
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งท่ี  4/2557 
วันพุธท่ี  2  เมษายน 2557  เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมทุเรียนนนท  อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบุรี 

________________________________________ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ขอแสดงความยินดีกับขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 
 

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.2.1 การรบัรองคุณวุฒ ิ
1.2.2 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2.3 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.4 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2   

ปการศึกษา 2556 
1.2.5 รายงานผลประเมินโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชงานวิจัย

ทางการศึกษา” 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเน่ือง      
 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
4.1 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจําภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 
4.2 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษา 2556 
4.3 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจาํภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษา 2556 
4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู สาขาการเลขานุการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาชางไฟฟา 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  

สาขาอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
4.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  
สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.9 พิจารณาการปรับแกคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554) 

4.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ช้ันปที่ 5 

4.11 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลกัสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแตละศูนย 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ       
  

 - ไมมี -  
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ผูชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี  4/2557 

วันพุธท่ี  2  เมษายน  2557  เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ผูรับผิดชอบ ผูชี้แจงเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ   
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

แสดงความยินดีกับขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 
อธิการบดี 

 

1.2  เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.2.1 การรบัรองคุณวุฒ ิ

 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 

1.2.2  รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุ
และแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.3 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ที่มี
แขนงวิชา/กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.4 รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2556 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.5 รายงานผลประเมินโครงการ “การพฒันาการเรียนการสอน 
โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา” 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเน่ือง     
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
4.1 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 

4.2 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

4.3 พิจารณารายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
สาขาการเลขานุการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
สาขาชางไฟฟา (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
สาขาอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.7  พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี ผูรับผิดชอบ ผูชี้แจงเพ่ิมเติม 

4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.9   พิจารณาการปรับแกคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
ช้ันปที่ 5 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.11 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มกีาร
จัดการเรียนการสอนแตละศูนย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
แสดงความยินดีกับขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 

 

 ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเสนอรายช่ือขาราชการรับการคัดเลือก 
จํานวน 1 ราย คือ นายอนันท คัมภิรานนท ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ศูนยนนทบุรี น้ัน 
 ในการน้ี กองบริหารงานบุคคล ไดตรวจสอบรายช่ือขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 
และ ผูชวยศาสตราจารยอนันท คัมภิรานนท ไดรับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2556 
และประชาสัมพันธเพื่อแสดงความยินดีกับผูไดรับเกียรติบัตรยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2556 โดยเขารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันขาราชการพลเรือน (วันอังคารที่ 1 เมษายน 
2557) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.2.1  การรับรองคุณวุฒิ 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0506(2)/ว198  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 
และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0506(2)/ว207  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/24 ลงวันที่  
20 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง  
การรับรองคุณวุฒิ สกอ. ขอให ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 72 และ 43 หลักสูตร ตามลําดับ ซึ่ง สกอ. ไดรับทราบการใหความเห็นชอบของหลักสูตรแลวน้ัน และ 
ก.พ. ไดพิจารณาแลวมีมติรับรองคุณวุฒิ และรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาแลว จํานวน 72 และ 43 หลักสูตร ตามลําดับ วาอาจบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตรา
เงินเดือนตาง ๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ก.พ. ไดรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.2  รายงานการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดสงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 20 หลักสูตร ทั ้งนี้ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกลาว  
หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด รายละเอียดดังน้ี 

 

ลําดับที ่ หลักสูตร 
เลขที่หนังสือ  และวัน/เดือน/ป  

ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒ ิ
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ศธ 0206.6/186 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ศธ 0206.6/186 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/627 ลงวันที ่17 มีนาคม 2557 

4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

ศธ 0206.6/970 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/970 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

13 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

ศธ 0206.6/1008 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตร พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1086 ลงวันที ่21 มีนาคม 2557 

 

ลําดับที ่ หลักสูตร 
เลขที่หนังสือ  และวัน/เดือน/ป  

ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒ ิ
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 

16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 
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17 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 

