รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2559
วันเสารที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผูเขาประชุม
1. นายมีชัย
2. นายธีรยุทธ
3. ผศ.ไพศาล
4. ผศ.นิมิตร
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ดร.กิจจา
นายธงชัย
รศ.ประชีพ
นางประดิษฐา
รศ.ดร.วรากร
นายวัลลภ
นายสมชาย
นายสุวรรณลภ
อาจารยพงศวิทย
รศ.สหายพล
อาจารยสุวุฒิ
ผศ.ดร.ประมุข
ผศ.สมใจ
อาจารยเกษสิริ
อาจารยปราชญ
อาจารยเฉลิม
นายพัฒนพงศ
อาจารยมนตรี
อาจารยอนนท

ฤชุพันธุ
หลอเลิศรัตน
บุรินทรวัฒนา
ขจรไชยกุล
ใจเย็น
ลาวรรณ
ชูพันธ
จงวัฒนา
ไมเรียง
มานะธัญญา
มีชูพร
ภูวบัณฑิตสิน
วุฒิวิริยะ
มีชูนึก
ตุมทอง
อุณหเลขกะ
บุญสรรค
ศักดานเรศว
พวงเงิน
ขุนเอียด
วรรณวิไล
วงษสุวรรณ
บูชาพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559

หนา

2

24. ผศ.ศิริกุล
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
25. อาจารย ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
26. ผศ.ชาญณรงค
ศรีทรงเมือง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พินิติ
2. นางสาววลัยรัตน
3. ผศ.ดร.สุราษฎร
4. นายเสถียร
5. นายโอภาส
6. รศ.ดร.สุรชัย

รตะนานุกูล
ศรีอรุณ
พรมจันทร
เศรษฐสิทธิ์
เขียววิชัย
มัจฉาชีพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

ผูเขารวมชี้แจง
1. รศ.ดวงฤดี
2. รศ.ระวีวรรณ
3. ผศ.สุวิทย
4. รศ.ดร.กิตติ
5. อาจารยชลอ
6. ผศ.กฤษฎี
7. อาจารย ดร.ศศิกานต
8. นางสาวพัชราภรณ
9. อาจารยสุพรรณี
10. นางสาวอุศนา
11. นางสาวเบญจวรรณ

ศุภติมัสโร
สุวรรณศร
วงษยืน
บุญเลิศนิรันดร
หนูอินทร
สุขฉายี
สุวรรณประทีป
จันทรฉาย
ชีนะเภท
อนงคเวช
คลีดิษฐ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจากการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ดังนี้

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559

รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
เสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบ
เสนอเรื่องสืบเนือ่ ง-เรื่องคางเพื่อพิจารณา
พิจารณาเรือ่ งเชิงนโยบายและการบริหาร
พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา
เรื่องอื่น ๆ

หนา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7
3
1

3

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของรับทราบ
รวมทั้งไดสงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
1.2.2 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุเขารับราชการ ประจําป 2558
ของสํานักงาน ก.พ.
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว 821 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
แจงเรื่องทีค่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่
6 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษา
หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในปการศึกษา 2558 แลว และมีมติใหเวียนแจงรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ ประจําป 2558 ของสํานักงาน ก.พ. ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ เพี่อใหสถาบัน
อุดมศึกษาแตละแหงนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป โดยมีขอมูล
เกี่ยวกับวิธีการสอบและผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด และจากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แหง)
สรุปไดดังนี้
1. สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบใหมีการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและ
วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 150 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน รวม 200 คะแนน
1.1 วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ก) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- วัดความสามารถในดานการคิดคํานวณ
- วัดความสามารถในดานเหตุผล
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ข) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- วัดความสามารถในดานความเขาใจภาษา
- วัดความสามารถดานการใชภาษา
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียนเพื่อวัดความสามารถ
ดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน
โดยกําหนดหลักเกณฑการสอบผานวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ตองไดคะแนน
รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 สําหรับระดับปริญญาโท
ตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50
2. ผลการสอบของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อวัดความรูค วามสามารถทั่วไปในภาพรวม
ระดับการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในกํากับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ผูสอบผาน

