
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่  5/2557 
วันพุธที่  7  พฤษภาคม 2557  เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมทุเรียนนนท  อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบุรี 

________________________________________ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.2.1 รายงานขอมูลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําภาคการศึกษาที่ 

2/2556 
1.2.2 รายงานรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2556 
1.2.3 รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 
1.2.4 รายงานผลโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” 
1.2.5 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกร HIDA ประเทศญี่ปุน 
1.2.6 โครงการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน : 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
นักศึกษา Nanyang Technology University (NTU) ประเทศสิงคโปร 

1.2.7 รายงานผลการประชุมวิชาการสมาคมฟสิกสไทย ครั้งที่ 9 ประจําป 2557 
The 9th Annual Conference of the Thai Physics SocietySiam 
Physics Congress 2014 (SPC2014) 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง      
 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
4.2 พิจารณาปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวนรายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษา

ที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2557 
4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขรหัสรายวิชาและรายวิชาบังคับกอน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) 
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4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟา
กําลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
อิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.9 พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนเปนกรณี
พิเศษ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 

4.10 พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนเปนกรณี
พิเศษ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2554 

4.11 พิจารณาปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2554 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ       
  

 - ไมมี -  
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ผูชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี  5/2557 

วันพุธที่  7  พฤษภาคม  2557  เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ผูรับผิดชอบ ผูชี้แจงเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ   
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ อธิการบดี  
1.2  เรื่องเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานขอมูลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 

 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 

1.2.2  รายงานรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2556 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.3  รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.4 รายงานผลโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

1.2.5  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกร HIDA 
ประเทศญี่ปุน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

 

1.2.6 โครงการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุม
ประชาคมอาเซียน : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา Nanyang 
Technology University (NTU)  ประเทศสิงคโปร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

 

1.2.7 รายงานผลการประชุมวิชาการสมาคมฟสิกสไทย ครั้งที่ 9 
ประจําป 2557 The 9th Annual Conference of the 
Thai Physics SocietySiam Physics Congress 2014 
(SPC2014) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชมุสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง     
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 

4.2 พิจารณาปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวนรายวิชา
เรียน สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2557 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

 
 

 

4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขรหัสรายวิชาและรายวิชา
บังคับกอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .  2554)  และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร 
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ระเบียบวาระที่ ผูรับผิดชอบ ผูชี้แจงเพิ่มเติม 

4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาชางยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  สาขาไฟฟากําลัง  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2557)  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.9 พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชา
บังคับกอนเปนกรณีพิเศษ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.10 พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชา
บังคับกอนเปนกรณีพิเศษ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขาศึกษาป
การศึกษา 2554 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

4.11 พิจารณาปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 
2556 (ครั้งที่ 2) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2554 

คณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
- ไมมี - 

  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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 จึงขอเสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.2.1  รายงานขอมูลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 

สืบเนื่องจากในปการศึกษา  2556  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปน
หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อเปนการสรุปรายงานผล
การดําเนินการดานการสอนของอาจารยประจําสาขาวิชา  ตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ที่ระบุรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา นั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรวบรวมขอมูลดังกลาว จําแนกตามคณะ/
วิทยาลัย มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง  แสดงผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.5 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 
 

คณะ/วิทยาลัย 
มคอ.5 

หมายเหตุ จํานวนรายวิชา
ทั้งหมด 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้น 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 64 - - รอขอมูลจากคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 25 25 - - 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 84 84 - - 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 33 26 7 - 
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 68 42 26 - 

ศิลปศาสตร 29 28 - 
ไมมีนักศึกษาลงทะเบียน  

1 รายวิชา คือ 601-11-02 
สังคมกับสิ่งแวดลอม 

วิทยาลัยการจัดการ 3 3 - - 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.2  รายงานรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2556 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําขอมูลกลาง ที่ใชในการดําเนินการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความสําเร็จ รอยละของ
นักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง  รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบภาษาตางประเทศ ประจาํปการศึกษา 2556 
 