18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 

20 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ศธ 0206.6/1227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.3  แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ไดมีมติเห็นชอบ 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา ตามขอ 16 
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/
กลุมวิชา ที่เปดสอนและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.4   รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2556 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการประชุมอนุมัติผลการศึกษา  ประจําภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมพระพิรุณ
ช้ัน 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยหันตรา  สรุปรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนนักศึกษาช้ันปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ 
 

คณะ 
ปวส. รอยละ ปริญญาตรี รอยละ 

ชั้นปสดุทาย สําเร็จ ของผูสําเร็จ ชั้นปสดุทาย สําเร็จ ของผูสําเร็จ 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 41 32 78.05 189 103 54.50 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 20 15 75.00 161 100 62.11 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 346 316 91.33 1,226 1,104 90.05 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 193 103 53.37 

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร - - - 280 182 65.00 

6. ศิลปศาสตร - - - 90 86 95.56 

รวม 407 363 89.19 2,139 1,678 78.45 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  และพนสภาพการเปนนักศึกษา จําแนกตามคณะ 
 

คณะ 
จํานวนนักศกึษา (คน) รอยละของ 

การพนสภาพ ลงทะเบียนเรียน พนสภาพ 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 1,132 14 1.24 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 737 10 1.36 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,449 139 2.55 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 677 12 1.77 

5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 1,607 33 2.05 

6. ศิลปศาสตร 539 18 3.34 

รวม 10,141 226 2.23 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

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

1.2.5   รายงานผลประเมินโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา” 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ 
“การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 หองประชุม ชั้น 10 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหความรูแกคณาจารย ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยทางการศึกษา กลุมเปาหมาย
ของผูรวมโครงการ ไดแกอาจารยที่บรรจุใหม ระหวาง พ.ศ. 2552 - 2557 

โดยไดรับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ เปนประธานกลาวเปดงาน และ
ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร  ดร.มนตรี  สังขทอง และผศ.สุวิมล พิบูลย เปนวิทยากร  
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยในช้ันเรียน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูตอบแบบสอบถามรวม 95 ราย ปรากฏรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สรุปผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการเหมาะสม 26 60 9 - - 4.18 มาก 
2. ระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม 17 53 24 1 - 3.91 มาก 
3. สถานที่ที่จัดโครงการเหมาะสม 38 47 8 2 - 4.27 มาก 
4. การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น 35 49 11 - - 4.25 มาก 
5. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น 33 49 13 - - 4.21 มาก 
6. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 43 43 8 1 - 4.35 มาก 
7. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ 38 44 13 - - 4.26 มาก 
8. การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ 39 47 9 - - 4.32 มาก 
9. การบรรยายของวิทยากรเหมาะสม 49 40 6 - - 4.45 มาก 

คาเฉลี่ย 4.24 มาก 
 

จากตาราง พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินกิจกรรมโครงการเทากับ 4.24 คือ ระดับความ
พึงพอใจมาก ซึ่งสามารถจําแนกรายประเด็นความพึงพอใจได ดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  
การบรรยายของวิทยากรเหมาะสม มากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมา คือ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู
ไปใชประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.35 การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.32 สถานที่ที่
จัดโครงการเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.27 การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.26 การเปดโอกาส
ใหมีการแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 4.25 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.21 
ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.18 และระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน รอยละ 

1. วิทยากรมีความรูอยางลึกซ้ึง สามารถถายทอดความรูแกผูเขาอบรมไดเปนอยางดี ทําใหเขาใจ
กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนไดมากขึ้น  

3 30.00 

2. บรรยากาศในการสัมมนาไมเหมาะสมเทาที่ควรเน่ืองจากแสงสวางจากภายนอกสองเขามามากเกินไป 
ทําใหมอง Power Point ไมชัดเจน แนะนําควรมีมานปรับแสง 

3 30.00 

3. ควรจะมีตัวอยางของงานวิจัยในชั้นเรียนหลากหลายแบบใหดูเปนตัวอยางแกผูเขารวมโครงการ 1 10.00 
4. ระยะเวลาในการจัดโครงการนอยเกินไป 1 10.00 
5. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการและอาหารดีมาก 1 10.00 
6. ผูเขารวมโครงการควรเปนอาจารยบรรจุใหมที่มีอายุราชการ 1 - 3 ป 1 10.00 

