รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
________________________________________

ผูมาประชุม
1. ผศ. ไพศาล
2. อาจารยพงศวิทย
3. ศ. ดร.ประยุทธ
4. ศ. ดร.อุทัยรัตน
5. รศ. สถาพร
6. พ.อ.ญ. ผศ. ดร.ภาวดี
7. ผศ. ดร.วิเชียร
8. ผศ. ชุมเขต
9. ดร.สมศักดิ์
10. ผศ. เดชา
11. ผศ. ดร.อํานาจ
12. ผศ. ดร.สาลินันท
13. ดร.สุวุฒิ
14. ผศ. ดร.ประมุข
15. อาจารยสัมพันธ

บุรินทรวัฒนา
วุฒิวิริยะ
อัครเอกฒาลิน
ณ นคร
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ดีพึ่งตน
อุนเรือน
แสวงเจริญ
ประถมศรีเมฆ
พลเสน
ศิลวัตร
บุญมี
ตุมทอง
อุณหเลขกะ
สุกใส

16. ผศ. ทวีศักดิ์

ศรีจันทรอินทร

17. ผศ. เกษม
18. รศ. ดร.รวีวรรณ
19. ผศ. สุรชัย
20. อาจารยเอกชัย
21. อาจารยณฐพงศ
22. ผศ. นันทวดี
23. ผศ. สมใจ
24. อาจารยทิพยวัน
25. อาจารยศุภณัฐ
26. นางสโรชา

เจนวิไลศิลป
เดื่อมขันมณี
เอมอักษร
เนาวนิช
จันทรเพ็ชร
วงษเสถียร
บุญสรรค
สุขสัน
แกนแกว
วันเตะ

ประธานกรรมการสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบ ริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร (ดานบริหารและวางแผน)
เขาแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร
เขาแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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ผูไ มมาประชุม
1. รศ. ดร.สมชาย
2. ผศ. ดร.ประสงค
3. ผศ. ดร.สุกัญญา

ปราการเจริญ
พรจินดารักษ
เรืองจรูญ

กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ

ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ. ดร.ยุทธนา

กันทะพะเยา

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
(ดานวิชาการและวิจัย)
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.พัชระ
ดร.ขจรศักดิ์
อาจารยปติพร
อาจารยภัทรมาศ
อาจารยมาลียา
อาจารยอนุชา

เริ่มประชุม

กัญจนกาญจน
เจากรมทอง
มโนคุม
เทียมเงิน
ตั้งจิตเจษฎา
ขวัญสุข

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
งานฉลองปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภู มิ
งานวิ ช าการถื อ เป น หั ว ใจสํา คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ สถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการตามบริบทของมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการประชุม
ทุกวันพุธที่สามของเดือน โดยมีเรื่องที่เนนมากที่สุดคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
เมื่อวันเสารที่ 25 มีนาคม 2560 ชวงบาย มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และชวงเวลา 17.00 น. เปนตนไป จัดงานฉลองปริญญากิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา และขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติรวมงานฉลองปริญญา
กิตติมศักดิ์
จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบ
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1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
1. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จํานวน 2 รายการ
2. เสนอเรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
จํานวน 4 รายการ
3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง
จํานวน - รายการ
4. เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
จํานวน 6 รายการ
5. เรื่องอื่น ๆ
จํานวน 1 รายการ
งานสภาวิชาการ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ใหผูเกี่ยวของรับทราบ
และเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบรอยแลว
จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
1.2.2 รายงานผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได เ สนอหลั ก สู ต ร เพื ่ อ ให สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ บัดนี้ สกอ. ไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
ลําดับ

หลักสูตร

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2
3

ศูนยทจี่ ัด
การเรียนการสอน

วัน เดือน ป
ที่ใหความเห็นชอบ

สุพรรณบุรี

8 ธันวาคม 2559

นนทบุรี
สุพรรณบุรี

20 มกราคม 2560

นนทบุรี

2 กุมภาพันธ 2560

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร
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1.2.3 รายงานการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อ
ประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุว รรณภูมิ จํานวน 2 คุณวุฒิ ทั้งนี้ร ายชื่อคุณ วุฒิจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ที่
ก.ค.ศ. รั บ รองเพื ่ อ ประโยชน ใ นการบรรจุ แ ละแต ง ตั ้ ง เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา สํา นัก งาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1