จํานวน
ผูสมัคร
(คน)

จํานวน
ผูเขาสอบ
(คน)

จํานวน
(คน)

คิดเปนรอยละ

365,345
18,517

232,121
11,324

11,358
1,823

4.89
16.10

36,746
1,514

21,611
876

518
92

2.40
10.50

3. ผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
จากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แหง)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จํานวน
ผูสมัคร
(คน)
36,358
198

จํานวน
ผูเขาสอบ
(คน)
23,045
114

ผูสอบผาน
จํานวน
(คน)
489
10

คิดเปนรอยละ
2.12
8.77

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการสอบของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุเขารับราชการ
ประจําป 2558 ของสํานักงาน ก.พ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการสอบของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุเขารับราชการ ประจําป
2558 ของสํานักงาน ก.พ. โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รายงานผลการสอบของสํานักงาน ก.พ.นี้ เปนเรื่องสําคัญที่กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รวมถึงกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควรหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกัน เนื่องจากรอยละของผูที่สอบผาน
มีจํานวนนอยมาก เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในกํากับอื่น ๆ จึงควรนําขอสอบเกาของ ก.พ.มาวิเคราะห
เพื่อใหทราบแนวขอสอบและหาวิธีการแกไข นอกจากนี้ สกอ. และมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบ
ในการผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงานควรไดรับรูรวมกันวา หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่กําหนด
ใหใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น อาจไมเปนประโยชนตอบัณฑิตที่จะออกไปทํางาน ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัย
นํารายงานผลการสอบเพื่ อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่ อบรรจุ เ ข ารับราชการ ประจํ าป 2558 ของ
สํานักงาน ก.พ. เสนอใหที่ประชุม 9 มทร. พิจารณาวา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน
ตามโครงสรางหลักสูตรที่ สกอ. กําหนดไวนั้น ทําใหนักศึกษามีความรูความสามารถในเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้ง
มีความเขาใจและมีความสามารถดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตนอยางเหมาะสม
หรือไม และควรมีการปรับปรุงแกไขอยางไรตอไป
2. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหลักสูตรทีฝ่ กใหนักศึกษาทําสมาธิ เพราะการมีสมาธิทําใหเกิดพลัง
ที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถจดจําขอมูลตาง ๆ จากการอานหนังสือไดมากขึ้น
1.2.3 รายงานคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.1403/2555 คดีหมายเลขแดงที่
อ.746/2559
ตามที่มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ระหวาง นายอราม คุมกลาง และ นายยุทธนา หริรักษาพิทักษ ผูฟองคดี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูถูกฟองคดีที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูถูกฟองคดีที่ 2
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูถูกฟองคดีที่ 3 โดยฟองใหเพิกถอนคําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 234/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 และไดมีคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ดังกลาวจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองไว
เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 234/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ยกเลิก
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 974/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีใหม จํานวน 7 ราย ที่มีผลเปนการถอดถอนผูฟองคดีทั้งสองออกจากตําแหนงรองอธิการบดี นั้น
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดยื่นอุทธรณ