รวม 10 100.00 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา วิทยากรมีความรูอยางลึกซึ้ง 
สามารถถายทอดความรูแกผูเขาอบรมไดเปนอยางดี ทําใหเขาใจกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียนไดมากข้ึน 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา คือ บรรยากาศในการสัมมนาไมเหมาะสมเทาที่ควรเน่ืองจากแสง
สวางจากภายนอกสองเขามามากเกินไป ทําใหมอง Power Point ไมชัดเจน แนะนําควรมีมานปรับแสง 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ควรจะมีตัวอยางของงานวิจัยในช้ันเรียนหลากหลายแบบใหดูเปนตัวอยาง
แกผู เขารวมโครงการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ระยะเวลาในการจัดโครงการนอยเกินไป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการและอาหารดีมาก จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และผูเขารวมโครงการควรเปนอาจารยบรรจุใหมที่มีอายุราชการ 1 - 3 ป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

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

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 

 ดวยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงาน 
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมทุเรียนนนน 
อาคารวิทยบริการ ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนยนนทบุรี จํานวน 27 หนา เรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ  เพื่อโปรดพจิารณารบัรองรายงานการประชุม  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเน่ือง  

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1  พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําภาคการศึกษาท่ี 2   

ปการศึกษา 2556 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
ประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว   
มีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 363 คน รายละเอียดดังเอกสารรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา   
ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามคณะ ดังน้ี 
 

คณะ 
จํานวนนักศกึษา (คน) รอยละของ 

ผูสําเร็จการศึกษา ช้ันปสุดทาย ผูสําเร็จการศึกษา 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 41 32 78.05 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 20 15 75.00 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 345 316 91.33 

รวมทั้งส้ิน 407 363 89.19 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณา และอนุญาตใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.2 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
ประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว   
มีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2  
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,678 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  จํานวน 17 คน  และ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2  จํานวน 64 คน  รายละเอียดดังเอกสารรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา  ซึ ่งสรุป
จํานวนจําแนกตามคณะ ดังน้ี 
 

คณะ 

จํานวน
นักศึกษา 

ชั้นปสดุทาย 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศกึษา 

เกียรตินิยม รวม 

จํานวน 

เกียรตินิยม 

รอยละของผูไดรับ
เกียรตินิยมเทียบกบั
ผูสําเร็จการศกึษา อันดบั 1 อันดบั 2 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 189 103 1 3 4 3.88 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 161 100 2 5 7 7.00 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,226 1,104 14 42 56 5.07 
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 193 103 - 4 4 3.88 
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 280 182 - 5 5 2.75 
6. ศิลปศาสตร 90 86 - 5 5 5.81 

รวมทั้งสิ้น 2,139 1,678 17 64 81 4.83 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณา และอนุญาตใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.3 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิไดจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2556 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
ประเมินผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว   
มีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 2  
ปการศึกษา 2556 จํานวน 5 คน รายละเอียดดังเอกสารรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา  ซึ่งสรุปจํานวนจําแนก
ตามวิชาเอก ดังน้ี 
 

หลักสูตร/วิชาเอก 
จํานวนนักศกึษา 

ช้ันปสุดทาย 
จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 
รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
    วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
    วิชาเอกการบัญชี 
    วิชาเอกระบบสารสนเทศ 