2

ชื่อคุณวุฒิ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสากรรมบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมสิ ถาปตยกรรม (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

ศูนยทจี่ ัด
การเรียนการสอน

เลขที่หนังสือ และวัน/เดือน/ป
ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ

สุพรรณบุรี

ศธ 0206.6/59 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560

นนทบุรี

ศธ 0206.6/59 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน
2 คุณวุฒิ
1.2.4 รายงานการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรอง
คุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ขอให ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง สกอ. ไดรับทราบการใหความเห็นชอบของหลักสูตรแลวนั้น
และ ก.พ. ไดพิจารณาแลวมีมติรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาแลว วาอาจ
บรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนตาง ๆ
ก.พ. ไดรับ รองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ชื่อคุณวุฒิ

ลําดับ
1

2

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560

หลักสูตรครุศาสตรอุตสากรรมบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมสิ ถาปตยกรรม (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

หนา 5

ศูนยทจี่ ัด
การเรียนการสอน

วัน เดือน ป เลขที่หนังสือ สํานักงาน ก.พ.

สุพรรณบุรี

นร 1004.3/24 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

นนทบุรี

นร 1004.3/24 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติ ส ภาวิ ช าการ รั บ ทราบการรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 2 หลักสูตร
1.2.5 รายงานจํา นวนนั ก ศึ ก ษาใหม ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560
จําแนกตามคณะ จําแนกตามศูนย และจําแนกตามระดับการศึกษา ประกอบดวย แผนรับ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาระบบโควตา ระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ และระบบรับตรงทั่วไป รอยละ
ของนักศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนเทียบกับแผนรับ ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามคณะ
คณะ

แผนรับ

ขึ้นทะเบียน
โควตา

รับตรง

รับตรงทั่วไป

รวม

รอยละขึ้นทะเบียน
เทียบกับแผนรับ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

650

36

50

144

230

35.38

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

445

62

38

110

210

47.19

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3,040

311

431

764

1,506

49.54

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

335

20

41

77

138

41.19

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

810

76

92

274

442

54.57

ศิลปศาสตร

240

14

15

59

88

36.67

5,520

519

667

1,428

2,614

47.36

รวม
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หนา 6

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามศูนย
ศูนย

แผนรับ

ขึ้นทะเบียน
โควตา

รับตรง

รับตรงทั่วไป

รวม

รอยละขึ้นทะเบียน
เทียบกับแผนรับ

พระนครศรีอยุธยา หันตรา

1,315

99

140

305

544

41.37

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

1,670

193

221

428

842

50.42

นนทบุรี

1,130

79

131

302

512

45.31

สุพรรณบุรี

1,405

148

175

393

716

50.96

5,520

519

667

1,428

2,614

47.36

รวม

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

แผนรับ

ขึ้นทะเบียน
โควตา

รับตรง

รับตรงทั่วไป

รวม

รอยละขึ้นทะเบียน
เทียบกับแผนรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

805

100

86

167

353

43.85

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป

2,475

217

232

599

1,048

42.34

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป

255

27

32

65

124

48.63

ปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง

230

16

19

57

92

40.00

ปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา)

1,640

159

298

536

993

60.55

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

60

0

0

0

0

0.00

ปริญญาโท

55

0

0

4

4

7.27

5,520

519

667

1,428

2,614

47.36

รวม

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560 และมอบคณบดีทุกคณะพยายาม
ชวยกันประชาสัมพันธ และกําหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาใหมเพิ่มมากขึ้น
1.2.6 รายงานจํานวนบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2558
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอ มใหส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดํา เนิน แทนพระองค
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปการศึกษา 2558
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 ชวงบาย ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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หนา 7

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิต เขารับพระราชทานปริญญาบัตร-ไมเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะ

รวม บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต
บัณฑิต ไมเขา เขารับ นั่ง
เกียรตินิยม ทั้งหมด รับฯ ในพิธีฯ รถเข็น

รวม
บัณฑิต บัณฑิต
บัณฑิต
เหรียญ
กิตติมศักดิ์ (เหรียญทอง) (เหรียญเงิน)

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาบัณฑิต)

-

-

-

-

26

2

24

-

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2

1

1

2

223

6

217

-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

1

1

2

164

6

158

-

ศิลปศาสตร

1

1

1

2

118

3

115

-

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

-

1

1

2

251

5

246

-

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

1

-

1

1

349

16

333

-

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

1

3

1,325

38

1,287

4

5

6

6

12

2,456

76

2,380

4

สรุปจํานวน

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560

จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับ ทราบจํานวนบัณฑิต เขารับ พระราชทานปริญญาบัต ร ครั้งที่ 30 ประจําป
การศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
ดวยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคาร
ราชมงคล 36 ชั้น 2 ศูนยนนทบุรี (เขตใต) จํานวน 14 หนา เรียบรอยแลว
จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560

หนา 8

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวนรายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาที่
เขาศึกษา ปการศึกษา 2560
สํานักสงเสริมวิช าการและงานทะเบีย น ไดจัด ทําปฏิทิน การเทีย บโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวน
รายวิช าเรีย น สําหรับ นักศึกษาที่เ ขาศึกษา ปการศึกษา 2560 เพื่อ กําหนดกรอบระยะเวลาและแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการศึกษา ใหเปนเชนเดียวกันทุกศูนย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
วัน/เดือน/ป
5-18
สิงหาคม 2560

กิจกรรม
บันทึกการเทียบโอนผลการศึกษา
ผานโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการศึกษา
ผานโปรแกรมฯ
เขียนคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11)
และคํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา (สวท.13)

5-19
สิงหาคม 2560
สงคํารอง (สวท.11) และ (สวท.13)

21 สิงหาคม 2560

ประกาศผลการเทีย บโอนผลการศึก ษาและ
การยกเวน รายวิชาเรีย น

21-31 สิงหาคม 2560 ยื่นคํารองขอสอบพิเศษครั้งที่ 1 (สวท.12)
8 กันยายน 2560

สงรายชื่อนักศึกษาที่รองขอสอบพิเศษ ครั้งที่ 1

16-22 กันยายน 2560 วันสอบพิเศษครั้งที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร

6 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
ครั้งที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร

รายละเอียด
นักศึกษาบันทึกขอมูลการเทียบโอนผลการศึกษา
ผานโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษา
http://www.register.rmutsb.ac.th
อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการศึกษา
ผานโปรแกรมฯ http://www.register.rmutsb.ac.th
นักศึกษาเขียนคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ
คํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา (สวท.13) ในกรณีที่ไมมีรายวิชา
ปรากฏในโปรแกรมฯ http://www.register.rmutsb.ac.th
นักศึกษาพิมพคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ
คํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา (สวท.13) จากโปรแกรมฯ
หรื อ ที่ เ ขี ย นลงแบบฟอร ม พร อ มสํา เนาใบแสดงผลการเรียน
ตอคณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะที่นักศึกษาสังกัดรวบรวมคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา
(สวท.11) และคํา รอ งขอยกเวนการเรีย นรายวิชา (สวท.13)
ที่มีผูรับผิดชอบลงนามครบถวน พรอมสําเนาใบแสดงผลการเรียน
สงมอบงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบีย นที่นัก ศึกษาสังกัด
เพื่อตรวจสอบตอไป
คณะประกาศผลการเทียบโอนผลการศึกษา และการยกเวนรายวิชา
เรียนของนักศึกษา
นักศึกษาเขียนคํารองขอสอบเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา
(สวท.12) พร อ มชํา ระเงิ น ค า สอบพิ เ ศษวิ ช าละ 100 บาท
รายวิชาคณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะที่นัก ศึกษารอ งขอสอบพิเศษ รวบรวมรายชื่อ นัก ศึกษา
สงมอบคณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ
เพื่อขอสอบเทียบโอนผลการศึกษาครั้งที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร
ครั้งที่ 1
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูผานการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
ครั้งที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร ผานเว็บไซต
http://www.register.rmutsb.ac.th

