รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 12/2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 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. ดร.สมชาย
6. รศ. สถาพร
7. พ.อ.ญ. ผศ. ดร.ภาวดี
8. ผศ. ดร.ประสงค
9. ผศ. ดร.วิเชียร
10. ผศ. ชุมเขต
11. ดร.สมศักดิ์
12. ผศ. เดชา
13. ผศ. ดร.อํานาจ
14. ผศ. ดร.สาลินันท
15. อาจารยสุวุฒิ
16. ผศ. ดร.ประมุข
17. ผศ. วาที่ ร.ท.ธนู
18. รศ. นภัทร
19. ผศ. เกษม
20. รศ. ดร.รวีวรรณ
21. ผศ. สุรชัย
22. อาจารยเอกชัย
23. อาจารยณฐพงศ
24. ผศ. นันทวดี
25. ผศ. สมใจ
26. อาจารยทิพยวัน
27. อาจารยศุภณัฐ
28. นางสโรชา

บุรินทรวัฒนา
วุฒิวิริยะ
อัครเอกฒาลิน
ณ นคร
ปราการเจริญ
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ดีพึ่งตน
พรจินดารักษ
อุนเรือน
แสวงเจริญ
ประถมศรีเมฆ
พลเสน
ศิลวัตร
บุญมี
ตุมทอง
อุณหเลขกะ
ทดแทนคุณ
วัจนเทพินทร
เจนวิไลศิลป
เดื่อมขันมณี
เอมอักษร
เนาวนิช
จันทรเพ็ชร
วงษเสถียร
บุญสรรค
สุขสัน
แกนแกว
วันเตะ

ประธานกรรมการสภาวิชาการ
รองประธานกรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการจากผูบ ริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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ผูไ มมาประชุม
ผศ. ดร.สุกัญญา

เรืองจรูญ

กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ

ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.วุฒิพงษ
2. ผศ.วรรณา

เขื่อนดิน
ศรีเพ็ชราพร

อาจารยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยคณบดีดานวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. ผศ.ประนอม

สุขเกื้อ

4.
5.
6.
7.
8.

ยิ้มถิน
ศรีวิจิตรกมล
สนองคุณ
สมั ค รไทย
อินทนาศักดิ์

ผศ.ชื่นสุมณ
อาจารยเกรียงศักดิ์
อาจารยณัฐพงศ
อาจารย ณิ ช านั น ท
อาจารยภัทรภร

เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยกําหนด
คะแนนการประเมินตนเองเทากับ 4.05 อยูในระดับดี และในปการศึกษา 2557 มีคะแนนโดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ เทากับ 3.54 อยูในระดับดี และขอขอบคุณรองศาสตราจารยสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ที่เปน ผูแทน
สภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ ในการใหสัมภาษณตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอขอบคุณ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่ไดรวมมือกันในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหมีผลการประเมินภายใน อยูในระดับดี
จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จํานวน 6 รายการ
2. เสนอเรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
จํานวน 5 รายการ
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3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง
4. เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
5. เรื่องอื่น ๆ

หนา 3

จํานวน - รายการ
จํานวน 2 รายการ
จํานวน 1 รายการ

งานสภาวิชาการ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 ใหผูเกี่ยวของรับทราบ
และเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
1.2.2 รายงานผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเสนอหลักสูตร เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ บัดนี้ สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

หลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ฉบับป
2554

จัดการเรียน
การสอน
หันตรา
สุพรรณบุรี

2555

หันตรา

2554

สุพรรณบุรี

2554

นนทบุรี

วัน เดือน ป เลขที่
หนังสือสํานักงาน สกอ.
ศธ 0506(2)/3749
21 พฤศจิกายน 2559
ศธ 0506(2)/3749
21 พฤศจิกายน 2559
ศธ 0506(2)/3746
21 พฤศจิกายน 2559
ศธ 0506(2)/3524
31 ตุลาคม 2559

