

-

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,610

15

0.93

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

92

-

-

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

621

4

0.64

6. ศิลปศาสตร

11

-

-

3,013

19

0.63

คณะ

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการ
จัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ” ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม
2557 ณ หองประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา นั้น ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 35 ราย ผลการประเมินปรากฏรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
รายการ
1. ความสามารถในการถายทอดความรู/ ประสบการณของ
วิทยากร
2. การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น
3. ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
4. สามารถนําความรูท ี่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการ
ทํางานได
5. ระยะเวลาของการจัดโครงการ
6. สถานที่ที่จัดโครงการ
7. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ
8. การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ
9. ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ

มากที่สุด
20

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
15
-

นอยที่สุด
-

คาเฉลี่ย
4.57

19
15
12

16
18
21

2
2

-

-

4.54
4.37
4.29

20
22
19
19
18
คาเฉลี่ย

15
13
16
16
17

-

-

-

4.57
4.63
4.54
4.54
4.51
4.51

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการจัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เทากับ 4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกราย
ประเด็นความพึงพอใจไดดังนี้ สถานที่ที่จัดโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.63 รองลงมาคือ ความสามารถใน
การถายทอดความรู/ ประสบการณของวิทยากร และระยะเวลาของการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ
4.57 การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ และการอํานวยความ
สะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ 4.54 ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และสามารถ
นําความรูที่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการทํางานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ตามลําดับ
อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.4 รายงานจํา นวนนัก ศึ กษาใหม ระดั บประกาศนี ย บัตรวิช าชีพชั้นสูง และระดับปริ ญ ญาตรี
ประจําปการศึกษา 2557
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจํานวนนักศึกษาใหม (โควตาและสอบตรง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ โดยสรุป
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จํานวนแผนรับ ขึ้นทะเบียนโควตา และสอบตรง ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ
ลําดับที่

คณะ

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

510

155

390

306

276

2

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

450

225

145

0

145

3

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,670

1,240

1,617

1,327

1,234

4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

355

114

139

100

99

5

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

642

184

724

553

436

6

ศิลปศาสตร

240

118

147

107

107

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามศูนย
ลําดับที่

ศูนย

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

หันตรา

980

456

464

253

373

2

วาสุกรี

1,565

776

956

815

776

3

นนทบุรี

1,107

302

845

622

558

4

สุพรรณบุรี

1,215

502

897

703

590

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge”
ครั้งที่ 2
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี ศูนยสุพรรณบุรี ไดสงนักศึกษาเขา
รวมแขงขันตอบคําถามทางบัญ ชีร ะดับ ประเทศ “Thailand Accounting Challenge” ครั้ง ที่ 2 ซึ่ง จัดโดย
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชี สภาวิชาชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ
เมื่อวันเสารที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช
ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหกลุมอาจารย และนิสติ นักศึกษา
อีกทั้งกระตุนใหเห็นบทบาทสําคัญของการศึกษาดานบัญชี ที่มีตอการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเปนประโยชนตอ
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่เ ปดสอนหลัก สูตรการบัญ ชี อันทําใหนิสิตนัก ศึก ษาไดแสดงความรูความสามารถ
ดานบัญชี และเปนแนวทางในการสรางผลงานใหกับนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญ ชี
ศูนยสุพรรณบุรี มีผลการแขงขันผานเขารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดทาย จากทีมที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 126 ทีม
จากสถาบันการศึกษา 64 แหงทั่วประเทศ รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. นางสาวปทมา พิกุลทอง
2. นางสาวสุนิษา จําปาเงิน
3. นางสาวอรวรรณ รูปสม
รายชื่อทีมที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 4
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ดวยเลขานุก ารสภาวิชาการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดจัด ทํา รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมทุเรียนนนน
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 21 หนา เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
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จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จ
เรียบรอยแลว มีนักศึกษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 89 คน รายละเอียดดังเอกสาร
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปสุดทาย
62
17
132
211

ผูสําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

26
5
58
89

41.94
29.41
43.94
42.18

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
เสร็จเรียบรอยแลว มีนัก ศึก ษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 687 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ 1 จํานวน 1 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 8 คน รายละเอียดดัง เอกสารรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