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
วัน/เดือน/ป

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
กิจกรรม

หนา 9
รายละเอียด

7-16 ตุลาคม 2560

ยื่นคํารองขอสอบพิเศษ (สวท.12) ครั้งที่ 2
รายวิชาคณะศิลปศาสตร

นัก ศึกษาเขีย นคํา รอ งขอสอบเพื่อการเทีย บโอนผลการศึกษา
(สวท.12) ครั้งที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตรพ รอมชําระเงิน
คาสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท

24 ตุลาคม 2560

สงรายชื่อนักศึกษาที่รองขอสอบพิเศษ ครั้งที่ 2

คณะที่นัก ศึก ษารอ งขอสอบพิเ ศษ รวบรวมรายชื่ อ นัก ศึก ษา
สงมอบคณะศิลปศาสตร

1-7 พฤศจิกายน 2560 วันสอบพิเศษครั้งที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร

17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ครั้งที่
2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร

1-7 ตุลาคม 2560

วันสอบพิเศษครั้งที่ 1
รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการสอบเที ย บโอนผลการศึ ก ษา
ครั้งที่ 1 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21-31
ตุลาคม 2560

ยื่นคํา รอ งขอสอบพิเ ศษ (สวท.12) ครั้งที่ 2
รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 พฤศจิกายน 2560

สงรายชื่อนักศึกษาที่รองขอสอบพิเศษ ครั้งที่ 2

15-22 พฤศจิกายน
2560

วันสอบพิเศษครั้งที่ 2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

1 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ครั้งที่
2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยื่นคํารอง (สวท.11 และ สวท.13) เพิ่มเติม

9-22 ธันวาคม 2560
สงคํารอง (สวท.11) และ (สวท.13)

22 ธันวาคม 2560

สรุป รายชื่อ นัก ศึก ษาที่ข อสอบพิเ ศษทั้งหมด
พรอ มผลการเทีย บโอน

นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ
เพื่อ ขอสอบเทีย บโอนผลการศึก ษา ครั้ งที่ 2 รายวิชา
คณะศิลปศาสตร
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูผานการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
ครั้ งที่ 2 รายวิชาคณะศิล ปศาสตร ผ า นเว็บ ไซต
http://www.register.rmutsb.ac.th
นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ
เพื่อขอสอบเทียบโอนผลการศึกษา ครั้งที่ 1 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูผานการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
ครั้ งที่ 1 รายวิชาคณะวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ผานเว็บไซต http://www.register.rmutsb.ac.th
นัก ศึกษาเขีย นคํา รอ งขอสอบเพื่อการเทีย บโอนผลการศึกษา
(สวท.12) ครั้งที่ 2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
พรอมชําระเงินคาสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท
คณะที่นัก ศึกษารอ งขอสอบพิเศษ รวบรวมรายชื่อ นัก ศึกษา
สงมอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาแสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ
เพื่อขอสอบเทียบโอนผลการศึกษา ครั้งที่ 2 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูผานการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
ครั้งที่ 2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผานเว็บไซต http://www.register.rmutsb.ac.th
นักศึกษาเขียนคํารอง (สวท.11 และ สวท.13) เพิ่มเติม สําหรับ
นักศึกษาที่ สอบผาน การสอบพิเศษ ตอคณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะที่นักศึกษาสังกัดรวบรวมคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา
(สวท.11) และคํา รอ งขอยกเว นการเรีย นรายวิชา (สวท.13)
ที่นักศึกษายื่นเพิ่มเติม ที่มีผูรับผิดชอบลงนามครบถวน สงมอบ
งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อตรวจสอบ
และบันทึกขอมูลรายวิชาตอไป
คณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรุปรายชือ่
นัก ศึก ษาที่ข อสอบพิ เศษ พรอ มผลการเทีย บโอน ทั้ง 2 ครั้ ง
แยกรายวิชา สง มอบงานส ง เสริมวิชาการและงานทะเบีย นที่
นักศึกษาสังกัด

