รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2554
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
_______________________
ผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ศ.ดร.ปรัชญา
ผศ.จริยา
ผศ.นนทโชติ
ดร.กิจจา
นางประดิษฐา
นายมงคล
นางสาววลัยรัตน
นายวัลลภ
รศ.ดร.วิบูลย
รศ.ดร.วิไลศักดิ์
นายสูบุญ
นายโอภาส
รศ.ดร.มัณฑนีย
นางสาวสุรียรัตน
ผศ.อราม
ผศ.เพิ่มศักดิ์
ผศ.ไพศาล
ผศ.ภณรัตน
นายกฤตยตนัย
นางสาวเกษสิริ
นายเฉลิม
นายพัฒนพงศ
ผศ.ภรภัทร
นายสมชาย
ผศ.ดร.ศิริกุล

เวสารัชช
หาสิตพานิชกุล
อุดมศรี
ใจเย็น
จงวัฒนา
มวงเขียว
ศรีอรุณ
มานะธัญญา
ชื่นแขก
กิ่งคํา
วุฒิวงศ
เขียววิชัย
เศรษฐภักดี
โงววัฒนา
คุมกลาง
อยูเปนสุข
บุรินทรวัฒนา
คชสิทธิ์
ธารารัตนสุวรรณ
ศักดานเรศว
ขุนเอียด
วรรณวิไล
ตันวีนุกูล
กลางวงษ
คลองคํานวณการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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26. วาที่ ร.ต.วิญู
27. ดร.บุญสมหญิง
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มั่นธรรม
พลเมืองดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วิศาลเวทย
สนแจง
รตะนานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ผูไมมาประชุม
1. ดร.ธิติรัตน
2. ดร.พิชัย
3. รศ.ดร.พินิติ
ผูเขารวมชี้แจง
1. นายเอนก
2. รศ.นภัทร
3. ผศ.ทศพร