 
1 
1 
4 

 
1 
1 
3 

 
100.00 
100.00 
75.00 

รวมทั้งส้ิน 6 5 83.33 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และตามความในขอ 68 และ 69 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดใหความเห็นชอบและ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.4  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเลขานุการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ระเบียบวาระการ
ประชุม 4.5 มีมติมอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศกลับไปทบทวนหลกัสตูร และนําเขาสภาวิชาการ
ในครั้งตอไป ตามคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและขอคิดเห็น จํานวน 11 ขอ น้ัน ในการน้ี คณะบริหารธุรกิจฯ 
ไดปรับแกในบางรายขอเรียบรอยแลว สําหรับขอที่ไมมีการปรับแกไข ไดแก ขอ 1, 3, 5, 8 และ 11 คณะมีเหตุผล
ช้ีแจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.5  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา 
ชางไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 
และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.6  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
อิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.7  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
เทคนิคคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.8  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
เทคนิคอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.9  พิจารณาการปรับแกคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดปรับแกขอมูลคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาการศึกษา ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เพื่อใหมีสาระความรู และสมรรถนะใหครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม เปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการขอปรับแกขอมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.10  พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ชั้นปท่ี 5 

ตามที่ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  3/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบ
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 โดยกําหนดวันเปดภาคการศึกษาที่ 1 วันจันทรที่  
18 สิงหาคม 2557 และวันเปดภาคการศึกษาที่ 2 วันจันทรที่ 12 มกราคม 2558 นั้น สงผลกระทบตอ 
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
ช้ันปที่ 5 ซึ่งลงทะเบียนเรียนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 และรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 
เน่ืองจากกําหนดวันเปดภาคการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับวันเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

ในการน้ี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงขอปรับปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ช้ันปที่ 5 เปนดังน้ี 

 

ภาคการศึกษา รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ชวงระยะเวลาท่ีศึกษา 
1/2557 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
2/2557 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปฏิทินการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ช้ันปที่ 5 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.11 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแตละศูนย 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนแตละศูนย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
ศูนยวาสุกร ี
1.1  ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       นายวาฤทธิ ์ กันแกว   เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีจบ ป 
อาจารย  นายวาฤทธิ์  กันแกว วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแมโจ 2540 

อาจารย นางสาววรารัตน  นิยมคา 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544 
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530 

อาจารย นางสาวยุวดี โฉมแดง 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสติ 2549 
 ค.บ. คณิตศาสตร สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2544 

 

1.2  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีจบ ป 

อาจารย นางสาวภิญญาพัชญ  ทาสาธนัตยตระกูล 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2543 

อาจารย นางสาวยุวดี  โฉมแดง 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสติ 2549 
 ค.บ. คณิตศาสตร สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2544 

อาจารย นางสาววรารัตน  นิยมคา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544 
  บธ.บ. ระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530 

อาจารย  นายวาฤทธิ์  กันแกว วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545 
  บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแมโจ 2540 

อาจารย นายอภิชาติ   โชคเหรียญสุขชัย วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2552 
  ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
ศูนยสุพรรณบุร ี

2.1 ขอมูลอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

นายณัฐพงศ  สนองคุณ  เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีจบ ป 
อาจารย  นายณัฐพงศ  สนองคุณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 2548 

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
อาจารย  นายจีรศักดิ์  พุมเจริญ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550 

 ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544 
อาจารย นางสาวลักษนันท  พลอยวัฒนาวงศ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550 

 ศศ.บ. สารนิเทศศาสตร สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2544 
 

2.2 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีจบ ป 
อาจารย นายจีรศักดิ์    พุมเจริญ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550 

 ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544 
อาจารย  นายณัฐพงศ   สนองคุณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 2548 

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
อาจารย นายประดิษฐ  สงคแสงยศ วศ.ม. การจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 2540 

 วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536 
อาจารย นายปริญญา   เกิดปญญา 

 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2555 

 อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 2545 
อาจารย  นางสาวลักษนันท  พลอยวัฒนาวงศ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550 

 ศศ.บ. สารนิเทศศาสตร สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2544 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 
  



ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งท่ี  4/2557 (เพ่ิมเติม) 
วันพุธท่ี  2  เมษายน  2557  เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมทุเรียนนนท  อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบุรี 

________________________________________ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
4.12 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
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4.12  พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ดวยคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบั ติหนาที่ปรับปรุงขอบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และสอดคลองกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ 
มีการประชุมเพื่อยกรางขอบังคับ จํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ทั้งน้ี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดปรับแกตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ยกรางระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

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

 