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
วัน/เดือน/ป

9-18
มกราคม 2561

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
กิจกรรม

ชํา ระเงิน คา ธรรมเนีย มการเทีย บโอนและ
คาธรรมเนียมการยกเวนรายวิชา

หนา 10
รายละเอียด

นักศึกษาขอรับเอกสารการชําระเงินที่งานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อนําไปชําระเงิน ดังนี้
- คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษา ครั้งละ 20 บาท
- คาธรรมเนียมการยกเวนการเรียนรายวิชาละ 100 บาท
สงคืนเอกสารการชําระเงินที่ชําระเงินเรียบรอยแลว
สงมอบงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ 1. กําหนดเวลาอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมแตตองเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ
2. หากคณะใดไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผานโปรแกรมเทียบโอนผลการศึกษาตามปฏิทินดังกลาวขางตน ใหคณะดําเนินการ
โดยการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมที่เกีย่ วของ ทั้งนี้ตองดําเนินการตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา
พ.ศ. 2552 ขอ 13 กําหนดวา “ใหค ณะกรรมการเทีย บโอนผลการศึก ษา ดําเนิน การขอเทีย บโอนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อผูขอเทียบโอนจะไดทราบจํานวนรายวิชา และจํานวน
หนวยกิตที่ตองศึกษาเพิ่มตามหลักสูตร
กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการศึกษาภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งให
อยูในดุลยพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณา แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้น”
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบปฏิทิน การเทีย บโอนผลการศึก ษา
เพื่อยกเวนรายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2560
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการจัดทํา ประกาศ
เพื่อแจงทุกหนวยงานไดรับทราบ และมอบคณบดีทุกคณะที่เกี่ยวของปฏิบัติตามปฏิทินโดยเครงครัด
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา และขณะนี้ครบกําหนดที่ตองมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
จึงขอเสนอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจ ารณาใหความเห็น ชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560