เจริญภักดี
วัจนเทพินทร
นามโฮง

4. นางชลอ
หนูอินทร
5. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(ดานวิชาการและวิจัย)
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ขอลาประชุม 3 ทาน
คือ ดร.ธิติรัตน วิศาลเวทย ดร.พิชัย สนแจง และ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554
2. เสนอเรื่องใหทปี่ ระชุมทราบ
จํานวน 6 รายการ
3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง-เรื่องคางพิจารณา
จํานวน 1 รายการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
พิจารณาเรื่องการอนุมัตหิ ลักสูตร
พิจารณาเรื่องการอนุมัติผูสาํ เร็จการศึกษา
เรื่องอื่น ๆ
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
4
1
2
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รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ในการนี้ งานสภามหาวิท ยาลัยไดจัดสง เอกสารคํา สั่ง แตง ตั้ง บุค ลากรและประกาศรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งไดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตอไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
1.2.2 รายงานผลการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่วาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะสิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 ขอ 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธาน
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหนึ่งคน เปนกรรมการ
(3) พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดี
แตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการสรรหา แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเรียบรอยแลว โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
1. อธิการบดี (ผูช วยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล)
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี) กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎี สุขฉายี
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยวชิรา สารฤทธิ์
กรรมการ
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 และ มาตรา 17 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ
พ.ศ.2553 ขอ 6 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายชื่อขางตน
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553
1.2.3 รายงานผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2554
ตามที่สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอความรวมมือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเผยแพรและเชิญชวนหนวยงาน องคการ และผูที่สนใจ ไดสงเรื่องจริงของผูที่
มีคุณสมบัติเปนลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม เขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโลเกียรติคณ
ุ
ในโอกาสวันแมแหงชาติ ประจําป 2554 นั้น มหาวิทยาลัย โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สภาสังคมสังเคราะหฯ กําหนด จํานวน 6 คน เพื่อเขารับการพิจารณา
ในการนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือที่ สสคท. 1645/2554 ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญเขาเฝาและรับประทานโลเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม
ป 2554 เพื่อแสดงความยินดีกับนายศุภชัย เฟองฟุง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนลูกทีม่ คี วามกตัญูกตเวที
อยางสูงตอแม ประจําป 2554 และไดเขารับประทานรางวัลโลเกียรติคุณจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ อาคารใหมสวนอัมพร กรุงเทพฯ โดยนายศุภชัย เฟองฟุง
เปนผูมีคุณสมบัติตามที่สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งมีผูผานเกณฑรวมทั้งหมด 100 คน
จากผูสงผลงานเขารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 390 คน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม
ประจําป 2554
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบและขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย เฟองฟุง ที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม ประจําป 2554 โดยมีขอเสนอแนะใหมกี ารเผยแพรคณ
ุ ลักษณะเดน
ของนักศึกษาที่ทําใหไดรับการคัดเลือก ผานสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป
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1.2.4 รายงานผลโครงการสงเสริมอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม เรื่อง “Power Conversion
and Control of Wind Energy Systems”
ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทําโครงการสงเสริม
อบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือ
พัฒนาสิ่งแวดลอม เรื่อง “Power Conversion and Control of Wind Energy Systems” เมื่อวันที่ 23 – 27
พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับความรวมมือดานวิทยากรจาก Ryerson
University ประเทศแคนาดา ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เปนไปตามแผนพัฒนางานวิชาการสูระดับสากลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ในเรื่องทฤษฎีและพฤติกรรมของเจนเนอรเรเตอรผลิตไฟฟา
จากพลังงานลมแตละชนิด เทคนิควิธีแปลงพลังงานเพื่อการควบคุมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
2. เพื่อใหผูเขาสัมมนานําความรูที่ไดรับจากการสัมมนาไปประยุกตใชในการทํางาน
3. เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ
Ryerson University
หัวขอการสัมมนา แบงออกเปน 7 หัวขอ ดังนี้
1. Introduction
2. Fundamentals of Wind Energy Conversion System Control
3. Power Converters in Wind Energy Conversion Systems
4. Wind Energy System Configurations
5. Fixed-Speed Induction Generator WECS
6. Doubly-Fed Induction Generator Based WECS
7. Variable-Speed Wind Energy Systems with Synchronous Generators
ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย อาจารย/บุคลากร จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จํานวน 17 คน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จํานวน 1 คน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จํานวน 4 คน
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 1 คน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จํานวน 2 คน
6. การไฟฟาฝายผลิต
จํานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น
30 คน
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ผลการประเมินผลโครงการ จากกลุมตัวอยาง 23 คน พบวา
รายการ
คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวขอและเนื้อหาการสัมมนา
4.64
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานสัมมนาและสถานที่ใช
4.41
ในการสัมมนา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสัมมนา
4.65
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบรรยาย
4.73
ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร
4.90
ความพึงพอใจเกีย่ วกับการสรุปผลการสัมมนาและความรูท ี่ไดรับ
4.45
ภาพรวม
4.63
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ความหมาย
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลโครงการสงเสริมอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อ
การประยุกตใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม เรื่อง “Power
Conversion and Control of Wind Energy Systems”
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลโครงการสงเสริมอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อ
การประยุกตใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือพัฒนาสิ่งแวดลอม เรื่อง “Power
Conversion and Control of Wind Energy Systems”
1.2.5 รายงานผลโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพ
(คายภาษาอังกฤษ : English Camp)
ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพ(คายภาษาอังกฤษ : English Camp) ใหแกนักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร 18 ชั้น 6 และชั้น 7 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี เนื่องจากเหตุผลวา
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในเฉพาะหองเรียนนั้น ไมเพียงพอตอการเสริมสรางประสบการณ
ทางภาษาเกี่ยวกับวิชาชีพ จึงจําเปนตองจัดเตรียมประสบการณนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสรางประสบการณ และ
มุงเนนใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การใชเกมตางๆ
เพลง หรือบทบาทสมมติ โดยมีวิทยากรจาก Liberty University ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 20 ทาน เปนผูให
ความรูแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมปที่ 1 ที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว
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การประเมินผลโครงการ จากกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 34 คน พบวา
รายการ
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการจัดโครงการ
2. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ ัดโครงการ
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการจัดโครงการ
4. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ
5. การประสานงานของบุคลากร/เจาหนาที่
6. ความสามารถในการถายทอดความรู/ ประสบการณ ของวิทยากร
7. การดําเนินโครงการเปนไปตามวาระ และเวลาที่กาํ หนด
8. ความชัดเจนในการจัดโครงการ
9. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น
10. ความรูที่ไดรับหลังจากเขารวมโครงการ
11. สามารถนําความรูที่ไดรับในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการทํางาน/
ชีวิตประจําวันได
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.35
4.05
4.32
4.23
4.32
4.41
4.35
4.35
4.50
4.52
4.52