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ
มติสภาวิชาการ รับทราบผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร
1.2.3 รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่เริ่มจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2560
ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการจัดประชุม “ติดตามผลการดําเนินงาน
การจัด ทํา หลัก สูต รใหม หรือหลัก สูต รปรับ ปรุง ที่เ ริ่ม จัด การเรีย นการสอน ปการศึกษา 2560” เมื่อ วัน ที่
30 พฤศจิกายน 2559 โดยไดดําเนิน การติด ตามหลักสูต รใหม จํานวน 9 หลักสูตร และหลั กสูต รปรับ ปรุง
จํานวน 16 หลักสูตร ซึ่งมีผลการดําเนินการ รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง ที่ครบรอบระยะเวลา
การพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2559
หลักสูตรใหมที่เปดดําเนินการ ปการศึกษา 2560
คณะ
ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
สถานะ
คณะครุศาสตร
1 หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรม
อยูระหวางศึกษาความตองการเขา
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
ศึกษาหลักสูตรใหม และรออัตรากําลัง
สาขาวิชา : เพิ่มเติม เพื่อแตงตั้งเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
และอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ
3 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีบนอุปกรณ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
สารสนเทศ
เคลื่อนที่
ครั้งที่ 1
4 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรธุรกิจ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร
5 หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อยูระหวางศึกษาความตองการเขา
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและ ศึกษาหลักสูตรใหมเพิ่มเติม เพื่อ
การสื่อสาร เพือ่ อุตสาหกรรมและ
รองรับนโยบายแผนพัฒนา
บริการ
อุตสาหกรรม 4.0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม
ศาสตร

6

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา

7

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ

8
9

ผา นความเห็น ชอบจากสภาวิช าการ
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 58
แ ล ะ นํ า เขา สู  ว า ร ะ ก า รป ร ะ ชุม
คณะกรรมการกลั ่น กรองหลัก สูต ร
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59

อยูระหวางศึกษาความตองการเขา
ศึกษาหลักสูตรใหม และรออัตรากําลัง
เพิ่มเติม เพื่อแตงตั้งเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อยูระหวางศึกษาความตองการเขา
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟา
ศึกษาหลักสูตรใหม
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

หมายเหตุ
ปรับการเปดหลักสูตรใหม
เปนปการศึกษา 2561

เปลี่ ย นชื่ อ สาขาวิ ช าจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ ก ารจั ด ก าร
อ งค ก ร เป น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่ อ อุ ต ส า ห ก รร ม แ ล ะ
บริ ก าร และปรั บ การเป ด
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม เ ป น
ปการศึกษา 2561
อยู ร ะห ว า งการทบ ทวน
คุ ณ สมบั ติ ข อ งอ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตรใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และปรับคําอธิบายรายวิชา
ให  เ ห มาะสมกั บ ก ารจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปรับการเปดหลักสูตรใหม
เปนปการศึกษา 2561

ปรับการเปดหลักสูตรใหม
เปนปการศึกษา 2561

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 5

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง ที่ครบรอบระยะเวลา
การพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2559 (ตอ)
คณะ
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักสูตรครบรอบระยะเวลาปรับปรุง ปการศึกษา 2559
ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
สถานะ
1 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
สาขาวิชา : เทคโนโลยีเครื่องกล
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1
2 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ครั้งที่ 1
3 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1
4 หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1
5 หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สาขาวิชา : กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59
6

7

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิทยาศาสตร
9 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร 10 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
11 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
12 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
8

อยูระหวางดําเนินการปรับแก
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 1
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 2
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 3
อยูระหวางดําเนินการปรับแก
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ครั้งที่ 3
-

-

-

หมายเหตุ

รอการปรั บ แก ร ายวิ ช า
ห มวดวิ ช าศึ ก ษ าทั่ วไป
และนํ า เข า ที่ ป ระชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

เปลี่ย นชื่อ สาขาวิชาจาก
เดิมเปนระบบสารสนเทศ
และนํ า เข า ที่ ประชุ มสภา
วิชาการ ครั้งที่ 12/2559

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 6

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง ที่ครบรอบระยะเวลา
การพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2559 (ตอ)
คณะ
ลําดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร
13
และสถาปตยกรรมศาสตร
(ตอ)
14

15

16

หลักสูตรครบรอบระยะเวลาปรับปรุง ปการศึกษา 2559
หลักสูตร/สาขาวิชา
สถานะ
หลักสูตร : สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม
สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟา
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หมายเหตุ
สกอ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59

อยูระหวาง สกอ.พิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสูตร
ป ก ารศึ ก ษา 2560 เริ่ ม จั ด
ก า รเรี ย น ก า รส อ น ศู น ย
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา
เป น ป แ รก จึ งต อ งจั ด ทํ า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่เริ่มจัดการเรียน
การสอน ปการศึกษา 2560
มติสภาวิชาการ รับทราบทราบผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่เริ่มจัดการเรีย นการสอน ป การศึ กษา 2560 โดยมีขอ เสนอแนะใหค ณะดํา เนิน การตามกรอบระยะเวลา
(Time Line)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
ดวยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคาร
ราชมงคล 36 ชั้น 2 ศูนยนนทบุรี (เขตใต) จํานวน 15 หนา เรียบรอยแลว
จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 7

