
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่  3/2557 
วันพุธที่  5  มีนาคม 2557  เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุม ทุเรียนนนท์   อาคาร วิทยบริการ  ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี 

________________________________________ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1 การรับรองคุณวุฒิ 
1.2.2 รายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลกลางเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 
1.2.3 รายงานผลประเมิน โครงการ “การควบคุมการจัดท ารายงานการก ากับผล

การด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม”่ 
1.2.4 รายงาน ผลประเมิน โครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย” 
1.2.5 ข้อมูลการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2561  
1.2.6 รายงานสรุปโครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม ครั้งที่ 1 
1.2.7  รายงานสรุปโครงการอบรมเทคนิคการท างานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศ (Visiting Professor) 
1.2.8 รายงานผลการแข่งขันการน าเสนอแนวความคิด และกองเชียร์ ในงานเทศกาล

โคนมแห่งชาต ิประจ าปี  2557 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง       
 

 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอ บหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเงิน  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.3 พิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.4 พิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเลขานุการ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อวิชา หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4.9 พิจารณา ให้ความเห็นชอ บปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ        
  

 - ไม่มี -   
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ผู้ชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี  3/2557 

วันพุธที่  5  มีนาคม  2557  เวลา 13.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ผู้รับผิดชอบ ผู้ชี้แจงเพิ่มเติม 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  อธิการบดี  
1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.2.1 การรับรองคุณวุฒิ  
 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.2  รายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลกลางเพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556  

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.3 รายงานผลประเมินโครงการ “การควบคุมการจัดท ารายงาน
การก ากับผลการด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุงและ
หลักสูตรใหม”่ 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.4 รายงาน ผลประเมินโครงการ “ งานส่งเสริมวิชาการกับ
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.5 ข้อมูลการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2561 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.6 รายงานสรุปโครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

1.2.7  รายงานสรุปโครงการอบรมเทคนิคการท างานวิจัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professor) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

1.2.8 รายงานผลการแข่งขันการน าเสนอแนวความคิด และกองเชียร์ 
ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาต ิประจ าปี  2557 

รองอธิการบดี  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง     
- ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
4.1   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.4   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ระเบียบวาระท่ี ผู้รับผิดชอบ ผู้ชี้แจงเพิ่มเติม 
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาการเลขานุการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

4.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท   
ประจ าปีการศึกษา 255 7 (ฉบับร่าง)  

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  

 จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ...........................................................................................  
.................................................................. ..............................................................................................  
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1.2 เรื่องเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.2.1  การรับรองคุณวุฒิ  

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0506(2)/ว52  ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 
และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0506(2)/ว53  ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/491 ลงวันที่   
25 ธันวาคม 2556 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/464 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การรับรอง
คุณวุฒิ สกอ. ขอให้ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 58 และ 
88 หลักสูตร ตามล าดับ ซึ่ง สกอ. ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบของหลักสูตรแล้วนั้น และ ก.พ. ได้พิจารณา
แล้วมีมติรับรองคุณวุฒิ และรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว จ านวน 58 และ 88 หลักสูตร ตามล าดับ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  
พลเรือนสามัญในต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้ในอัตรา
เงินเดือนต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
จ านวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2550 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2551 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2551 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2551 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2551 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2551 
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2551 
10. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2548 

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................  
..................................................................... .......................................... ......................................................  
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1.2.2  รายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลกลางเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   
ประจ าปี การศึกษา 2556 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าข้อมูลกลางระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมรายงานผลผ่านระบบ Che Qa Online ทั้งในส่วนของ Common Data Set และในส่วน
ของรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556  

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดท าข้อมูลกลาง ที่ใช้ในการด าเนินการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 
2. จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2556 
4. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศ   

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 
 

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 8 - 12 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 5 - 6 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 6 - 11 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 4 - 4 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 8 1 9 
ศิลปศาสตร ์ - 3 - 3 
วิทยาลัยการจัดการ - - 1 1 