ความหมาย
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมากที่สดุ

4.35

ระดับมาก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประกอบอาชีพ (คายภาษาอังกฤษ : English Camp)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประกอบอาชีพ (คายภาษาอังกฤษ : English Camp) และมีขอเสนอแนะวา ควรมีการขยายผล
การจัดโครงการดังกลาวไปยังนักศึกษากลุมอื่นๆ ดวยเนื่องจากเปนโครงการที่มีประโยชนตอนักศึกษา
1.2.6 รายงานผลโครงการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม หัวขอ “คานิยมที่ถูกตอง
สําหรับบัณฑิตยุคใหม”
ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการอบรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม หัวขอ “คานิยมที่ถูกตอง สําหรับบัณฑิตยุคใหม” เมื่อวันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2554
ณ หองประชุมเจาพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี โดยไดรับเกียรติจาก
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พลอากาศตรี นายแพทยบุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช เปนผูใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรมผสมกับหลักธรรมะ ดวยวิธีการที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ
ตนเอง และในชวงทายของการอบรมไดมีพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับนักศึกษาผูผานการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาผูมี
คุณธรรม จริยธรรมดีเดน ดังนี้
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3. นายวรุตน
บุญคุมอยู
4. นางสาวศศิชา เสาใบ

การประเมินผลโครงการ จากกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 100 คน พบวา
รายการ
คาเฉลี่ย
ความหมาย
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการจัดโครงการ
4.51
ระดับมากที่สดุ
2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
4.13
ระดับมาก
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการจัดโครงการ
4.27
ระดับมาก
4. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ
4.28
ระดับมาก
5. การประสานงานของบุคลากร/เจาหนาที่
4.35
ระดับมาก
6. ความสามารถในการถายทอดความรู/ ประสบการณ ของวิทยากร
4.68
ระดับมากที่สดุ
7. การดําเนินโครงการเปนไปตามวาระ และเวลาที่กาํ หนด
4.55
ระดับมากที่สดุ
8. ความชัดเจนในการจัดโครงการ
4.61
ระดับมากที่สดุ
9. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น
4.56
ระดับมากที่สดุ
10. ความรูที่ไดรับหลังจากเขารวมโครงการ
4.63
ระดับมากที่สดุ
11. สามารถนําความรูที่ไดรับในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการทํางาน/
4.80
ระดับมากที่สดุ
ชีวิตประจําวันได
ภาพรวม
4.48
ระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษาตองการใหมกี ารจัดโครงการแบบนี้อีก
2. สถานที่จัดโครงการยังไมเพียงพอตอผูเขารวมโครงการ เนื่องจากมีผูใหความสนใจมาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลโครงการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม หัวขอ
“คานิยมที่ถูกตองสําหรับบัณฑิตยุคใหม”
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบและขอแสดงความชื่นชมที่คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดโครงการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม หัวขอ “คานิยม ที่ถูกตองสําหรับ
บัณฑิตยุคใหม” ใหนักศึกษา ซึ่งเปนโครงการที่มีประโยชนมากและนักศึกษาตองการใหจัดอีก จึงเห็นควรให
มหาวิทยาลัยนําสมรรถนะหลักของบัณฑิตราชมงคลที่จําเปนมาพิจารณาดวย และใหมีการขยายผลไปยัง
นักศึกษากลุมอื่นๆ ตอไป
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1.2.7 รายงานงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทํารายงานงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปน
รายไตรมาส ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํางบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน
2554) เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
รายการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
สินทรัพยหมุนเวียน
296,327,427.77
สินทรัพยไมหมุนเวียน
2,756,986,222.14
หนี้สนิ หมุนเวียน
(198,695,538.14)
สินทรัพยสทุ ธิ
2,854,618,111.77
ทุน
1,487,892,736.59
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
1,036,092,020.73
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
330,633,354.45
รวม
2,854,618,111.77