เกียรตินิยม

จํานวน
นักศึกษาชั้นป
สุดทาย

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

อันดับ 2

รวม
จํานวน
เกียรตินิยม

รอยละของผูไดรับ
เกียรตินิยมเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษา

อันดับ 1

215
212
516
127
355
12

119
82
328
58
97
3

1
-

2
5
1
-

2
6
1
-

1.68
0.00
1.83
0.00
1.03
0.00

1,437

687

1

8

9

1.31

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณารายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดประเมินผลการเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว
โดยมีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2556 จํานวน 7 คน ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
จํานวนนักศึกษาชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

72

6

8.33

10
72

1
7

10.00
9.72

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิช าการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่สมควรไดรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2556
ตามขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ วา ดว ยการศึก ษาระดับ ปริญ ญา
พ.ศ. 2550 ขอ 26 การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน ใหม หาวิท ยาลัยจัดใหมี เหรียญ
เกียรตินิยม แกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดนโดยแยกเปนคณะ ดําเนินการปการศึก ษาละหนึ่ง ครั้ง
และใหอธิการบดีนําเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของ
ปการศึกษา
บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนสุดทายของปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีคุณสมบัติครบตามขอบัง คับ ฯ ซึ่ง สมควรไดรับ เกียรตินิยมเหรียญทอง จํานวน 3 ราย และเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จํานวน 7 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้

เกียรตินิยมเหรียญทอง
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุรี)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
152124251018 นางสาววรรณิศา แกวตาแสง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.79

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
455204221005 นายอรุณชัย
กาหลง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.86

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยหันตรา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
455302221031 นายมานะ
อับดุลเลาะ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.93

เกียรตินิยมเหรียญเงิน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
152123251020 นาวสาวสุภิญญา วงษชมภู

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยสุพรรณบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
352118251018 นายสุกฤษฎิ์
จันทรไกร
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
453210241043 นางสาวศิริโสภา ลีเลิศ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยสุพรรณบุร)ี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
355328221022 นางสาวณิชกานต น้ําดอกไม
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศูนยวาสุกรี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.76
3.90
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255403221012 นายนพรัตน

เนตรทิพย
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คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.66

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (ศูนยนนทบุรี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
153519241011 นายธณากรณ
เลื่อนไชย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.69

7. คณะศิลปศาสตร (ศูนยหันตรา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
453607241012 นางสาวปาริชาติ สุขสําราญ

3.67

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และความในขอ 26 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตใหนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษาตอสัปดาห ในกลุมวิชา
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม
2557 เห็นชอบใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นําเรื่องที่ไดเสนอขอแกไขขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องของการขอแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลาตอสัปดาห รวม 2 รายวิชา นั้น ใหเสนอผาน
การพิจารณาของที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแกไขขอมูลหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง นั้น
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงไดขอปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ตอสัปดาห หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคุรุสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-59-01 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 6(0-40-0)

107-59-01 การปฏิบัติการสอน 1

6(0-40-12)

2

107-59-02 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6(0-40-0)

107-59-02 การปฏิบัติการสอน 2

6(0-40-12)

นอกจากนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอแกไขขอมูลชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีตอสัปดาห
และจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอสัปดาห ในหลักสูตรดังกลาวเพิ่ม เติม จํานวน 2 รายวิชา ซึ่ง มีร ายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(2-3-6)

2

107-42-05 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

2(0-6-3)

107-42-05 การฝกทักษะวิชาชีพครู

2(0-6-3)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 18

4.6 พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบการปรั บ แก ร หั ส วิ ช า และชื่ อ วิช าภาษาอั งกฤษ หลั ก สู ตรครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอัง กฤษ หลัก สูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) เนื่องจากรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรดังกลาวฯ ไมตรงกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง)

หนา
ขอมูลเดิม
19, 35 103-22-04 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
22, 46 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)
22, 44 106-13-01 จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Psychological Management of
Industrial Organization)
34 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)

103-12-04
102-33-09
106-13-01
102-33-09

ขอมูลหลังปรับแกไข
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)
จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Industrial Organization
Psychological Management)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)