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําป พ.ศ. 2560
ตามที่ งานสภาวิ ชาการ ได จั ดทํ าหนั งสื อเวี ยนสอบถามกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ สํ าหรั บวั นว างของ
กรรมการแตละทาน โดยไมใหตรงกับวันประชุมสภามหาวิทยาลัย หรืออาจมีการเปลี่ยนทุกภาคการศึกษา นั้น
ทั้งนี้ ไดแนบตารางวันวางของกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งกรรมการฯ สวนมากวาง
วันพุธ ชวงบาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ
สภาวิช าการจึง เห็น ควรเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณากํา หนดการประชุม สภาวิช าการประจํา ป
พ.ศ. 2560 ในทุกวันพุธแรกของเดือน ชวงบาย ซึ่งกําหนดวันประชุมสภาวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ครั้งที่ 10/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 12/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 และตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 จึงขอ
เสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป พ.ศ. 2560
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ กําหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําป พ.ศ. 2560
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามที่ค ณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ไดใชร ายละเอีย ดของหลัก สูต ร (มคอ. 2) หลัก สูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา
2556 เปน ตน มา และคณะมีความประสงคในการปรับ ปรุงพัฒ นาหลักสูต รกอนรอบระยะเวลาของหลักสูต ร
อยางนอย 5 ป นับจากปที่เริ่มนําหลักสูตรมาใช
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รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 8