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท รวม รอยละของผูได

ระดับ C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป ลงทะเบียน C ขึ้นไป 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 197 95 1,134 623 - - 1,331 718 53.94 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

97 35 706 566 - - 803 601 74.84 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

890 666 4,423 3,130 - - 5,313 3,796 71.45 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 713 478 - - 713 478 67.04 
วิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

- - 1,232 854 - - 1,232 854 69.32 

ศิลปศาสตร - - 2,782 1,862 - - 2,782 1,862 66.93 
วิทยาลยัการจัดการ - - - - 36 36 36 36 100.00 

รวม 1,184 796 10,990 7,513 36 36 12,210 8,345 68.35 
 

หมายเหตุ : 1. คาเปาหมาย ปการศึกษา 2555 = 74%  ผลการดําเนินการ = 67.16% 
2. คาเปาหมาย ปการศึกษา 2556 = 76%  ผลการดําเนินการ = 68.35% 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.3  รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2557 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจํานวนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 จําแนกตามคณะ โดยสรุปจํานวนผูสมัคร และที่
ชําระเงินแลว ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.4  รายงานผลโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร” 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” วันพุธที่ 22 เมษายน 2557 ณ หองศึกษาดวยตนเอง 
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวาสุกรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารระดับหัวหนา
สาขาวิชาเขาใจและสามารถใชระบบงานทะเบียนและประมวลผล ในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และหลักสูตรที่กําหนด ซึ่งมีผูแจงความประสงค
เขารวมโครงการ จํานวน 71 ราย มีผู เขารวมโครงการจริง จํานวน 57 ราย และมีผู ตอบแบบประเมิน
จํานวน 54 ราย ผลการประเมินปรากฏรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ภาพรวมในการดําเนินการจัดโครงการเหมาะสม 
2. ระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม 
3. สถานที่ที่จัดโครงการเหมาะสม 
4. การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น 
5. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 
6. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 
7. การตอนรับของคณะกรรมการจัดโครงการ 
8. การอํานวยความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ 
9. การบรรยายของวิทยากร นางสมใจ  บุญสรรค   

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10. การบรรยายของวิทยากร นายอาคม  สงเคราะห   

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(กลุมงานทะเบียนและประมวลผล) 

9 
15 
14 
23 
14 
26 
27 
17 
21 
 

22 
 
 

38 
33 
28 
25 
34 
25 
24 
28 
29 
 

30 
 

7 
6 
9 
6 
5 
3 
3 
9 
4 
 
2 
 

- 
- 
3 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

4.04 
4.17 
3.98 
4.31 
4.13 
4.41 
4.44 
4.15 
4.31 

 
4.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

คาเฉลี่ย 4.20 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรม
เชิงปฏิบัติการการใชงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” เทากับ 4.20 อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก ซึ่งสามารถจําแนกรายประเด็นความพึงพอใจไดดังนี้ การตอนรับของคณะกรรมการจัด
โครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.44 รองลงมาผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช
ประโยชน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.41 การบรรยายของวิทยากร นายอาคม  สงเคราะห   
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมงานทะเบียนและประมวลผล) มีคาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจมาก เทากับ 4.37 การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น และการบรรยายของวิทยากร นางสมใจ  บุญสรรค  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคาเฉลี่ยจํานวนเทากัน คือ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก 
เทากับ 4.31 ระยะเวลาของการจัดโครงการเหมาะสม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.17 การอํานวย
ความสะดวกของคณะกรรมการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.15  ผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.13 ภาพรวมในการ
ดําเนินการจัดโครงการเหมาะสม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4.04 และสถานที่ที่จัดโครงการ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 3.98 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งถัดไป  
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน รอยละ 
1. ควรมีการจัดอบรม  หรือจัดทําคูมือการใชงานระบบทะเบียนใหกับอาจารยผูสอนทั่วไปเพื่อให

ใชงานระบบทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1 50.00 

2. ควรมีการจัดอบรมการใชงานระบบทะเบียนและประมวลผลใหกับอาจารยปรึกษา 1 50.00 
รวม 2 100.00 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวาควรมีการจัดอบรม หรือจัดทําคูมือ
การใชงานระบบทะเบียนใหกับอาจารยผูสอนท่ัวไปเพื่อใหใชงานระบบทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรมี
การจัดอบรมการใชงานระบบทะเบียนและประมวลผลใหกับอาจารยปรึกษา มีจํานวนเทากัน คือ ขอเสนอแนะละ 1 
ราย คิดเปนรอยละ 50 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน รอยละ 
1. สถานที่จัดโครงการไมเหมาะสม  เนื่องจากในหองอบรมมีอุณหภูมิสูง 7 53.85 
2. ควรเพิ่มสิทธ์ิใหกับอาจารยที่ปรึกษาเขาตรวจสอบขอมูลนักศึกษาไดเชนกัน เนื่องจากอาจารยที่

ปรึกษาเปนผูตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาขั้นตอนแรก 
3 23.08 

3. ควรเพิ่มสิทธิ์ใหกับหัวหนาสาขาวิชาสามารถดูขอมูลไดมากกวานี้  และสามารถพิมพใบ 
Transcript ได 

2 15.38 

4. ควรมีการพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจ (DSS) 1 7.69 
รวม 13 100.00 

 

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากแสดงความคิดเห็นวาสถานที่จัดโครงการ          
ไมเหมาะสม  เนื่องจากในหองอบรมมีอุณหภูมิสูง  จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 53.85 รองลงมาเสนอแนะควร
เพิ่มสิทธิ์ใหกับอาจารยที่ปรึกษาเขาตรวจสอบขอมูลนักศึกษาไดเชนกัน เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจ
สอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาขั้นตอนแรก จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 23.08 และควรเพิ่มสิทธิ์ใหกับ
หัวหนาสาขาวิชาสามารถดูขอมูลไดมากกวานี้ และสามารถพิมพใบ Transcript ได  จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 
15.38  และควรมีการพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจ (DSS)  จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 7.69 ตามลําดับ 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของ
ผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. ทําหนังสือแจงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

2. การเพิ่มสิทธิ์ใหกับอาจารยที่ปรึกษาเขาตรวจสอบขอมูลนักศึกษา นั้น อยูระหวางการพัฒนา

ระบบใหมีความเหมาะสมกับผูที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงานระบบทะเบียนและประมวลผล  เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบชวยตัดสินใจ สําหรับใหบริการ 2 ระบบ คือ ระบบรายงานสําหรับ

ผูบริหาร  และระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )  ผูที่มีความ