ทั้งนี้ใหมีผลครอบคลุม ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล (ตอเนื่อง) ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 19

ระเบียบวาระการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมทุเรียนนนท อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
________________________________________

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับ รองคุ ณวุ ฒิเ พื่อ ประโยชนใ นการบรรจุ และแตง ตั้ง เป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสง เสริม วิชาการกับ งานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557
1.2.5 รายงานผลการแขง ขันตอบคําถามทางบัญ ชีระดับ ประเทศ “Thailand
Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิ จ ารณารายชื่อผูสําเร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดรับ เหรียญเกียรตินิยม ประจําป
การศึกษา 2556
4.5 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึก ษาตอ
สัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลัก สูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

หนา 2

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 3

ผูชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่
ผูรับผิดชอบ
ผูชี้แจงเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อธิการบดี
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
เลขานุการสภาวิชาการ
แตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
เลขานุการสภาวิชาการ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
1.2.4 รายงานจํา นวนนั ก ศึ ก ษาใหม ระดั บ ประกาศนี ยบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการ
2557
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิ จ ารณารายชื่ อ ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
เลขานุการสภาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา
2556
4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาค
เลขานุการสภาวิชาการ
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
4.4 พิจ ารณารายชื่อ ผูสํา เร็จ การศึก ษาที่ส มควรไดร ับ เหรีย ญ
เลขานุการสภาวิชาการ
เกียรตินิยม ประจําป การศึกษา 2556
4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมง
คณบดีคณะครุศาสตร
การศึกษานอกเวลาตอสัปดาห ในกลุมวิชาการศึกษา หลักสูตร
อุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4.6 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการปรับ แกรหัส วิชา และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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ผูรับผิดชอบ

ผูชี้แจงเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จึงขอเสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดสงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเ พื่ อ ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้ง เปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 4 หลัก สูตร ทั้ง นี้ผูสํา เร็จ การศึก ษาคุณ วุฒ ิดัง กลา ว
หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เลขที่หนังสือ และวัน/เดือน/ป
ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557
ศธ 0206.6/1579 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1735 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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1.2.2 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
พระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยหันตรา สรุปรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ
คณะ/ระดับ

ปวส.

รอยละ

ปริญญาตรี

รอยละ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

ชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จ

ของผูสําเร็จ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

62

26

41.94

215

119

55.35

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

17

5

29.41

212

82

38.68

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

132

58

43.94

516

328

63.57

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

127

58

45.67

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

-

-

-

355

97

27.32

6. ศิลปศาสตร

-

-

-

12

3

25.00

211

89

42.18

1,437

687

47.81

รวม

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และพนสภาพการเปนนักศึกษา จําแนกตามคณะ
จํานวนนักศึกษา (คน)
ลงทะเบียนเรียน

พนสภาพ

รอยละของ
การพนสภาพ

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

455

-

-

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

224

-

-

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,610

15

0.93

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

92

-

-

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

621

4

0.64

6. ศิลปศาสตร

11

-

-

3,013

19

0.63

คณะ

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
1.2.3 รายงานผลโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการ
จัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ” ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม
2557 ณ หองประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา นั้น ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 35 ราย ผลการประเมินปรากฏรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
รายการ
1. ความสามารถในการถายทอดความรู/ ประสบการณของ
วิทยากร
2. การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น
3. ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
4. สามารถนําความรูท ี่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการ
ทํางานได
5. ระยะเวลาของการจัดโครงการ
6. สถานที่ที่จัดโครงการ
7. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ
8. การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ
9. ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ

มากที่สุด
20

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
15
-

นอยที่สุด
-

คาเฉลี่ย
4.57

19
15
12

16
18
21

2
2

-

-

4.54
4.37
4.29

20
22
19
19
18
คาเฉลี่ย

15
13
16
16
17

-

-

-

4.57
4.63
4.54
4.54
4.51
4.51

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการจัดโครงการ “งานสงเสริมวิชาการกับงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เทากับ 4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกราย
ประเด็นความพึงพอใจไดดังนี้ สถานที่ที่จัดโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.63 รองลงมาคือ ความสามารถใน
การถายทอดความรู/ ประสบการณของวิทยากร และระยะเวลาของการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ
4.57 การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ และการอํานวยความ
สะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับเดียวกันคือ 4.54 ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และสามารถ
นําความรูที่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชนในการทํางานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ตามลําดับ
อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.4 รายงานจํา นวนนัก ศึ กษาใหม ระดั บประกาศนี ย บัตรวิช าชีพชั้นสูง และระดับปริ ญ ญาตรี
ประจําปการศึกษา 2557
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจํานวนนักศึกษาใหม (โควตาและสอบตรง)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ โดยสรุป
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จํานวนแผนรับ ขึ้นทะเบียนโควตา และสอบตรง ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ
ลําดับที่

คณะ

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

510

155

390

306

276

2

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

450

225

145

0

145

3

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,670

1,240

1,617

1,327

1,234

4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

355

114

139

100

99

5

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

642

184

724

553

436

6

ศิลปศาสตร

240

118

147

107

107

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามศูนย
ลําดับที่

ศูนย

แผนรับ
รวม

ขึ้นทะเบียน

สอบตรง

โควตา

สมัคร

เขาสอบขอเขียน

ประกาศผล

1

หันตรา

980

456

464

253

373

2

วาสุกรี

1,565

776

956

815

776

3

นนทบุรี

1,107

302

845

622

558

4

สุพรรณบุรี

1,215

502

897

703

590

4,867

2,036

3,162

2,393

2,297

รวม

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2.5 รายงานผลการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge”
ครั้งที่ 2
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี ศูนยสุพรรณบุรี ไดสงนักศึกษาเขา
รวมแขงขันตอบคําถามทางบัญ ชีร ะดับ ประเทศ “Thailand Accounting Challenge” ครั้ง ที่ 2 ซึ่ง จัดโดย
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชี สภาวิชาชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ
เมื่อวันเสารที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช
ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหกลุมอาจารย และนิสติ นักศึกษา
อีกทั้งกระตุนใหเห็นบทบาทสําคัญของการศึกษาดานบัญชี ที่มีตอการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเปนประโยชนตอ
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่เ ปดสอนหลัก สูตรการบัญ ชี อันทําใหนิสิตนัก ศึก ษาไดแสดงความรูความสามารถ
ดานบัญชี และเปนแนวทางในการสรางผลงานใหกับนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญ ชี
ศูนยสุพรรณบุรี มีผลการแขงขันผานเขารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดทาย จากทีมที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 126 ทีม
จากสถาบันการศึกษา 64 แหงทั่วประเทศ รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ
“Thailand Accounting Challenge” ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. นางสาวปทมา พิกุลทอง
2. นางสาวสุนิษา จําปาเงิน
3. นางสาวอรวรรณ รูปสม
รายชื่อทีมที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผลการแขงขัน
ชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 4
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ดวยเลขานุก ารสภาวิชาการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดจัด ทํา รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมทุเรียนนนน
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 21 หนา เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 11

จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557

หนา 12

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จ
เรียบรอยแลว มีนักศึกษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 89 คน รายละเอียดดังเอกสาร
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปสุดทาย
62
17
132
211

ผูสําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

26
5
58
89

41.94
29.41
43.94
42.18

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557
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4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
เสร็จเรียบรอยแลว มีนัก ศึก ษาที่ผานการศึก ษาครบหลัก สูตรและสมควรสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 687 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ 1 จํานวน 1 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 8 คน รายละเอียดดัง เอกสารรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

เกียรตินิยม

จํานวน
นักศึกษาชั้นป
สุดทาย

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

อันดับ 2

รวม
จํานวน
เกียรตินิยม

รอยละของผูไดรับ
เกียรตินิยมเทียบกับ
ผูสําเร็จการศึกษา

อันดับ 1

215
212
516
127
355
12

119
82
328
58
97
3

1
-

2
5
1
-

2
6
1
-

1.68
0.00
1.83
0.00
1.03
0.00

1,437

687

1

8

9

1.31

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุ ญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557
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4.3 พิจารณารายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดประเมินผลการเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว
โดยมีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2556 จํานวน 7 คน ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา (คน)
จํานวนนักศึกษาชั้นปสดุ ทาย