รวม 10 34 2 46 
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ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 210 1,183 - 1,393 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 99 791 - 890 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,135 5,276 - 6,411 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 788 - 788 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 1,997 10 2,007 
ศิลปศาสตร ์ - 612 - 612 
วิทยาลัยการจัดการ - - 130 130 

รวม 1,444 10,647 140 12,231 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 

SCH 
รวม SCH FTES 

SCH 
รวม SCH FTES 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13,442 12,984 26,426 734.06 - - - - 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

5,479 5,922 11,401 316.69 - - - - 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

65,537 62,596 128,133 3,559.25 - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 33,650 29,786 63,436 1,762.11 - - - - 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

17,683 20,358 38,041 1,056.69 80 15 95 3.96 

ศิลปศาสตร์ 33,376 30,144 63,520 1,764.44 - - - - 
วิทยาลัยการจัดการ - - - - 672 453 1,125 46.88 

รวม 169,167 161,790 330,957 9,193.24 752 468 1,220 50.83 
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ตารางท่ี 4 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศ   
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

 

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท รวม ร้อยละของผู้ได้

ระดับ C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 136 66 521 307 - - 657 373 56.77 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

61 9 293 223 - - 354 232 65.54 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

390 281 2,206 1,519 - - 2,596 1,800 69.34 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 365 234 - - 365 234 64.11 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- - 576 361 - - 576 361 62.67 

ศิลปศาสตร์ - - 1,372 900 - - 1,372 900 65.60 
วิทยาลัยการจัดการ - - - - 36 36 36 36 100 

รวม 587 356 5,333 3,544 36 36 5,956 3,936 66.08 
 

หมายเหตุ : 1. ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2555 = 74%  ผลการด าเนินการ = 67.16% 
2. ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2556 = 76% 

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................  
..................................................................... .......................................... ......................................................  

 
  



ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สวุรรณภูม ิ ครั้งท่ี 3/2557                                                       หน้า   10  

1.2.3  รายงาน ผลประเมินโครงการ “ การควบคุมการจัดท ารายงานการก ากับผลการด าเนินการของ
หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่” 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
“การควบคุมการจัดท ารายงานการก ากับผลการด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ” เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา 

โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับ
เกียรติจากคุณนิภาพรรณ  แก่นคง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และคุณสมบัติ  รุ่งรัศมี นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามรายตัวบ่งชี้ของหลักสูตรปรับปรุงและ
หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามรวม 72 ราย รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตาราง   แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ภาพรวมในการด าเนินการจัดโครงการเหมาะสม 14 49 8 1 - 4.06 มาก 
2. ระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม 15 38 15 2 2 3.86 มาก 
3. สถานที่ที่จัดโครงการเหมาะสม 20 46 6 - - 4.19 มาก 
4. การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น 22 32 16 2 - 4.03 มาก 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 15 40 15 2 - 3.94 มาก 
6. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 21 38 11 2 - 4.08 มาก 
7. การต้อนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ 31 35 5 1 - 4.33 มาก 
8. การอ านวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ 32 34 5 1 - 4.35 มาก 
9. การบรรยายของวิทยากรเหมาะสม 27 35 7 3 - 4.19 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.12 มาก 
 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการเท่ากับ  4.12 คือ 
ระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสามารถจ าแนกรายประเด็นความพึงพอใจได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ  
พึงพอใจ การอ านวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ  มากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ  
การต้อนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ  มีค่าเฉลี่ย 4.33  สถานที่ที่จัดโครงการเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.19  
การบรรยายของวิทยากรเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.19 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 
4.08 ภาพรวมในการด าเนินการจัดโครงการเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.06 การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น  
มีค่าเฉลี่ย 4.03 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ย 3.94 และระยะเวลาของการจัดโครงการ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ 

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................   
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1.2.4  รายงานผลประเมิน โครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการ
จัดโครงการ  “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” เพ่ือติดตามการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 รอบ 6 เดือน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมหันตรา 
อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  นั้น ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ตอบแบบสอบถามรวม 66 ราย รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง   แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ของ
วิทยากร 

34 30 2 - - 4.48 

2. การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น 37 25 4 - - 4.50 
3. ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ 38 24 4 - - 4.52 
4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับคร้ังนี้ไปใช้ประโยชน์ในการ 
   ท างานได้ 