ประสงคใชงานระบบดังกลาวใหติดตอกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.5  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกร HIDA ประเทศญี่ปุน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดทําความรวมมือกับองคกร HIDA จัดอบรมคอรส 
วัฒนธรรมองคกรญี่ปุน เปนครั้งที่ 2  ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ และจัดพิธีมอบวุฒิบัตร
ใหกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ในงานนี้ รองศาสตราจารยนภัทร วัจนเทพินทร คณบดี และ Mr.Yuji  
Fuchi เปนผูมอบวุฒิบัตรใหกับนักศึกษาที่ผานการอบรม จํานวน 56 คน และจากการดําเนินกิจกรรมในปนี้มี
นักศึกษา จํานวน 4 คน โดยมี ดร.วานิช  นิลนนท เปนอาจารยผูควบคุมทีม และไดผานการคัดเลือกใหไปเขา
รวมกิจกรรมการฝกอบรมการเรียนรูเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุน การดําเนินการดาน CSR และการศึกษาดูงาน
บริษัท SME ญี่ปุน เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาบริษัทอุตสาหกรรม SME ญี่ปุนในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ณ ศูนย KKC (Kansai Kenshu Center) จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 4 - 13 มีนาคม 
2557 ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นางสาวนริศรา  รัตนทิพย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
2. นางสาวธมลวรรณ  ลูปคม  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. นายณัฐวุฒิ  สวางพิภพ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
4 นายพีระพันธุ  อินทสุก  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ซึ่งการดําเนินงานกิจกรรมนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จตามวัตถุประสงคขององคกร HIDA และการที่
นักศึกษาไดเขารวมโครงการฝกอบรม HIDA ในครั้งนี้ทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานที่มีความเปนระบบ
ระเบียบของบริษัทญี่ปุน ซึ่งในการทํางานคนญี่ปุนนั้นจะเปนระเบียบมาก มีการทํางานเปนขั้นตอน มีความ
รับผิดชอบตองานสูง มีการพัฒนาสินคาหรือชิ้นงานอยูเสมอและที่สําคัญคือพนักงานทุกคนอยูกันอยางเปน
ครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นไดฝกการทํางานเปนทีมรวมกับเพื่อนตางสถาบัน ฝกการใชชีวิตในประเทศญี่ปุน
และไดสังเกตเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนในเรื่องการตรงตอเวลา การรักษากฎจราจร ความมีระเบียบวินัย 
รักษาความสะอาด และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง  

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.6  โครงการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน : กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา Nanyang Technology University 
(NTU) ประเทศสิงคโปร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทําโครงการสรางความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน นั้น โครงการดังกลาวดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เขารวมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประกอบอาชีพ 
(English Camp) เมื่อปงบประมาณ 2556 จํานวน 4 ราย และมีอาจารยผูควบคุมทีมจํานวน 2 ทาน เขารวม
โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานและทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน ณ Nanyang 
Technology University (NTU) ประเทศสิงคโปร ซึ่งโครงการดังกลาวไดจัดทํารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ไดมีการลงนามความรวมมือกัน เมื่อระหวางวันที่ 
21 - 23  มกราคม  2557 โดยโครงการมวีัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหพรอมในการเขาสูอาเซียนและมีประสบการณในตางประเทศ 
2. เพื่อใชการศึกษาเปนตัวนําไปสูการกระชับความสัมพันธและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

รายช่ือผูเขารวมโครงการ 
1. นายจักรพันธ   รัตนศรี   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
2. นางสาวจุฑาภรณ   คลายมณี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. นายวิรัตน    ทวีธนะพร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
4. นายสุภชัย    อิ่มศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยพัชรนันท   ศรีธนาอุทัยกร 
2. ผศ.วารุณ ี    กรุดพันธ 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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1.2.7  รายงานผลการประชุมวิชาการสมาคมฟสิกสไทย ครั้งที่ 9 ประจําป 2557 The 9th Annual 
Conference of the Thai Physics Society : Siam Physics Congress 2014 (SPC2014) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสมาคมฟสิกสไทย เปนเจาภาพ
จัดการประชุมวิชาการสมาคมฟสิกสไทย ครั้งที่ 9 ประจําป 2557 “The 9th Annual Conference of the 
Thai Physics Society : Siam Physics Congress 2014 (SPC2014)” ภายใตแนวคิด “High-Speed 
Physics” ระหวางวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2557 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อสื่อถึงองคความรูทางดานฟสิกสที่ไดรับการคนพบ พัฒนาอยางตอเนื่อง และรวดเร็วในโลก
ปจจุบัน และอีกนัยหนึ่งเพื่อเปนการกระตุนเตือนนักฟสิกสไทยใหตื่นตัวมุงศึกษา คนควา พัฒนาองคความรูใหม 
เพื่อใหทันความเปนไปของวงการฟสิกสและเทคโนโลยีในระดับโลก จัดขึ้น โดยมี ครู อาจารย นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน และผูสนใจทั้งในประเทศและตางประเทศเขารวมงาน จํานวนทั้งสิ้น 850 คน 