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. รายงานรายไดและคาใชจาย ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
รายการ
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2554
รายได
195,548,002.87 บาท
คาใชจาย
105,296,386.68 บาท
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
90,251,616.19 บาท
3. งบกระแสเงินสด ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
รายการ
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
51,166,338.61 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
(73,170,130.90) บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
- บาท
เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
152,203,198.20 บาท
เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
130,199,405.91 บาท
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) มาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3
(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2554) โดยมีขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. เนื่องจากรายไดของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดินถึงรอยละ 78 มหาวิทยาลัย
จึงควรพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายไดเพื่อปรับสัดสวนของงบประมาณแผนดินใหลดลงเหลือประมาณรอยละ 75
จึงจะเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยมีคาใชจายดานบุคลากรสูงถึงรอยละ 59 ซึ่งจะทําใหงบประมาณที่ใชในการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษามีจํานวนลดนอยลง มหาวิทยาลัยจึงควรหารายไดเพิม่ เพือ่ ทําประโยชนใหกบั นักศึกษา
ไดมากขึ้น
3. ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มทร.สุวรรณภูมิ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย และไดขอบคุณคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คือ
คุณประดิษฐา จงวัฒนา และ คุณวัลลภ มานะธัญญา ซึ่งเปนกรรมการที่มาจากภาคเอกชน โดยทั้ง 2 ทานไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัยและเปนวิธีที่ไมเสี่ยงเลย โดยใหมีการเปรียบเทียบรายไดของ
การลงทุนในแหลงตางๆ และใหยาย/เปลี่ยนประเภทของการลงทุนถาจะชวยใหมหาวิทยาลัย มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว โดยใชวิธีการฝากประจํา ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น
และเนื่องจากยังไมทราบวา มหาวิทยาลัยจะไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ.2555 อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
หรือไม จึงใหขอเสนอแนะวา คณะตางๆ ควรตองชวยกันคิดโครงการเพื่อหาวิธีเพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัยดวย
4. อธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ 9 มทร.จะทํารวมกันเพื่อสนองตอบตอนโยบาย
ของรัฐบาลและไดนําเสนอรัฐมนตรีใหรับทราบแลว ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่อง คือ เรื่อง Tablet และการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและการใชซอฟตแวร ใหอาจารยในโรงเรียนประถม มัธยม รวมทั้งการใหบริการ
ดูแลหลังการขาย โดยเสนอในนามของ 9 มทร. ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศและสามารถรับผิดชอบดูแลเปนราย
จังหวัดได เรื่องที่สอง คือ เรื่อง WIL ที่ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ไดเริ่มตนไว ซึ่งเปนเรื่องที่ดีที่จะชวยทําให
บัณฑิตเปนนักปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีการนําภาคเอกชนเขามารวมคิดสมรรถนะหลักและดําเนินการ
ในดานตางๆ ดวย เรื่องที่สาม คือ เรื่องการผลิตครูชาง ซึ่ง มทร. มีการผลิตครูชางอยูแลว แตจะทําใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อนําเขาสูภาคอุตสาหกรรมโดยเนนภาคปฏิบัติใหมากขึ้น และเรื่องสุดทาย คือ เรื่อง ของ Food Industry
ซึ่งใน 9 มทร. มีคณะเกษตรที่สามารถดําเนินการเรื่องนี้ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําได
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2554
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 30 หนา
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2554 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ไปพลางกอน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณาคําเสนอของบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ 2555 แลวเห็นควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. นํารางคําเสนอของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2555 ไปทบทวนใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณเงินรายไดสําหรับรองรับการดําเนินงานในชวงการ
ทบทวน จึงใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554
ไปพลางกอน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติวงเงินสําหรับรายจายตามภารกิจพื้นฐาน ที่จําเปน
เรงดวนที่ตองจาย ในชวงแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ของมหาวิท ยาลั ย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน เปน จํา นวนเงิน ทั้ ง สิ้ น
20,750,040 บาท (ยี่สิบลานเจ็ดแสนหาหมื่นสี่สิบบาทถวน) รายละเอียดของงบประมาณสรุปได ดังนี้
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 งบบุคลากร
1) คาจางชั่วคราว