37 27 2 - - 4.53 

5. ระยะเวลาของการจัดโครงการ 
6. สถานที่ที่จัดโครงการ 
7. การต้อนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ 
8. การอ านวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ 
9. ภาพรวมในการด าเนินการจัดโครงการ 

23 
24 
38 
38 
35 

38 
37 
27 
27 
30 

5 
5 
1 
1 
1 

  -  
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

4.27 
4.29 
4.56 
4.56 
4.52 

ค่าเฉลี่ย 4.47 
 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับ  
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสามารถจ าแนกรายประเด็น
ความพึงพอใจได้ดังนี้ การต้อนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ และการอ านวยความสะดวกของคณะกรรมการ
จัดโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในระดับเดียวกันคือ 4.56 รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ และภาพรวม
ในการด าเนินการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยในระดับเดียวกันคือ 4.52 การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ คิดเห็น 
มีค่าเฉลี่ย 4.50 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.48 สถานที่ที่จัด
โครงการ  มีค่าเฉลี่ย 4.29 และระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามล าดับ      

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................  
..................................................................... .......................................... ......................................................  

 
 

1.2.5  ข้อมูลการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2561 

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามต่อที่ประชุม เกี่ยวกับแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี นั้น ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมข้อมูลการเปิด
การศึกษาหลักสูตรใหม่ ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  แสดงรายละเอียดการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่  ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ
2557 2558 2559 2560 2561 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 

  
      

  สาขาวิชา :  การจัดการนวัตกรรม 
  

      

  หลักสูตร :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
 

 
      

  สาขาวิชา :  วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละการศึกษา   
               

       

  หลักสูตร :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

 
      

  สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการผลิต 
 

       

 
หลักสูตร :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)  

   
  

 
สาขาวิชา :  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 

 
  

  

เทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

หลักสูตร :  เทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

 

    

  

 
หลักสูตร :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)   

   
  

 
สาขาวิชา :  - 
 

  
  

  

บริหารธุรกิจและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา :  การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน             
 

   
 

    
  

  
หลักสูตร :   บัญชีบัณฑิต  
                (Bachelor of Accountancy Program) 

  
 

   
  

  

  
สาขาวิชา :  การบัญช ี(Accounting)    
                โปรแกรมนานาชาติ (International Program) 

  
 

  
  

  
หลักสูตร :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ควบบริหารธุรกิจ  
               บณัฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
สาขาวิชา :  การจัดการ 
 

 
 
 

      
 คณะอยู่ 

ระหว่าง
ด าเนินการ    
จัดหาข้อมูล 

 
หลักสูตร :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา :  การพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับอุปกรณ์โมบาย  

  
  

  

 
 
ตาราง  แสดงรายละเอียดการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่  ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ) 
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ
2557 2558 2559 2560 2561 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

หลักสูตร :  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
      

  

สาขาวิชา :  สถิติสารสนเทศ 
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หลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต 

     
  

 
สาขาวิชา :  จุลชีววิทยา 

   
     

 
หลักสูตร :  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  
    

 
  

 
สาขาวิชา :  ฟิสิกส์ประยุกต์                        

 
     

 
หลักสูตร :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

  
  

 
  

 
สาขาวิชา :  วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี     

 
    

 
หลักสูตร :  วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

 
 

  
    

 
สาขาวิชา :  วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 

 
 

 
    

วิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา :  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

        
  

 
หลักสูตร :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
  

    

 
สาขาวิชา :  วิศวกรรมพลังงาน     

 
  

 
หลักสูตร :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   
 

  

 
สาขาวิชา :  วิศวกรรมไฟฟ้า (การขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า) 
                   

  

 
หลักสูตร :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา :  วิศวกรรมอุตสาหการ (การซ่อมบ ารุง)               

    
  

 

หลักสูตร :   ปริญญาตรีควบปริญญาโทหลักสูตรควบ 
                วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตและบริหารธุรกิจ 
                มหาบัณฑิต (ต่อเนื่อง 5 ปี) 

  
 

 

  

 
สาขาวิชา :  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชา :  บธ.ม. การจัดการ    

  

 
หลักสูตร :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    
  

  สาขาวิชา :  วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ตาราง  แสดงรายละเอียดการเปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่  ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ) 
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ
2557 2558 2559 2560 2561 

ศิลปศาสตร์ หลักสูตร :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  

      

 
สาขาวิชา :  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล          

 
หลักสูตร :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   

  
      

 
สาขาวิชา :  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ          

 
หลักสูตร :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   

  
  

 
  

 
สาขาวิชา :  การท่องเท่ียว (English Program) 
                    

 
  

วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตร :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 
สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจ 
                  

 

 

  คณะยังไม่ได้
ก าหนด 

ปีการศึกษา
ที่เปิดสอน 

 
หลักสูตร :  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจ 

       
  

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ .................................................. ..............................................  
..................................................................... ......................................................... ....................................... 
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1.2.6  รายงานสรุปโครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ครั้งท่ี 1 

โครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 มีจุดประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามท่ีชุมชนต้องการไปใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน และเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  ด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์กับสังคมปัจจุบัน เพราะในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปไกลรวมถึงสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป  
มากรวมกับปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนมากโดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ใน
การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมถึงในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชนอยู่ได้แบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานที่คณะ แบ่งเป็น 2 วัน คือ  
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา คณาจารย์ และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากห้อง  Gifted สายวิทย์ - คณิต ของ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องวิจัยและปฏิบัติการของสาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ เพื่อต่อยอดเป็นความรู้ในการท าโครงงานงานวิจัยที่นักเรียนได้รับมอบหมาย ซึ่งนักเรียนทุกคน  
มีความประทับใจเป็นอย่างมาก และประสบผ ลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู้คือสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานวิจัย
ของตนเองต่อไป 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2557  คณาจารย์  และนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากโรงเรียนบางปะหัน  โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์  
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ  
ศูนย์หันตรา สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์  และนักศึกษา ประจ าสาขา
ต่างๆ เตรียมกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ของแต่ละ
สาขาวิชาอย่างเต็มที่ เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

ส่วนที่ 2 การให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถานศึกษาของตนเอง คณาจารย์
และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี  
ได้ขอจัดโครงการที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
1. ช่วยแก้ปัญหาในชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ท าให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................  

1.2.7  รายงานสรุปโครงการอบรมเทคนิคการท างานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   
(Visiting Professor) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพ ในระดับสากลจ าเป็น
จะต้องมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีความตื่นตัว และมีทัศนคติต่อการท าวิจัย
และการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการมากข้ึน และได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญสูง 
ในระดับนานาชาติ โดยเชิญ Dr.Ken Kurosaki จาก Osaka University, Japan มาเป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นทิศทางการท างานวิจัย ซี่งผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งโครงการจัดขึ้นในเมื่อวันที่  
3 - 5 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17036 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

โครงการอบรมเทคนิคการท างานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ( Visiting Professor) 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ .................................................. ..............................................  
..................................................................... ......................................................... ....................................... 
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1.2.8  รายงานผลการแข่งขันการน าเสนอแนวความคิด และกองเชียร์ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ  
ประจ าปี  2557 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด ศูนย์สุพรรณบุรี ได้น าทีม
นักศึกษา ประกอบด้วย นางสาวอาภัสรา กลิ่นหอม  นางสาวอลิสรา มังกร  และนางสาวเรณู หอมไม่หาย   
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พรรณราย เกิดลาภี  เข้าร่วมการแข่งขันการน าเสนอแนวความคิดภายใต้หัวข้อ 
“ท าอย่างไรให้ประเทศไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมโคนมของอาเซียน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  
จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการแข่งขันประเภท  
การน าเสนอแนวคิด และประเภทกองเชียร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการแข่งขันการน าเสนอแนว ความคิดภายใต้หัวข้อ “ท าอย่างไรให้ประเทศไทยเป็น HUB 
อุตสาหกรรมโคนมของอาเซียน” 