การประชุมวิชาการ SPC2014 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ สราง
เครือขาย/ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางบุคลากรทางดานฟสิกสและศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและผูที่สนใจทั่วไป เพื่อนําองคความรูไปพัฒนางานดานฟสิกสและเทคโนโลยีที่จะ
เปนประโยชนแกประเทศตอไป 

1. การสัมนาวิชาการโดยวิทยากรรับเชิญ และโดยผูรวมงานที่เขามานําเสนอผลงาน ทั้งแบบปากเปลา 
และแบบโปสเตอร ในสาขาวิชาตางๆ ทั้งดานฟสิกสพื้นฐาน ฟสิกสประยุกต และฟสิกสศึกษา จําแนกไดดังนี้ 

1.1 Fundamental Physics 
- Astronomy, Astrophysics and Cosmology 
- Atomic Physics, Quantum Physics, Molecular and Chemical Physics 
- Optics, Non-linear Optics, Laser Physics, Ultrafast Phenomena 
- Statistical and Theoretical Physics 
- High energy and Particle Physics 
- Ion and Plasma Physics 
- Condensed Matter Physics 
- Nuclear and Radiation Physics 

1.2 Applied Physics, Engineering and Industrial Physics     
- Accelerators and Synchrotron Radiations 
- Biological Physics and Biomedical Engineering 
- Environmental Physics, Atmospheric Physics, Geophysics and Renewable Energy 
- Instrumentation, Metrology and Standards 
- Materials Physics, Nanoscale Physics and Nanotechnology 
- Magnetic and Semiconductor Devices 
- Photonics and Optoelectronics 
- Surface, Interface and thin Film 

1.3 Physics Education 
- Physics Teaching (curriculum development, structure and methods in 

classroom, teaching materials, teaching techniques, teacher training 
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programmers and networks, diagnostic tools and assessments, 
popularization of physics) 

- Information and Communication Technologies in teaching Physics (virtual 
laboratories, e-learning resources, distance education) 

- Active learning of Physics (hands-on activities, designs of experiments,  
locally-produced Physics laboratory resources) 

2. การประกวดโครงงานฟสิกสระดับปริญญาตรี ชิงถวยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

3. การจัดอบรมใหความรูการถายภาพ เรื่อง High-Speed Flash Photography โดยผูเชี่ยวชาญ
จากตางประเทศและในประเทศ 

4. การมอบรางวัล/โล/ใบประกาศเกียรติคุณ 
- ผูชนะเลิศการประกวดโครงงานฟสิกสระดับปริญญาตรี 
- ผูชนะเลิศ The Best Poster Presentation Award รวมทั้งรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ

รางวัลชมเชย 
- ผูชนะเลิศ The Best Oral Presentation Award รวมทั้งรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 

5. การออกบูธของบริษัทชั้นนํา ที่เปนตัวแทนจําหนายอุปกรณและเครื่องมือวิจัยชั้นสูง  
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปไดนําเสนอผลงานและองค

ความรูทางดานฟสิกส 
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ไดรับการเผยแพรและ

เสริมสรางความรูความเขาใจดานฟสิกสไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทํางานวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํา ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

3. ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถตอยอดแนวความคิดจากการนําเสนอผลงาน/
โครงงาน ทางดานฟสิกสที่มีความหลากหลายสูการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอประเทศตอไป 

4. เกิดการสรางเครือขายการเรียนรู เครือขายการทํางานวิจัย ระหวางสถาบัน/องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอ
สภาวิชาการเพ่ือโปรดทราบ    

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

ระเบียบวาระที่  2  เร ื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 

 ดวยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงาน 
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมทุเรียนนนน 
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 17 หนา เรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงขอเสนอตอสภาวิชาการ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
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 มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง  