หนา 11

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ขอ 5.4 การรับเขาศึกษา ปรับแกเปน รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่
สามารถใชภาษาไทยได
2. หมวดที่ 1 ข อ 8. อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได ห ลั งสํ าเร็ จ การศึ กษา ให ท บทวนการใช คําว า
วิศวกร และ มีรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑเพียง 1 รายวิชา จะประกอบอาชีพวิศวกรดานการออกแบบและ
ผลิตแมพิมพ ไดหรือไม
3. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหทบทวนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหเห็นถึงสิ่งที่คณะตองการให
เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้ และควรเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม
4. หมวดที่ 2 ขอ 1.3 วัตถุประสงค
4.1 ขอ 1.3.1 ตัดคําวา “ให”
4.2 ขอ 1.3.2 ใหปรับแก จาก “ให” เปน “ที”่
5. หมวดที่ 3 ขอ 2.3 การคัดเลือกเขาศึกษา ใหปรับแก Clering-house เปน Clearing-house
6. ปรับแกชื่อวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
7. ปรับแกชื่อวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 507-21-04 วิศวกรรมการวัด
และตรวจสอบ
8. ทบทวนจํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาห รายวิชา 507-41-17 โครงงานวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
9. ปรับแกชื่อวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 507-41-07 ระบบการผลิต
แบบรวม (Computer Integrated Manufacturing) เป น ระบบการผลิ ต แบบรวมด ว ยคอมพิ ว เตอร
(Computer-integrated Manufacturing)
10. ควรเพิ่มรายวิช าเศรษฐศาสตรวิศวกรรม รายวิช าทักษะทางดานการเงิน เพื่อใหครอบคลุม
ทางดานเศรษฐศาสตรและการเงิน
11. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว ทํางานอะไร และประสบความสําเร็จอยางไร
4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัด
การเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา และขณะนี้ครบกําหนดที่ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรม
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โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และขอบังคับของสภาวิศวกร พ.ศ. 2558 และคณะขอปรับแกสาขาวิชาจาก สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม เปน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
จึงขอเสนอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจ ารณาใหความเห็น ชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และให
นําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ขอ 5.4 การรับเขาศึกษา ปรับแกเปน รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่
สามารถใชภาษาไทยได
2. ควรเพิ่มรายวิชาที่สงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ขอ 8.2 ประกอบธุรกิจ
ของตนเองดานวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยเนนทักษะดานการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการ
3. หมวดที่ 1 ขอ 11 ขอ 12 ใหทบทวนการเขียนขอความ และการเวนวรรค
4. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหทบทวนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหเห็นถึงสิ่งที่คณะตองการให
เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้
5. หมวดที่ 2 ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหระบุเหตุผลที่ตองมีการปรับหลักสูตร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีผลกระทบตอหลักสูตร และการปรับหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร
6. ปรับแกชื่อวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
7. ทบทวนแผนการรับนักศึกษาแตละปการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑอัตราสวนระหวางอาจารยตอ
นักศึกษาที่สภาวิศวกรกําหนด
8. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 504-44-24 ปฏิบัติการการประยุกตเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
9. ทบทวนคํา อธิ บ ายรายวิ ช า 504-22-01 504-34-08 504-34-10 504-44-12 และ
504-44-21
10. ควรปรับกลุมวิชา รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
จากกลุมวิชาชีพเลือก เปน กลุมวิชาบังคับ
11. ทุกรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ที่มีคําวา ดิจิตอล ใหแกไขเปน ดิจิทัล
12. ภาคผนวก ค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตรวจสอบ
ใหถูกตองและตรงกันกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน
4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัดการเรียน
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การสอนตั้ง แตปก ารศึก ษา 2556 เปน ตน มา โดยคณะมีค วามประสงคใ นการปรับ ปรุง หลัก สูต รกอนรอบ
ระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ส าขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.
2553 และขอบังคับของสภาวิศวกร พ.ศ. 2558
จึงขอเสนอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจ ารณาใหความเห็น ชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และให
นําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหทบทวนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหเห็นถึงสิ่งที่คณะตองการให
เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้
2. หมวดที่ 2 ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหระบุเหตุผลที่ตองมีการปรับหลักสูตร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีผลกระทบตอหลักสูตร และการปรับหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร
3. ควรเพิ่มรายวิชาดานผูประกอบการ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจของตนเอง
ดานวิศวกรรมโยธาได
4. ปรับแกชื่อวิชาภาษาไทยใหส อดคล องกับ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิช า 503-32-17 Timber
and Steel Design และรายวิชา 503-37-01 Construction Engineering and Management
5. ภาคผนวก ค รายวิชา 504-11-03 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ปรับแก 3(2-3-6) เปน 3(2-2-5)
6. ภาคผนวก ช ปรับแกการเขียนแหลงเผยแพร ตํารา ใหเปนไปตามหลักเกณฑเอกสารแนบทาย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละวิธีก ารพิจ ารณาแตง ตั้งบุค คลใหดํา รงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และปที่เผยแพร ควรระบุปลาสุดในการจัดพิมพตําราดังกลาว
4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัด
การเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา และขณะนี้ครบกําหนดที่ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.
2553 และขอบังคับของสภาวิศวกร พ.ศ. 2558
จึงขอเสนอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจ ารณาใหความเห็น ชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ขอ 5.4 การรับเขาศึกษา ปรับแกเปน รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
ที่สามารถใชภาษาไทยได
2. หมวดที่ 1 ข อ 8 อาชีพที่ส ามารถประกอบไดห ลังสํ าเร็จการศึกษา ให ทบทวนอาชีพ ขอ 8.7
วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร
3. หมวดที่ 1 ขอ 11 ขอ 12 ใหตรวจสอบขอความเพื่อไมใหมีความซ้ําซอน และปรับการเขียนให
เปนไปตามหลักภาษาไทย
4. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหทบทวนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหเห็นถึงสิ่งที่คณะตองการให
เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้
5. หมวดที่ 2 ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหระบุเหตุผลที่ตองมีการปรับหลักสูตร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีผลกระทบตอหลักสูตร และการปรับหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร
6. หมวดที่ 3 ขอ 2.3 การคัดเลือกเขาศึกษา ใหปรับแก Clering-house เปน Clearing-house
7. ทบทวนการเขี ย นชื่ อ วิ ช าภาษาอั งกฤษ รายวิ ช า 501-12-09 505-22-02 505-31-11 และ
505-32-05
8. ปรับแกชื่อวิชาภาษาไทย รายวิชา การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เปน หลักการจัดการ
โลจิสติกสและซัพพลายเชน
9. ปรับแกคําอธิบายรายวิชา 505-31-05 การวิจัยการดําเนินงาน ไมใหมีความซ้ําซอนกับรายวิชา
505-31-10 คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
10. รายวิชา 505-31-10 คอมพิว เตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ควรเพิ่ม คําอธิบายรายวิชา
ดาน ERP และ MRP
11. ภาคผนวก ข ตารางที่ 1 ใหปรับแกตัวเลขรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
12. ภาคผนวก ค ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ใหตรงกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
พ.ศ. 2554 ฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน
13. ภาคผนวก จ ควรเพิ่มเติมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอเสนอแนะในการวิพากษหลักสูตร
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4.6 พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบหลัก สูต รสถาปต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสถาปต ยกรรม (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัด
การเรีย นการสอนตั้ง แตปก ารศึก ษา 2556 เปน ตน มา โดยคณะมีค วามประสงคในการปรับ ปรุง หลัก สูต ร
กอนรอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเปนไปตามขอบั งคับของสภาสถาปนิ ก วาดวยการรับรองปริญญา อนุป ริญญา และ
ประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 และคณะขอปรับแกกําหนดการเปดสอน
จาก ปการศึกษา 2560 เปน ปการศึกษา 2561
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรสถาปต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับแกจาก สาขาวิชาสถาปตยกรรม เปน สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)
2. ทบทวนชื่อเต็ม : สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) วาจําเปนตองใสวงเล็บหรือไม
3. ควรระบุ คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ทั้งหมดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ราย ดร.ขจรศักดิ์
เจากรมทอง
4. หมวดที่ 1 ขอ 11.1.2 ใหทบทวนขอความ และตัดคําที่ไมจําเปน
5. หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหทบทวนการเขียนเพื่อสื่อความหมายใหเห็นถึงสิ่งที่คณะตองการให
เกิดขึ้นในหลักสูตรนี้ และควรเพิ่ม คุณธรรม จริยธรรม
6. หมวดที่ 2 ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหระบุเหตุผลที่ตองมีการปรับหลักสูตร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีผลกระทบตอหลักสูตร และการปรับหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร
7. หมวดที่ 2 ขอ 1.3 วัตถุประสงค
7.1 เพิ่มขอความเปน วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
7.2 ขอ 1.3.1 ถึง ขอ 1.3.4 ตัดคําวา “ให”
8. ทบทวนแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ที่สภาสถาปนิกกําหนด หาก
จํานวนอาจารยขณะนี้มีจํานวนไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ควรระบุชื่ออาจารยพิเศษไวดวย
9. การจัดหมวดวิชาเฉพาะ ควรกําหนดหมวดหมูใหสอดคลองกับหมวดหมูที่สภาสถาปนิกกําหนด
10. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาไทย รายวิชา 506-47-04 506-47-06 และ 506-57-11
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11. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 506-11-02 องคประกอบศิลป 506-37-01
การออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และ 506-59-04 หัวขอพิเศษเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
12. ปรับแกคําอธิบายรายวิชา 506-11-02 องคป ระกอบศิล ป ไมใหมีความซ้ําซอนกับรายวิช า
506-11-03 ออกแบบเบื้องตน
13. ทบทวนคํ าอธิ บ ายรายวิ ช า 506-12-01 506-21-06 506-22-04 506-22-05 506-22-06
506-34-03 506-34-04 และ 506-56-05
14. ทบทวนการระบายความรับผิดชอบหลัก รายวิชาในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
เนื่องจากมีการระบายครบถวนทุกรายขอ ซึ่งคณะตองประเมินทุกรายขอตามที่กําหนดไว
15. หมวดที่ 7 ขอ 3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ใหทบทวนเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา
โดยพิจารณาเกณฑที่สภาสถาปนิกกําหนด
16. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
16.1 ปรับแกจาก 5 ปการศึกษา เปน 6 ปการศึกษา
16.2 ทบทวนการระบุผลการดําเนินงานดัชนีบงชี้ ขอ 12 ขอ 13
17. ภาคผนวก ข ทบทวนการจัดกลุมวิชาในแตละหมวดใหสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่สภาสถาปนิก
กําหนด
18. ภาคผนวก ฉ คณะมีการดําเนินการ ตามขอมูลการวิพากษหลักสูตรอยางไรบาง
4.7 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเปลี่ยนแปลงขอมูล ประธานผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ศูน ยหัน ตรา เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน โดยเปลี่ย นจากผูชว ยศาสตราจารยฐ านิศวร
ชิตธนาเศรษฐ เปน สัตวแพทยหญิง ดร.กุลิสรา มรุปณฑธร
ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงขอมูล
มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยฐานิศวร ชิตธนาเศรษฐ เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอมูลเดิม
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
นางฐานิศวร ชิตธนาเศรษฐ วท.ม. สัตวศาสตร
ทษ.บ. สัตวศาสตร
นายสุริยา แกวกอง