รางวัลถ้วยพระราชทานฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
รางวัลชมเชย อันดับ 1  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
รางวัลชมเชย อันดับ 2  มหาวิทยาลัยบูรพา  
รางวัลชมเชย อันดับ 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. ผลการแข่งขันกองเชียร์   
รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รางวัลกองเชียร์อันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
รางวัลกองเชียร์อันดับ 3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานต่อ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ ............................. ...................................................................  
..................................................................... .......................................... ......................................................  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เร  ื่องรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 

 ด้วยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท ารายงาน  
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวนัพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนน ์
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 20 หน้า เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการ  เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 มติสภาวิชาการ ................ ........ .................................................. ..............................................  
..................................................................... ......................................................... ....................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา      
4.1  พิจารณา ให้ความเห็นชอ บหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ และเพ่ือให้มีมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพในแต่ละสาขาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบวาระการ
ประชุม 4.6 มีมติมอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกลับไปทบทวนหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียด 
ความถูกต้อง แบบฟอร์ม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และน าเข้าสภาวิชาการในครั้งต่อไป  
ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  จ านวน 19 ข้อ นั้น ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจฯ ได้ปรับแก้
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบวาระการ
ประชุม 4.6 มีมติมอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกลับไปทบทวนหลักสูตร และน าเข้าสภาวิชาการ
ในครั้งต่อไป ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จ านวน 10 ข้อ นั้น ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจฯ 
ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในวิชาชีพการจัดการ มีเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชาการจัดการ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ด้านการบัญชี 
การเงินและกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการธุรกิจและองค์กร รวมถึงความมีจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้รับจากการศึกษาและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการเลขานุการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการเลขานุการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในวิชาชีพการ เลขานุการ  มีเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชาการ เลขานุการ  ทั้งในด้านองค์ความรู้ 
ด้านการบัญชี การเงินและกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการธุรกิจและองค์กร รวมถึงความมีจริยธรรม 
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้รับจากการศึกษาและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในวิชาชีพการตลาด มีเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันที และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชาการ ตลาด  ทั้งในด้านองค์ความรู้ ด้านการบัญชี การเงิน
และกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางวิชาชีพ  
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการธุรกิจและองค์กร รวมถึงความมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ที่ได้รับจากการศึกษาและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
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4.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งในด้าน  
องค์ความรู้ ด้านการบัญชี การเงินและกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการธุรกิจและองค์กร รวมถึงความมี
จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้รับจากการศึกษาและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานต่อสภาวิชาการเพ่ือ โปรด พิจารณาให้ความเห็นชอ บ และให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อวิชา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เนื่องจากรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาใน
หลักสูตรดังกล่าวไม่ตรงกัน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

สาขาวิชา หน้า ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังปรับแก ้
วิศวกรรมเครื่องกล 54 501-39-02  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

วิศวกรรมเครื่องกล  
(On The Job Training in Mechanical 
Engineering) 

501-39-01  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  
(On The Job Training in Mechanical 
Engineering) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 22 502-49-01  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Cooperative Education in Industrial 
Engineering) 

502-49-01  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Co-operative Education in Electrical 
Engineering) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 22 502-39-02  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(On The Job Training in Industrial 
Engineering) 

502-39-02  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(On The Job Training in Electrical 
Engineering) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 50 502-41-21 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Co-
operative Education in Electrical 
Engineering) 

502-49-01  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Co-operative Education in Electrical 
Engineering) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 50 505-39-02  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(On The Job Training in Industrial 
Engineering) 

502-39-02  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(On The Job Training in Electrical 
Engineering) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 50 505-49-03 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
(Case Study on Professional Areas) 

502-49-03 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ  
(Case Study on Professional Areas) 

ทั้งนี้ การขอแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) ให้มีผลครอบคลุมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548  จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอแก้ไขรหัสรายวิชาและชื่อ
รายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
............................................................................................................ ................................. ........................ 
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4.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 255 7 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 255 7 เพ่ือให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบเวลาในการบริหารการเรียนการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียด  
ดังเอกสารแนบ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ .ศ . 2548  จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 255 7 

มติสภาวิชาการ ......................................................................................... ............ ...................  
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