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดําเนินการปรับ ปรุงรายละเอีย ดของหลักสูต ร
(มคอ. 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอนุญาตใหนําเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หนาปกควรใสคําวา “ราง”
2. ทบทวนขอ 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
3. วัตถุประสงคควรเขียนใหชัดเจนวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถทําอะไรไดบาง
4. ทบทวนหมวดที่ 2 ขอ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
5. โครงสรางหลั กสู ตร ควรเพิ่ มรายวิชาเกี่ย วกับ การประกอบการ เพื่ อ นํ าไปประยุ กต ใชในการ
ประกอบอาชีพสวนตัวในอนาคตได
6. ทบทวนการดํ าเนิ น การหลั ก สู ต ร ข อ 2.4 ป ญ หาของนั กศึ ก ษาแรกเข า ถ าเตรี ย มไว สํ าหรั บ
ปองกันเหตุควรใชคําวาอาจจะ
7. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เชน รายวิชาเคมีพื้นฐาน (Fundamental of Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamental of Chemistry Laboratory) เคมีอินทรียพื้นฐาน (Fundamental of
Organic Chemistry) ปฏิบั ติ การเคมีอินทรียพื้น ฐาน (Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
การใชวิจัยเปนฐานของการใฝรู (Research-Based for Acquiring Knowledge) การคิดและคณิ ตศาสตรบูรณาการ
ในชีวิตประจําวัน (Thinking and Integrated Mathematical in Daily Life) สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต
(Environment Technology and Life) และเกมสรางสรรคสําหรับนันทนาการ (Game for Recreation)
8. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาไทย เชน รายวิชาสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (Society and Environment for Quality of Life) นั น ทนาการเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต (Recreation for Development Quality of Life) และกระบวนการอุ ต สาหกรรมเคมี
(Chemical Process Industries)
9. ทบทวนคําอธิบายรายวิชา 402-21-02 การจัดการขอมูลทางเคมี (Chemical Data Management)
10. ควรเพิ่มรายวิชาเชิงประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
สวนตัวได
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11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา รับจากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรหรือเทียบเทา ดังนั้นอาจจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมตองมากนัก แตเพิ่ม
รายวิชาดานภาษาใหมากขึ้น
12. ควรทบทวนคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากมีหลายวิชาที่เขียนคําอธิบายรายวิชาถอยหลังไปใน
ระดับมัธยม
13. รายวิชาดานกฎหมาย ควรจัดแผนการเรียนไวชั้นปสุดทาย
14. ทบทวนการจัดรายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2 ในแผนการศึกษา แผน ก. และ แผน ข.
4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามที่ค ณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ไดใชร ายละเอีย ดของหลัก สูต ร (มคอ. 2) หลัก สูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมา และคณะมีความประสงคในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรกอนรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร อยางนอย 5 ป นับจากปที่เริ่มนําหลักสูตรมาใช
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดําเนินการปรับ ปรุงรายละเอีย ดของหลักสูต ร
(มคอ. 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ใหสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิช าการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และ
อนุญาตใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาตอไป โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ทบทวนขอ 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
2. ทบทวนคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร รายอาจารยสุทิน เกษตรรัตนชัย
3. หมวดที่ 2 ขอ 1.3 วัตถุประสงค ขอ 1.3.7 (1) ปรับแกจาก Leaning เปน Learning
4. หมวดที่ 2 ขอ 2. ทบทวนกลยุทธในแผนพัฒนาปรับปรุง
5. หมวดที่ 3 ขอ 2.5.2 ปรับแกจาก 12 หนวยกิต เปน 10 หนวยกิต
6. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เชน ศาสตรแหงการเปนพลเมืองที่พึงประสงค (Science
of Being Desirable Citizens) การใช วิ จั ยเป นฐานของการใฝ รู (Research-Based for Acquiring Knowledge)
การคิดและคณิตศาสตรบูรณาการในชีวิตประจําวัน (Thinking and Integrated Mathematical in Daily Life)
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment Technology and Life) และเกมสรางสรรคสําหรับนันทนาการ
(Game for Recreation)
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7. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาไทย เชน นันทนาการเพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (Recreation for Development Quality of Life) พื้น ฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Information Technology Fundamental) การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Management
Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ (Presention in Information Technology) เทคโนโลยี
การจัดการขอมูลสมัยใหม (Modern Information Technology Management) การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
(Cloud Computing) การศึกษาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Selected Topics in Information
Technology 1) การศึกษาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Selected Topics in Information
Technology 2)
8. ทบทวนชื่อวิชา 405-10-02 ใหสอดคลองกันทั้งในโครงสราง และในคําอธิบายรายวิชา
9. ปรับแกกลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากลุมวิชาตอไปนี้ เปน ใหเลือกศึกษาจากกลุม
วิชาใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้
10. ทบทวนคําอธิบายรายวิชา 405-37-04 การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ค ณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดใชร ายละเอีย ดของหลักสูต ร (มคอ. 2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในการจัด
การเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา และขณะนี้ไดครบกําหนดที่จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดไว (5 ป) ในปการศึกษา 2559 โดยคณะไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2560
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เดิมคือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูต รบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิช าระบบสารสนเทศ (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และอนุญาตใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป โดยกรรมการสภาวิชาการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
2. ทบทวนขอ 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
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3. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรขององคกร (ERP : Enterprise Resource
Planning) เพื่อสรางจุดเดนใหกับหลักสูตร และควรเพิ่ม การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (Operations
Management) MRP (Meterial Resourse Planning) EIS (Executive Information System) และ BIS
(Business Information System)
4. ทบทวนหมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญา
5. ทบทวนหมวดที่ 2 ขอ 1.3 วัตถุประสงค
6. ทบทวนหมวดที่ 2 ขอ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
7. ทบทวนแผนการศึกษา แผน ก. แผนสหกิจศึกษา
8. ทบทวนการเขีย นชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เชน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented
Programming) และเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน (Basic Computer Programming Technical)
9. ทบทวนการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาไทย เชน การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design) การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซตเบื้องตน
(Web Design and Basic Web Development) โปรแกรมประยุ ก ต ท างคอมพิ ว เตอร กราฟ ก (Application
Program to Computer Graphic) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพสําหรับงานธุรกิจ (Print Media Designed for
Business Application) ภาษาการโปรแกรมรว มสมั ย (Modern Programming Language) และเครือขาย
อินเทอรเน็ต (The Internet)
10. รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนรายซ้ําซอนกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรนํารายวิชามาบูรณาการรวมกันเพื่อลดการ
ใชทรัพยากร
4.5 พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง แนวทางการปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ขอ 8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
ในรายละเอีย ดของหลักสูต ร ซึ่ งสอดคล องกั บการประกันคุ ณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ย ระดั บดี ขึ้นไป
ตอเนื่องกัน 2 ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแต
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ป หรือนอยกวา ใหพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557-2558 ระดับหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางการบริหารและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 12

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกรายหลักสูตร จํานวน 40 หลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2558 (เทียบปการศึกษา 2557)
ที่