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เพื่อความ นางสาวกุลิสรา มรุปณฑธร ปร.ด. วิทยาศาสตรการแพทย
วท.ม. อายุรศาสตรสัตวแพทย
เหมาะสมใน
การบริหารงาน
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร
วท.ม. สัตวศาสตร
นายสุริยา แกวกอง
วท.ม. สัตวศาสตร
วท.บ. สัตวศาสตร
วท.บ. สัตวศาสตร
สาเหตุ
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ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลังการปรับแก มีรายละเอียดดังนี้
สัตวแพทยหญิง ดร.กุลิสรา มรุปณฑธร เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
สัตวแพทยหญิงกุลิสรา มรุปณฑธร

ผูชวย
นายสุริยา แกวกอง
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
สพ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตรการแพทย
อายุรศาสตรสัตวแพทย
สัตวแพทยศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ป
2559
2551
2548
2533
2530

จึงขอเสนอตอสภาวิช าการเพื่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบการขอเปลี่ย นแปลงขอ มูล อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร และให นํ าเสนอต อคณะกรรมการกลั่น กรองหลั กสู ต รเพื่ อ
พิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน
ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560
ตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวัน พุธ ที่ 7 กัน ยายน 2559 ไดเห็น ชอบแผนรับ นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยกําหนดแผนรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รหัสสาขา
356 จํานวน 15 คน และรหัสสาขา 357 จํานวน 15 คน นั้น
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามประสงค ข องดรั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิช าการเงิน ศูน ยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รหัส สาขา 356 และ 357
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ไดรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1 ราย มีนักศึกษาที่สมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาระบบรับตรงทั่วไป
จํานวน 1 ราย แตไมไดมาสอบคัดเลือก และไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)
ซึ่งผูสนใจสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาดังกลาว มีจํานวนนอยมาก
ทั้ งนี้ คณะได ว างแผนดํ าเนิ น การสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ร ายงานตั ว และชํ าระเงิ น ค าขึ้ น ทะเบี ย น
คาธรรมเนียมการศึกษาแลว จํานวน 1 ราย ดังนี้
1. ให ย ายสาขาวิ ชาศึ กษาได ตามความประสงค ที่ นั กศึ กษามี คุ ณวุ ฒิ เดิ มสอดคล องกั บที่ หลั กสู ตร
กําหนด
2. หากไมประสงคจะศึกษา ใหคืนเงินเต็มจํานวนใหนักศึกษา
3. ใหคณะแจงผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบโดยทันที