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
4.1  พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติใหคณะกรรมการ
สภาวิชาการนํากลับไปศึกษา และนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการในครั้งตอไป นั้น ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนขอเสนอ (ราง) ขอบังคับดังกลาว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.2   พิจารณาปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวนรายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา  
ปการศึกษา 2557 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเวน
รายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2557 เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาและแนวปฏิบัติใน
การเทียบโอนผลการศึกษา ใหเปนเชนเดียวกันทุกศูนยพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

วัน/เดือน/ป รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

16  สิงหาคม ถึง 
5 กันยายน 2557 

เขียนคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ 
คํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา (สวท.13)  
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 

นักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาและ
หัวหนาสาขาวิชา 

6 – 14 กันยายน 2557 ยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ 
คํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา (สวท.13) 
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 

นักศึกษา และคณะกรรมการเทียบ
โอนผลการศึกษา 

15 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการเทียบโอนผลการศึกษา และการยกเวนรายวิชาเรียน คณะ และหัวหนาสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด 

16 – 26 ตุลาคม 2557 
 

ยื่นคํารองขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.12) 
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 
พรอมชําระเงินคาสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท  

นักศึกษา  
กองคลัง 

31 ตุลาคม 2557 คณะที่นักศึกษารองขอสอบพิเศษ  รวบรวมรายชื่อนักศึกษาสงมอบ 
คณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะที่นักศึกษารองขอสอบพิเศษ 

8 – 17 พฤศจิกายน 2557 
 
 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร 
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ) 

นักศึกษา  
กรรมการกํากับการสอบ 
 

18 – 30 พฤศจิกายน 2557 
 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 1 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ) 

นักศกึษา  
กรรมการกํากับการสอบ 
 

15 ธันวาคม 2557 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร   
http://www.arts.rmutsb.ac.th/                                           

คณะศิลปศาสตร 

16 – 22 ธันวาคม 2557 
 

ยื่นคํารองขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอน ครั้งที่ 2  
รายวิชาคณะศิลปศาสตร  
พรอมชําระเงินคาสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท 

นักศึกษา  
กองคลัง 

29 ธันวาคม 2557 สงรายชื่อนักศึกษาที่ตองการขอสอบพิเศษใหคณะศิลปศาสตร คณะที่นักศึกษารองขอสอบพิเศษ 

5 - 12 มกราคม 2558 สอบเทียบโอนคร้ังที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร 
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ) 

นักศึกษา   
กรรมการกํากับการสอบ 

4 ธันวาคม 2557 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 1  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  http://www.sci.rmutsb.ac.th/                                           

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

6 – 14 ธันวาคม 2557 
 

ยื่นคํารองขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนคร้ังที่ 2  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พรอมชําระเงินคาสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท 

นักศึกษา  
กองคลัง  

19 ธันวาคม 2557 สงรายชื่อนักศึกษาที่ตองการขอสอบพิเศษใหคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะที่นักศึกษา 
รองขอสอบพิเศษ 

                    
   

วัน/เดือน/ป รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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12 กุมภาพันธ 2558 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร   
http://www.arts.rmutsb.ac.th/                                           

คณะศิลปศาสตร 

26 ธันวาคม 2557 ถึง 
9 มกราคม 2558 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษากอนเขาหองสอบ) 

นักศึกษา 
กรรมการกํากับการสอบ 

5 กุมภาพันธ 2558  ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 2  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.sci.rmutsb.ac.th/                                           

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

3 มีนาคม 2558 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบพิเศษพรอมผลการสอบเทียบโอน  
ทั้ง 2 คร้ัง  แยกรายวิชาใหสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

คณะที่นักศึกษาสังกัด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
คณะศิลปศาสตร 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6 - 20 มีนาคม 2558 ยื่นแบบฟอรม คํารอง สวท.11  สวท.12  สวท.13 
ที่มีผูรับผิดชอบลงนามครบถวน  และสาํเนาใบแสดงผลการเรียน 
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อบันทึกขอมูลรายวิชา  
ที่เทียบโอนได  