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ดังกลาว
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ตอมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางนัดอานคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
โดยศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาในคดีดังกลาวแลว เปนคดีหมายเลขดําที่ อ.1403/2555 คดีหมายเลขแดงที่
อ.746/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 234/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ยกเลิกคําสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 974/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 และ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีใหม จํานวน 7 ราย อันมีผลเปนการถอดถอนผูฟองคดีทั้งสอง
ออกจากตําแหนงรองอธิการบดีโดยปริยาย นั้น เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว โดยศาลพิเคราะหแลว
เห็นวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 17 บัญญัติวา สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ ... (10)
แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ...... มาตรา 24 บัญญัติวา ใหมีอธิการบดี
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหง และอาจมีรองอธิการบดี หรือ
ผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด
เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได มาตรา 25 วรรคสี่ บัญญัติวา รองอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 26
วรรคหนึ่ง ... และมาตรา 25 วรรคหก บัญญัติวา เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและ
ผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
กําหนดใหอธิการบดีเปนผูเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามาเปนรองอธิการบดีและเสนอคําแนะนําใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดยบุคคลที่อธิการบดีเสนอ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
บัญญัติแลว สภามหาวิทยาลัยยอมตองผูกพันที่จะตองแตงตั้งบุคคลตามที่อธิการบดีเสนอ และรองอธิการบดี
ยอมดํารงตําแหนงอยูตราบเทาที่อธิการบดียังใหความไววางใจในการทํางานเทานั้น หากในระหวางการปฏิบัติ
หนาที่ตามวาระ อธิการบดีหมดความไววางใจในการทํางานรวมกับรองอธิการบดี หรือประสงคจะปรับเปลี่ยน
รองอธิการบดี ซึ่งเปนทีมงานบริหารของตนใหดีขึ้น แมจะมิไดมีการปฏิบัติหนาที่โดยมีขอบกพรองหรือผิดพลาด
เลยก็ตาม อธิการบดีก็สามารถดําเนินการไดตามรูปแบบเชนเดียวกับการเสนอแตงตั้งรองอธิการบดี กลาวคือ
เสนอคําแนะนําตอสภามหาวิทยาลัยใหมีการแตงตั้งรองอธิการบดีชุดใหม โดยยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี
ชุดเดิมไปพรอมกัน แมตามวาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยจะเปนการแตงตั้งรองอธิการบดีชุดใหม
แตโดยนิตินัย ก็เปนการยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีชุดเดิมโดยปริยาย ซึ่งไมวาจะใชคําในทางกฎหมาย
อยางใด ยอมมีผลในทางกฎหมายเปนการถอดถอนรองอธิการบดีชุดเดิมไปดวยโดยปริยาย ตามมาตรา 17 (10)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปน ยกฟอง
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่
อ.1403/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.746/2559 ดังกลาว
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.1403/2555
คดีหมายเลขแดงที่ อ.746/2559 โดยมีขอเสนอแนะใหกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี จัดเก็บ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ไวใชเปนบรรทัดฐานเพื่อการอางอิงตอไป
1.2.4 รายงานแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
จําแนกรายละเอียดไดดังนี้
1. แผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามรายคณะ
ดานวิทยาศาสตร
แผนรับ
นักศึกษา ปวส. ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา

คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวมทั้งสิ้น

ดานสังคมศาสตร
รวม

ปวส. ปริญญาตรี

บัณฑิต
ศึกษา

รวม

680

150

470

-

620

-

-

60

60

445

-

440

5

445

-

-

-

-

3,040

175

515

-

690

480

1,835

35

2,350

335

-

335

-

335

-

-

-

-

810

-

795

15

810

-

-

-

-

240

-

-

-

-

-

240

-

240

5,550

325

2,555

20

2,900

480

2,075

95

2,650

หมายเหตุ : แผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 รวมจํานวนทั้งสิ้น 5,550 คน จําแนกเปน 2 ดาน ไดแก
1) ดานวิทยาศาสตร จํานวน 2,900 คน คิดเปนรอยละ 52.25
2) ดานสังคมศาสตร จํานวน 2,650 คน คิดเปนรอยละ 47.75

2. แผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามศูนยพื้นที่
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวม

หันตรา
30
445
420
210
90
120
1,315

วาสุกรี
1,670
1,670

ศูนย
นนทบุรี
230
270
60
540
60
1,160

สุพรรณบุรี
420
680
65
180
60
1,405

รวม
680
445
3,040
335
810
240
5,550
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบ และ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรใหม พ.ศ. 2560
ที่อยูระหวาง (ราง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทุกหลักสูตรตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระยะเวลา
ที่ สกอ. กําหนดในการพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 120 วันกอนดําเนินการจัดการเรียน
การสอน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยมี
รายละเอียดของแผนรับนักศึกษา จําแนกตามรายคณะ สาขาวิชา และศูนยพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามรายคณะ
สาขาวิชา และศูนยพื้นที่ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาทีต่ ั้งใจมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย
แตมหาวิทยาลัยไมสามารถรับไวไดเพราะสอบไมผาน / มีคุณสมบัติไมตรง ทําใหนักศึกษาเหลานั้นไมสามารถ
เขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจได ซึ่งควรหาวิธีการชวยเหลือนักศึกษา โดยอาจใหคําแนะนํา
หรือเสนอทางเลือกใหนักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนในสาขาวิชาอื่นแทนตามที่นักศึกษามีคุณสมบัติที่สามารถจะ
เขาเรียนได ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นและเปนไปตามแผนไดดวย
2. จากการพิจารณาขอมูลจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2559 ที่ยังต่ํากวาแผนการรับ
มหาวิทยาลัยจึง ควรทบทวนมาตรการและกระบวนการรณรงคในการรับนักศึกษาที่ไ ดดําเนินการไปแลว
ในปการศึกษา 2559 วา มีโครงการ/กิจกรรมใดบางที่ดําเนินการแลวแตยังไมเกิดผลตามวัตถุประสงค หรือ
มีขอบกพรองที่ควรตองปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอยางไร ที่จะชวยใหจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2560
เปนไปตามแผนรับที่ไดตั้งเปาหมายไว
3. มหาวิทยาลัยควรหาวิธีชวยเหลือนักศึกษาที่อาจจะตองถูกออกกลางคัน โดยจัดใหมีหนวย
นักศึกษาสัมพันธ เพื่อชวยทําหนาที่ติดตามดูแล ใหคําปรึกษา และเอาใจใสนักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีปญหาการเรียน รวมทั้งปญหาสวนตัวที่กระทบตอการเรียน เชน ปญหาดานสุขภาพ เปนตน
ซึ่งอาจใชวิธีใหคําแนะนําใหนักศึกษาเปลี่ยนคณะ/สาขา จัดใหนักศึกษาไดเรียนซ้ํา หรือจัดใหมีการสอนเสริม
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนตอไปจนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ใหมหาวิทยาลัยไปทบทวนขอบังคับฯ
ที่เกี่ยวของดวยวา มีขอกําหนดใดที่เปนปญหาหรือมีผลกระทบตอการชวยเหลือนักศึกษาที่อาจจะตองถูกออก
กลางคันหรือไม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 8/2559
เมื่อ วัน พุธ ที่ 10 สิง หาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอ งประชุม ราชมงคล อาคารราชมงคล 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต) จํานวน 26 หนา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 8/2559 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร
4.1.1 พิจารณาอนุมัติคําเสนอของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2559 ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 2
อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต) ไดพิจารณางบประมาณรายรับ
และรายจ ายจากเงิ น รายได ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ไดเสนอประมาณการรายรับ จํานวนเงินทั้งสิ้น 233,780,000 บาท และประมาณการรายจาย
จํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 231,500,000 บาท ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรัพ ยสิ น ไดมี มติ
เห็นชอบกับประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย ซึ่งเปนงบประมาณเกินดุล จํานวน 2,280,000 บาท
และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในการนี้ มหาวิทยาลั ยไดดํา เนินการจั ดทําคําเสนอของบประมาณรายจ ายจากเงิ นรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้
1. ประมาณการรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
233,780,000 บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,420,800 บาท หรือลดลงรอยละ 0.60
2. ประมาณการรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
231,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 6,299,200 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.80
2.1 รายจายจําแนกตามโครงสราง จําแนกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
2.1.1 รายจายประจํา จํานวนทั้งสิ้น 204,169,700 บาท คิดเปนรอยละ 88.19 ของ
วงเงินงบประมาณรายจาย เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 9,378,530 บาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.81