สําเร็จการศึกษา

รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา

72

6

8.33

10
72

1
7

10.00
9.72

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึง ขอรายงานตอสภาวิช าการเพื่อ โปรดพิจ ารณา และอนุญ าตใหนํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2557
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4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่สมควรไดรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2556
ตามขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ วา ดว ยการศึก ษาระดับ ปริญ ญา
พ.ศ. 2550 ขอ 26 การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน ใหม หาวิท ยาลัยจัดใหมี เหรียญ
เกียรตินิยม แกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดนโดยแยกเปนคณะ ดําเนินการปการศึก ษาละหนึ่ง ครั้ง
และใหอธิการบดีนําเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของ
ปการศึกษา
บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนสุดทายของปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีคุณสมบัติครบตามขอบัง คับ ฯ ซึ่ง สมควรไดรับ เกียรตินิยมเหรียญทอง จํานวน 3 ราย และเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จํานวน 7 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้

เกียรตินิยมเหรียญทอง
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุรี)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
152124251018 นางสาววรรณิศา แกวตาแสง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.79

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
455204221005 นายอรุณชัย
กาหลง
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.86

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยหันตรา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
455302221031 นายมานะ
อับดุลเลาะ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.93

เกียรตินิยมเหรียญเงิน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยนนทบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
152123251020 นาวสาวสุภิญญา วงษชมภู

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยสุพรรณบุร)ี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
352118251018 นายสุกฤษฎิ์
จันทรไกร
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.71

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ศูนยหันตรา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
453210241043 นางสาวศิริโสภา ลีเลิศ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยสุพรรณบุร)ี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
355328221022 นางสาวณิชกานต น้ําดอกไม
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศูนยวาสุกรี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.76
3.90
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คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.66

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (ศูนยนนทบุรี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
153519241011 นายธณากรณ
เลื่อนไชย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.69

7. คณะศิลปศาสตร (ศูนยหันตรา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
453607241012 นางสาวปาริชาติ สุขสําราญ

3.67

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และความในขอ 26 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตใหนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษาตอสัปดาห ในกลุมวิชา
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม
2557 เห็นชอบใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นําเรื่องที่ไดเสนอขอแกไขขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องของการขอแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลาตอสัปดาห รวม 2 รายวิชา นั้น ใหเสนอผาน
การพิจารณาของที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแกไขขอมูลหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง นั้น
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงไดขอปรับแกชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ตอสัปดาห หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคุรุสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-59-01 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 6(0-40-0)

107-59-01 การปฏิบัติการสอน 1

6(0-40-12)

2

107-59-02 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6(0-40-0)

107-59-02 การปฏิบัติการสอน 2

6(0-40-12)

นอกจากนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอแกไขขอมูลชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีตอสัปดาห
และจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอสัปดาห ในหลักสูตรดังกลาวเพิ่ม เติม จํานวน 2 รายวิชา ซึ่ง มีร ายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่

ขอมูลเดิม

ขอมูลหลังปรับแก

1

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

107-21-04 การวิจัยทางการศึกษา

3(2-3-6)

2

107-42-05 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

2(0-6-3)

107-42-05 การฝกทักษะวิชาชีพครู

2(0-6-3)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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4.6 พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบการปรั บ แก ร หั ส วิ ช า และชื่ อ วิช าภาษาอั งกฤษ หลั ก สู ตรครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอปรับแกรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอัง กฤษ หลัก สูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) เนื่องจากรหัสวิชา และชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรดังกลาวฯ ไมตรงกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง)

หนา
ขอมูลเดิม
19, 35 103-22-04 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
22, 46 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)
22, 44 106-13-01 จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Psychological Management of
Industrial Organization)
34 102-33-09 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industry)

103-12-04
102-33-09
106-13-01
102-33-09

ขอมูลหลังปรับแกไข
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
(Electrical Measurements and
Instrumentations)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)
จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
(Industrial Organization
Psychological Management)
เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
(Boiler Industrial)

ทั้งนี้ใหมีผลครอบคลุม ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล (ตอเนื่อง) ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษา ที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -
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