คณะ และหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสงักัด 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 – 10 พฤษภาคม 2558 ชําระเงิน 
    -  คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาครั้งละ 20 บาท  
    -  คาธรรมเนียมการยกเวนการเรียนรายวิชาละ 100 บาท 
สงมอบเอกสารแบบฟอรมคํารอง สวท.11 สวท.12 สวท.13  
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กองคลัง 

                      

หมายเหตุ  กําหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแตตองเปนไปตามระเบยีบ/ขอบังคับ 

ทั้งนี้ การดําเนินการขอเทียบโอนรายวิชา ใหดําเนินการในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา เพื่อผู ขอเทียบโอนจะไดทราบจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาเพิ่มตาม
หลักสูตร กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการศึกษาภายในภาคการศึกษาแรกฯ 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณา แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบปฏิทินการเทียบโอนผล
การศึกษาเพื่อยกเวนรายวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2557 

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.3  พิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขรหัสรายวิชาและรายวิชาบังคับกอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ขอแกไขรหัสรายวิชาและรายวิชาบังคับกอน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) เนื่องจากรหัสรายวิชาและ
รายวิชาบังคับกอนในหลักสูตรดังกลาวไมตรงกัน มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

 

สาขาวิชา หนา ขอมูลเดิม ขอมูลหลังปรับแก 
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 601-12-06  จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่เปนสุข           

(Psychology for Happy Life)   
602-12-06  จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่เปนสุข           

(Psychology for Happy Life)   
วิศวกรรมไฟฟา 49 501-11-09  วิศวกรรมความรอนและของไหล   

(Thermo-Fluid Engineering)   
วิชาบังคับกอน : 401-12-05 แคลคูลัส สําหรับวิศวกร 1 

501-11-09  วิศวกรรมความรอนและของไหล  
(Thermo-Fluid Engineering)   

วิชาบังคับกอน : 401-12-04 แคลคูลัส 1 
วิศวกรรมไฟฟา 49 501-21-01  เทอรโมไดนามิกส 1                  

(Thermodynamics 1)   
วิชาบังคับกอน : 402-12-05 แคลคูลัส สําหรับวิศวกร 1 

501-21-01  เทอรโมไดนามิกส 1                  
(Thermodynamics 1)   

วิชาบังคับกอน : 401-12-04 แคลคูลัส 1 
วิศวกรรมเครื่องกล 54 501-49-03  กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ          

(Case Study on Professional Areas)   
501-49-02  กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ          

(Case Study on Professional Areas)   
สถาปตยกรรม 45 506-52-16 เตรียมวิทยานิพนธ  

(Thesis Topics)  
วิชาบังคับกอน : 506-42-13 ออกแบบสถาปตยกรรม 7 

506-33-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

506-52-16 เตรียมวิทยานิพนธ  
(Thesis Topics)  

วิชาบังคับกอน : 506-42-13 ออกแบบสถาปตยกรรม 7 
506-43-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

สถาปตยกรรม 54 506-49-01 สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม  
(Co-operative Education in 
Architecture)  

วิชาบังคับกอน : 506-42-12 ออกแบบสถาปตยกรรม 6 
506-33-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

506-49-01 สหกิจศึกษาทางสถาปตยกรรม  
(Co-operative Education in 
Architecture)  

วิชาบังคับกอน : 506-42-12 ออกแบบสถาปตยกรรม 6 
506-43-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

สถาปตยกรรม 55 506-49-02 ฝกประสบการณวิชาชีพทางสถาปตยกรรม 
(On-The-Job Training in Architecture)  

วิชาบังคับกอน : 506-42-12 ออกแบบสถาปตยกรรม 6 
506-33-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

506-49-02 ฝกประสบการณวิชาชีพทางสถาปตยกรรม 
(On-The-Job Training in Architecture)  