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559

หนา

10

2.1.2 รายจายลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 18,985,500 บาท คิดเปนรอยละ 8.20 ของวงเงิน
งบประมาณรายจาย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,700,320 บาท หรือลดลงรอยละ 8.22
2.1.3 งบกลาง จํานวนทั้งสิ้น 8,344,800 บาท คิดเปนรอยละ 3.60 ของวงเงินงบประมาณ
รายจาย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,379,010 บาท หรือลดลงรอยละ 14.18
2.2 รายจายจําแนกตามกลุม
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่มีการจัดกลุมเพื่อแสดงคาใชจายในแตละกลุมไดอยางชัดเจน จําแนกเปน 4 กลุม ประกอบดวย
2.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวนทั้งสิ้น 29,611,200 บาท คิดเปนรอยละ 12.79
ของวงเงินงบประมาณรายจาย เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2,133,840 บาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.77
2.2.2 แผนงานพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 146,143,200 บาท คิดเปนรอยละ 63.13 ของ
วงเงินงบประมาณรายจาย เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 8,864,650 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.46
2.2.3 แผนงานยุทธศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 47,400,800 บาท คิดเปนรอยละ 20.48 ของ
วงเงินงบประมาณรายจาย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 3,320,280 บาท หรือลดลงรอยละ 6.55
2.2.4 งบกลาง จํานวนทั้งสิ้น 8,344,800 บาท คิดเปนรอยละ 3.60 ของวงเงินงบประมาณ
รายจาย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,379,010 บาท หรือลดลงรอยละ 14.18
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติคําเสนอของบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏ
ตามเลมเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติคําเสนอของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใหหลักการในการเสนอขอตั้งงบประมาณ พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
1. ในการจัดทําคําเสนอของบประมาณแผนดินในปตอ ๆ ไป ใหมหาวิทยาลัยนําคําเสนอขอ
งบประมาณนั้น มาใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบในหลักการไวกอน เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยจะไดมีขอมูลวา
ในการเสนอของบประมาณแผนดิน มีรายการสําคัญ ๆ อะไรบาง หรือมีภาระผูกพันอยางไร นอกจากนี้ ในการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดในครั้งตอ ๆ ไป ใหมหาวิทยาลัยนํางบประมาณแผนดิน
มาเสนอเปรียบเทียบใหชัดเจนดวยวา รายการที่เสนอขอในงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมีความสอดคลอง
กับงบประมาณแผนดินหรือไม ซึ่งการทําตามหลักการขางตนนี้ จะทําใหสภามหาวิทยาลัยไดมองเห็นภาพรวม
และทราบวา งบประมาณในสวนใดที่รัฐบาลใหแลวบาง มหาวิทยาลัยจะไดนํางบประมาณเงินรายไดไปใช
ในเรื่องอื่น ๆ แทน หรือในรายการใดที่มหาวิทยาลัยตองนํางบประมาณเงินรายไดมาสมทบดวย ก็จะจัดมา
สมทบใหตามที่กําหนดไว และถามีรายการใดที่มหาวิทยาลัยเสนอขอจากงบประมาณแผนดินแตไมตรงตาม
ทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายไว จะไดมีการระงับแลวเปลี่ยนไปเปนการเสนอขออยางอื่น
ที่จําเปนตอไป