หลักสูตร

ผลปการศึกษา 57

ผลปการศึกษา 58

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

1 (อส.บ.) เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)

1.53

นอย

2.51

ปานกลาง

2 (อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)

1.65

นอย

3.10

ดี

3 (อส.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)

1.68

นอย

2.61

ปานกลาง

4 (อส.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง)

1.51

นอย

2.48

ปานกลาง

5 (ค.อ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ป)

1.67

นอย

3.06

ดี

6 (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 5 ป)

1.60

นอย

2.10

ปานกลาง

1.50

นอย

2.43

ปานกลาง

1.82

นอย

2.41

ปานกลาง

1.62

นอย

2.59

ปานกลาง

9 (วท.บ.) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1.62

นอย

2.92

ปานกลาง

10 (วท.บ.) สัตวศาสตร

2.83

ปานกลาง

3.23

ดี

11 (วท.บ.) พืชศาสตร

2.76

ปานกลาง

3.53

ดี

12 (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

2.75

ปานกลาง

2.84

ปานกลาง

13 (วท.บ.) วิทยาศาสตรการประมง

2.47

ปานกลาง

2.69

ปานกลาง

14 (ทล.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร (ตอเนื่อง)

1.81

นอย

3.08

ดี

2.37

ปานกลาง

3.05

ดี

15 (วท.บ.) การบริหารธุรกิจการเกษตร

2.55

ปานกลาง

3.41

ดี

16 (บธ.บ.) การจัดการ

2.44

ปานกลาง

3.19

ดี

17 (บธ.บ.) การตลาด

2.72

ปานกลาง

3.52

ดี

18 (บธ.บ.) การบัญชี

2.90

ปานกลาง

3.05

ดี

19 บัญชีบัณฑิต

2.67

ปานกลาง

3.11

ดี

20 (บธ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

2.95

ปานกลาง

3.08

ดี

-

-

3.34

ดี

2.71

ปานกลาง

3.24

ดี

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

7 (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตร 5 ป)
8 (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ป)
คาเฉลี่ย
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คาเฉลี่ย
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คาเฉลี่ย

สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559

หนา 13

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกรายหลักสูตร จํานวน 40 หลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2558 (เทียบปการศึกษา 2557) (ตอ)
ที่

สาขาวิชา

ผลปการศึกษา 57

ผลปการศึกษา 58

คะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

22 (วท.บ.) เคมี

2.99

ปานกลาง

3.28

ดี

23 (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร

2.34

ปานกลาง

3.23

ดี

24 (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.56

ปานกลาง

2.93

ปานกลาง

25 (วท.บ.) จุลชีววิทยา

2.38

ปานกลาง

2.61

ปานกลาง

26 (วท.บ.) ฟสิกสประยุกต

2.22

ปานกลาง

2.90

ปานกลาง

27 (ทล.บ.) เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

2.21

ปานกลาง

3.06

ดี

2.45

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

28 (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

1.86

นอย

2.97

ปานกลาง

29 (วศ.บ.) วิศวกรรมโทรคมนาคม

2.54

ปานกลาง

3.02

ดี

30 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

1.85

นอย

2.27

ปานกลาง

31 (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟา

2.05

ปานกลาง

3.25

ดี

32 (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา

2.25

ปานกลาง

2.78

ปานกลาง

33 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

1.61

นอย

2.94

ปานกลาง

34 (วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

1.54

นอย

2.42

ปานกลาง

35 (สถ.บ.) สถาปตยกรรม

2.03

ปานกลาง

2.47

ปานกลาง

36 (สถ.บ.) ภูมิสถาปตยกรรม

1.73

นอย

2.26

ปานกลาง

37 (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟา

2.21

ปานกลาง

2.45

ปานกลาง

1.97

นอย

2.68

ปานกลาง

2.11

ปานกลาง

3.05

ดี

39 (ศศ.บ.) การทองเที่ยว

0

-

2.92

ปานกลาง

40 (ศศ.บ.) การโรงแรม

0

-

2.82

ปานกลาง

0.70

นอย

2.93

ปานกลาง

2.33

ปานกลาง

-

-

คาเฉลี่ย

2.33

ปานกลาง

-

-

คาเฉลี่ยทุกหลักสูตร

2.06

ปานกลาง

2.88

ปานกลาง

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเฉลี่ย
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

คาเฉลี่ย
6. คณะศิลปศาสตร
38 (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คาเฉลี่ย
7. วิทยาลัยการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