วิชาบังคับกอน : 506-42-12 ออกแบบสถาปตยกรรม 6 
506-43-06 เทคโนโลยีการกอสราง 6 

ภูมิสถาปตยกรรม 36 601-12-06 จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่เปนสุข  
(Psychology for Happy Life)  

602-12-06 จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่เปนสุข  
(Psychology for Happy Life) 

ภูมิสถาปตยกรรม 45 509-42-11 ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 6  
(Landscape Architecture Design 6)  

วิชาบังคับกอน : 509-32-10 ออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม 5 

509-42-11 ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 6  
(Landscape Architecture Design 6)  

วิชาบังคับกอน : 509-32-09 ออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรม 5 

 

ทั้งนี้ ใหมีผลครอบคลุม ดังนี้ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ใหมีผลครอบคลุม
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหมีผลครอบคลุมสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  จึงขอเสนอตอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแกไขรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มติสภาวิชาการ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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4.4  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีนโยบายใหแตละคณะวิชาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร ใหสอดคลองกับ
ภารกิจ 5 ดาน ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ซึ่งที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 มีมติมอบผูเกี่ยวของดําเนินการ โดยคณะกรรมการมี
ขอเสนอแนะและขอสังเกต จํานวน 9 ขอ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดปรับแกหลักสูตร เรียบรอย
แลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

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



ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภมูิ  ครั้งที่ 5/2557                                                     หนา   23  

4.5  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟากําลัง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟา
กําลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีนโยบายใหแตละคณะวิชาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร ให
สอดคลองกับภารกิจ 5 ดาน ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติมอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลับไปทบทวนหลักสูตร โดยเชิญผู เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุราษฎร พรมจันทร เปนกรรมการพิจารณาเพื่อตรวจสอบกอนนําเขาสภาวิชาการในครั้งตอไป 
ตามคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและขอสังเกต จํานวน 6 ขอ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมได
ปรับแกหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

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



ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภมูิ  ครั้งที่ 5/2557                                                     หนา   24  

4.6  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
อิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีนโยบายใหแตละคณะวิชาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร ให
สอดคลองกับภารกิจ 5 ดาน ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติมอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลับไปทบทวนหลักสูตร โดยเชิญผู เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุราษฎร พรมจันทร เปนกรรมการพิจารณาเพื่อตรวจสอบกอนนําเขาสภาวิชาการในครั้งตอไป 
ตามคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและขอสังเกต จํานวน 6 ขอ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมได
ปรับแกหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

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

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีนโยบายใหแตละคณะวิชาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร ให
สอดคลองกับภารกิจ 5 ดาน ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติมอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลับไปทบทวนหลักสูตร โดยเชิญผู เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุราษฎร พรมจันทร เปนกรรมการพิจารณาเพื่อตรวจสอบกอนนําเขาสภาวิชาการในครั้งตอไป 
ตามคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและขอสังเกต จํานวน 6 ขอ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมได
ปรับแกหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

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

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิค
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีนโยบายใหแตละคณะวิชาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร ให
สอดคลองกับภารกิจ 5 ดาน ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคม และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 มีมติมอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
กลับไปทบทวนหลักสูตร โดยเชิญผู เชี ่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุราษฎร พรมจันทร เปนกรรมการพิจารณาเพื่อตรวจสอบกอนนําเขาสภาวิชาการในครั้งตอไป 
ตามคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและขอสังเกต จํานวน 6 ขอ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมได
ปรับแกหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

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

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
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4.9  พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนเปนกรณีพิเศษ นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

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

4.10  พิจารณาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนเปนกรณีพิเศษ นักศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขา
ศึกษาปการศึกษา 2554 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
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4.11  พิจารณาปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2552 และ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) ที่เขา
ศึกษาปการศึกษา 2554 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงขอรายงานตอสภาวิชาการเพื ่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภาวิชาการ........................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 

- ไมมี - 
  