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559

หนา

11

2. ในการจัดทําขอบังคับฯ เกี่ยวกับกองทุนสงเสริมการใหบริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการ
งานฟารม มีวัตถุประสงคตองการใหกองทุนนั้น ๆ เปนแหลงรายได ไมใชใหเปนแหลงรายจาย จึงเห็นควรให
คณะกรรมการกองทุนประมาณการจํานวนเงินกองทุนเบื้องตนที่เหมาะสม ซึ่งในปแรกนี้อาจไมจําเปนตองถึง
หาลานบาท โดยจะสมทบใหภายหลังก็ได และใหเรียกวาเปนเงินทุนประเดิมของกองทุนตามที่ขอบังคับฯ
กําหนดไว
3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาของ
มหาวิทยาลัยอยูแลว ดังนั้น เงินรายไดที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมและกีฬาของนักศึกษา
ควรตองนํามารวบรวมไวในกองทุนนี้ดวย ซึ่งจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการตามระบบของ
กองทุนที่ไมตองยุงยากในเรื่องของการจัดทําเอกสารโครงการ แตตองมีการจัดสรรที่เหมาะสมและมีผูกํากับ
ดูแลใหสมประโยชนกับการจัดตั้งกองทุน
4. ใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณากําหนดวิธีบริหารจัดการกองทุนสหกิจศึกษาที่เหมาะสมซึ่งสามารถ
ดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ ใหเงินสหกิจศึกษาที่ไดรับมาปรากฏเปนรายไดปกติของมหาวิทยาลัยและใชวิธี
การตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรเปนรายจายตอไป แตในกรณีที่ตองการใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
อาจใชวิธีตั้งเปนกองทุนสหกิจศึกษาและบริหารจัดการตามระบบของกองทุน เชนเดียวกับกองทุนสงเสริมการให
บริการทางวิชาการ และกองทุนสําหรับการบริหารจัดการงานฟารม โดยที่ตัวเงินจะอยูที่กองคลัง และกองคลัง
จะเปนผูทําบัญชีเพื่อรวบรวมขอมูลทั้งหมดไว
4.3 พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 ขอ 5 (3) ไดกําหนดใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบดังนี้
(ก) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ประเมิน เปนประธาน
(ข) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนึ่งคน เปนกรรมการ
(ค) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูทรงคุณวุฒิภายในหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดหนึ่งคน
ซึ่งการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหแตงตั้งจากผูที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. แลว และมีชื่ออยูในทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. กรณีที่
ไมอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพราะเหตุที่ สกอ. ยังดําเนินการฝกอบรมหรือขึ้นทะเบียนไมแลวเสร็จ
หรือไมเพียงพอ ใหขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป
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เนื่องจากในปการศึกษา 2558 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. มีจํานวนนอย โดยเฉพาะ
ในกลุมสาขาวิชาดานเกษตรศาสตร และดานวิศวกรรมศาสตร เปนตน ดังนั้น เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 จึง ขออนุมัติรายชื่ อผู ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 46 คน จาก 5 คณะ ดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
5. คณะศิลปศาสตร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
12
7
17
2

คน
คน
คน
คน
คน

ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่สามารถเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
มี 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินระดับหลักสูตร ที่จัดโดย
สกอ. และขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินของ สกอ. ซึ่งปจจุบันผูประเมินกลุมนี้ มีจํานวน 874 คน และยังไมครอบคลุม
ทุกหลักสูตรที่จะตองมีการประเมิน กลุมที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ใชวิทยากรกลางจาก สกอ. และขึ้นทะเบียน เปนผูประเมิน
ของสถาบันที่เปนผูจัดฝกอบรมดังกลาวนั้น ผูประเมินทั้ง 2 กลุม เปนผูที่มีคุณสมบัติเปนผูประเมินตามที่ สกอ.
กําหนด และสามารถเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกัน
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามที่กําหนดไวในขอบังคับฯ วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติรายชื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2558 ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามรายชื่อที่เสนอ
4.3.2 พิจารณาการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
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4.3.3 รายงานการไมอนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (สายวิชาการ) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา
4.4.1 พิจ ารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอ มูลอาจารยผูรับผิ ดชอบหลักสูต ร
และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ศูนยหันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ศูนยหันตรา โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ศูนยหันตรา คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงขอมูลมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ขอมูลการปรับแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
นางดุษฎี พรหมทัต
นางชสนา หยกสหชาติ

นางสาวรัชนี รูปหลอ

ขอมูลเดิม
คุณวุฒิ
วท.ม.
ศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ศ.ม.
บธ.บ.
นางสาวอรคพัฒร บัวลม ศศ.ม.
ศศ.บ.
นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากร
เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ธุรกิจศึกษาการตลาด
ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร

สาเหตุ
จะเกษียณ
อายุราชการ
30 ก.ย. 59
-

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
นางดุษฎี พรหมทัต
วท.ม. การจัดการทรัพยากร
ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเกษตร
นางกนกพร ภาคีฉาย
วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร
วท.บ. เศรษฐศาสตรเกษตร
นางสาวรัชนี รูปหลอ

