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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



ปีการศึกษา 2555

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน



หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555



คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555



คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555



คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555



ระบบการเทียบโอน

การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย



หลักเกณฑ์การเทียบโอน
 

ต้องได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป

    เนื้อหาวิชาเหมือนกนัไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 
(ร้อยละ ๗๕)

ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหน่วยกติ ตลอดหลักสูตร

1

2

3



ความเชื่อมโยงรายวิชาระดับปวส. กบั ป.ตรี               
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ปวส. ป.ตรี

3000-1308 มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม
601-11-02 สังคมและสิ่งแวดล้อม

3000-1309 คณุภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง
    
         
         601-13-06 สังคมกับเศรษฐกิจ

3000-1307  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

- 3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม

- 3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หรือ



ความเชื่อมโยงรายวิชาระดับปวส. กบั ป.ตรี               
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ปวส. ป.ตรี

3000-1606  มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน
 601-11-02  มนุษยสัมพันธ์3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม

- 3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ

- 3000-1604  ทักษะชีวิต

- 3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

3000-1306  การเมืองการปกครองของไทย
   601-13-06 มิติทางการเมืองฯ3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

- 3000-1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หรือ

หรือ



ความเชื่อมโยงรายวิชาระดับปวส. กบั ป.ตรี               
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ปวส. ป.ตรี

3000-1606  เศรษฐกิจพอเพียง
 

601-22-05  ศิลปะการด าเนินชีวิต
3000-1309  คณุภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

3000-1307  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

- 3000-1308 มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม

หรือ



กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ปวส. ป.ตรี

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ
602-12-02 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน

3000-1606  มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง
    601-13-06 สังคมกับเศรษฐกิจ

3000-1307  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี



กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(ต่อ)

ปวส. ป.ตรี

3000-1604  ทักษะชีวิต
602-12-02 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพฯ

- 3000-1302 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ

หรือ



กลุ่มวิชาภาษา
ปวส. ป.ตรี

3000-1101  ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพ

603-11-01  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3000-1102  การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ

3000-1103 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ฯ

3000-1104  การใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพฯ



กลุ่มวิชาภาษา(ต่อ)
ปวส. ป.ตรี

3000-1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
                ภาษาอังกฤษ 1

603-12-01 ภาษาอังกฤษใน
                     ชีวิตประจ าวัน

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3000-1221  ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3000-1226  ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ

3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ

3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร

3000-1241  ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้งานในเรือ 1

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง



กลุ่มวิชาภาษา(ต่อ)
ปวส. ป.ตรี

3000-1201  ทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสาร
                ภาษาอังกฤษ 2

603-12-02 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3000-1221  ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3000-1226  ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ

3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ

3000-1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร

3000-1242  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเรือ 2

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษท่ัวไป

3000-1225  ภาษาอังกฤษโครงการ

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ท

3000-1240  การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ



กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ปวส. ป.ตรี

3000-1520  คณิตศาสตร์ 1
3000-1521  คณิตศาสตร์ 2

3000-1521  คณิตศาสตร์ 2
3000-1522  คณิตศาสตร์ 3

3000-1521  คณิตศาสตร์ 2
3000-1523  คณิตศาสตร์ 4

401-11-03  Fundamental to Mathematics



กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์(ต่อ)
ปวส. ป.ตรี

3000-1524  สถิติ 409-11-02 Principles of Statistics

3000-1525  แคลคูลัส 1 401-12-04   Calculus 1



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ปวส. ป.ตรี

3000-1423  วิทยาศาสตร์ 4 403-11-06  Biology for Live Quality



ตัวอย่างแบบฟอร์มการเทียบโอนผลการศึกษา



ตัวอย่างแบบฟอร์มยกเวน้รายวิชาเรียน



ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงนามอนุมัติ



การบันทึกผลการเทียบโอนรายวิชา

Tr (Transfer Credits)1

CS (Credits from Standardized Tests)2

CE (Credits form Examination)3

CT (Credits form Training)4

CP (Credits form Portfolio)5



ผู้รับผิดชอบให้การพิจารณาเทียบโอน

กลุ่มวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ภาษา

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
พลศึกษาและนันทนาการ

วิชาชีพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะที่นักศึกษาสังกัด



ระยะเวลาด าเนินการ

ภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๒