-

นางสาวอรคพัฒร บัวลม

-

นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท

ศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ธุรกิจศึกษาการตลาด
ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
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ขอมูลหลังการปรับแก มีรายละเอียดดังนี้
นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
รอง
นางดุษฎี พรหมทัต
ศาสตราจารย
ผูชวย
นางสาวรัชนี รูปหลอ
ศาสตราจารย
อาจารย นางสาวอรคพัฒร บัวลม
อาจารย

นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท

อาจารย

นางกนกพร ภาคีฉาย

คุณวุฒิ
วท.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากร
เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
ธุรกิจศึกษาการตลาด
ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ปที่จบ
2537
2525
2547
2530
2551
2547
2544
2541
2551
2549

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ศูนยหันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ศูนยหันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ศูนยหันตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ขอเปลี่ย นแปลงขอ มูล อาจารยผูรับ ผิด ชอบหลัก สูต ร
และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ศูนยหันตรา โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 และที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ศูนยหันตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ใหมี
ผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลง
ขอมูลมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ขอมูลการปรับแกประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตร
นางวรรณดี แสงดี เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอมูลเดิม
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ม. จุลชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา

ชื่อ - สกุล
นางวรรณดี แสงดี

นางสาวกัญญา กอแกว
นายองอาจ พฤกษประมูล
นางสาวดวงหทัย สิงหคะ
นายจุมพต พุมศรีภานนท

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

ขอมูลที่ปรับแก
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จะเกษียณ นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. จุลชีววิทยาประยุกต
อายุราชการ
วท.บ. จุลชีววิทยา
30 ก.ย. 59
นางสาวกัญญา กอแกว
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
นายองอาจ พฤกษประมูล
วท.ม. พฤกษศาสตร
วท.บ. ชีววิทยา
นางสาวดวงหทัย สิงหคะ
วท.ด. จุลชีววิทยาประยุกต
วท.บ. จุลชีววิทยา
นายจุมพต พุมศรีภานนท
ปร.ด. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษา (ชีววิทยา)
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร
ค.บ. ชีววิทยา
สาเหตุ

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
พฤกษศาสตร
ชีววิทยา
จุลชีววิทยาประยุกต
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษา (ชีววิทยา)
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร
ค.บ. ชีววิทยา

ขอมูลหลังการปรับแก มีรายละเอียดดังนี้
นางสาวกัญญา กอแกว เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ–นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาวกัญญา กอแกว

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายองอาจ พฤกษประมูล

อาจารย

นางสาวดวงหทัย สิงหคะ

ผูชวย
นายจุมพต พุมศรีภานนท
ศาสตราจารย

อาจารย

นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ

ศศ.ม.
ค.บ.
วท.ด.
วท.บ.

สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
พฤกษศาสตร
ชีววิทยา
จุลชีววิทยาประยุกต
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา
(ชีววิทยา)
การสอนวิทยาศาสตร
ชีววิทยา
จุลชีววิทยาประยุกต
จุลชีววิทยา

สถาบันที่จบ

ปที่จบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555
2548
2535
2523

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2557
2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2530
2525
2557
2549

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมู ล
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ศูนยหันตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอไป
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ
1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ศูนยหันตรา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2.ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรที่สวนใหญเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาความถูกตองในรายละเอียดแลว
โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นควรใหแจง สกอ. โดยใชมติของคณะกรรมการกลั่นกรองที่ไดใหความเห็นชอบ และ
ถือวาเปนความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยได เพราะการที่ตองนําเรื่องมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบอีกครั้ง ทําใหตองสิ้นเปลืองทั้งคาใชจายในการจัดทําเอกสารและเวลาที่ตองรอใหมีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยกอนจึงจะทําเรื่องแจง สกอ. ได
4.4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแกคําอธิบายรายวิชา วิชาการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร ขอปรับแกคําอธิบายรายวิชา 603-22-05 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
(Translation : English into Thai) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จํานวน 3 หนวยกิต เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาเดิมไมชัดเจนบางสวน
โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบการขอปรับแกคําอธิบาย
รายวิชา ดังกลาว ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
การปรับแกคําอธิบายรายวิชามีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนา
50

ขอมูลเดิม
603-22-05 การแปลภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย

ขอมูลหลังการปรับแก
3(3-0-6)

(Translation : English into Thai)

603-22-05

การแปลภาษาอังกฤษเปน 3(3-0-6)
ภาษาไทย
(Translation : English into Thai)

การแปลขาว สารคดีจากหนังสือพิมพ นิตยสาร การแปลขาว สารคดี สื่อโฆษณา เอกสารทาง
วิทยุ โทรทัศน เอกสารทางธุรกิจ เรื่องสั้น และ ธุรกิจ เรื่องสั้น นิทานสําหรับเด็ก หรือสื่ออื่น ๆ
นิทานสําหรับเด็กจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับแกคําอธิบายรายวิชา
วิชาการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศิลปศาสตร
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ใหคณะศิลปศาสตรทบทวนคําอธิบายรายวิชานี้ใหม โดยใหพิจารณาวา
มีขอกําหนดใดที่ระบุใหอาจารยตองสอนนักศึกษาใหแปลตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชานี้ หรือเปนเพียง
ตัวอยางของเอกสารหรือสื่อที่เขียนไวในคําอธิบายรายวิชาเทานั้น ซึ่งถาเปนกรณีที่ตั้งใจจะเขียนคําอธิบาย
รายวิชาใหใชไดในระยะยาว ควรใชคําอธิบายที่เขียนไวแบบกวาง ๆ จะเหมาะสมกวา
4.4.4 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558
ดวยการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ไดประมวลผลการเรียน และตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
เรียบรอยแลว มีนักศึกษาที่ผานการศึกษาครบตามหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558
จํานวนรวมทั้งสิ้น 936 คน รายละเอียดดังเอกสารรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปจํานวนจําแนกตามระดับชั้น
และคณะ ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6. ศิลปศาสตร
รวมทั้งสิน้

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
39
11
135
185

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

58
87
371
80
133
14
743

8
8

97
98
514
80
133
14
936

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558
รวมทั้งสิ้น 936 คน
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มติสภา มทร.สุวรรณภู มิ อนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 936 คน
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
4.4.5 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่สมควรไดรับเหรียญเกียรตินิยม ประจําป
การศึกษา 2558
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2550 ขอ 26 กําหนดเรื่องการใหเ กียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิ นไว ดังนี้
(1) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยม แกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดนโดยแยก
เปนคณะ
(2) เกียรตินิยมเหรียญทอง ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 และได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ
(3) เกีย รตินิย มเหรีย ญเงิน ใหแ กผูสํา เร็จ การศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2
และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงเปนที่สองในแตละคณะ กรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุด แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน
การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง และใหอธิการบดีนําเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา
บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาสุดทายของปการศึกษา 2558 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีคุณสมบัติครบตามขอบังคับฯ ซึ่งสมควรไดรับเกียรตินิยมเหรียญทอง จํานวน 6 ราย และเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จํานวน 6 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้

เกียรตินิยมเหรียญทอง
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
157133232001 นายกัมปนาท ดวงนาวงศ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.81

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
455210241006 นางสาวปารีญา อดทน
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.86
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3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
257319221058 นางสาววิมล
งามสม
บัญชีบัณฑิต
257316221026 นายฉัตรชัย
เรืองปราชญ

หนา

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

4.00

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

4.00

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.83

5. คณะศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
455601241030 นางสาววิภาดา ยี่สุนแยม
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.96

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
257403221007 นายชานนท
เล็กรัตน

เกียรตินิยมเหรียญเงิน
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
357141232018 นายสาโรจน
เพ็ชรวงค
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.72

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
457216221027 นายพีระพล
มั่นศิล

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.79

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีบัณฑิต
257316221145 นางสาวอารยา
โทรเสร็จ

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.98

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
257403221032 นายวรายุทธ
สัมฤทธิ์เรืองแสง คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.73

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)
154501251040 นางสาวอภัสนันท ทองใบ

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.67

6. คณะศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
455601241015 นางสาวปาริฉัตร มิตรปญญา
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

3.78
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