13,288,770 บาท
4,955,400 บาท
4,955,400 บาท
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1.2 งบดําเนินงาน
1) คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
2) คาสาธารณูปโภค
1.3 งบเงินอุดหนุน
1) คาใชจายสหกิจศึกษา
2) คาใชจายโครงการงานฟารม
3) คาใชจายโครงการหอพักนักศึกษา
2. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2.1 งบบุคลากร
1) คาจางชั่วคราว
2.2 งบดําเนินงาน
1) คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
2) คาสาธารณูปโภค
2.3 งบเงินอุดหนุน
1) คาใชจายสหกิจศึกษา

หนา

6,510,470
8,590,760
244,430
1,822,900
979,710
162,000
681,190
7,296,270
3,701,820
3,701,820
3,349,360
3,263,060
86,300
245,090
245,090
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานอนุรกั ษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผลผลิตผลงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
165,000 บาท
1) คาใชจายโครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (4 โครงการ)
165,000 บาท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน จํานวนเงิน 20,750,040 บาท (ยี่สิบลานเจ็ดแสน
หาหมื่นสี่สิบบาทถวน)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 20,750,040 บาท (ยี่สิบลานเจ็ดแสนหาหมื่น
สี่สิบบาทถวน) โดยประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากปนี้เปน
ปงบประมาณที่ไมปกติ และในภาคของงบประมาณแผนดินตองใชงบประมาณแบบไปพลางกอน นอกจากนี้
ยังมีขอเสนอแนะจาก ดร.ธิติรัตน วิศาลเวทย ในฐานะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน เกี่ยวกับการทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัยวา ควรพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดมิใชเฉพาะงบรายไดของมหาวิทยาลัยเทานั้น
ซึ่งในสวนของงบประมาณแผนดินจะทําไดหลังวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่รัฐบาลมีแผนบริหารราชการแผนดิน
เรียบรอยแลว ดังนั้นการขออนุมัติในวาระนี้ จึงเปนการขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายจายที่จําเปนตองจาย
ตั้งแต 1 ตุลาคม ซึ่งเปนภารกิจพื้นฐานเทานั้น โดยใชหลักการเชนเดียวกับการจัดทํางบประมาณของประเทศ
คือใชงบประมาณแบบไปพลางกอน และเห็นควรใหมีการนําเสนองบประมาณในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่มีแผนบริหารราชการแผนดินเรียบรอยแลว
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4.1.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยการจัดการ
ตามที่วิทยาลัยการจัดการไดดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2555 เปนวงเงิน
ทั้งสิ้น 8,752,000 บาท โดยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 และเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียด
ของงบประมาณสรุปไดดังตอไปนี้
(1) สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป พ.ศ.2555
1. ประมาณการรายรับ
8,752,000 บาท
1.1 รายรับจากการจัดการศึกษา
8,752,000 บาท
รายรับจากคาสมัคร/ใบสมัคร
80,000 บาท
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา
8,254,000 บาท
รายรับคากิจกรรม
418,000 บาท
2. ประมาณการรายจาย
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
สมทบกองทุนวิจัยฯ
งบกลาง

8,644,000 บาท
8,216,300 บาท
8,216,300 บาท
412,700 บาท
15,000 บาท

(2) สรุปประมาณการรายรับประจําป พ.ศ.2555 จําแนกตามแหลงที่มาของรายรับ
จํานวนเงิน
ลําดับที่
แหลงที่มาของรายรับ
บาท
รอยละ
1
รายรับจากการจัดการศึกษา
8,752,000
100
รวม
8,752,000
100
(3) สรุปประมาณการรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
จําแนกตามงบรายจาย
จํานวนเงิน
ลําดับที่
ประเภทงบรายจาย
บาท
รอยละ
1
งบบุคลากร
1,176,300
13.61
2
งบดําเนินงาน
6,029,500
69.75
3
งบลงทุน
32,000
0.37
4
งบเงินอุดหนุน
412,700
4.77
5
งบรายจายอืน่
978,500
11.32
6
งบกลาง
15,000
0.18
รวม
8,644,000
100

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554

หนา

14

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และ ขอ 31 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดตั้งและบริหารงาน
วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ.2552 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได
ประจําป พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยการจัดการ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยการจัดการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 8,752,000 บาท บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)
4.2 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไมมี 4.3 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตํ าแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ตามคําสั่งฯ ที่ 576/2554 แลวนั้น และตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดดังกลาว ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหเหลือเพียงหนึ่งชื่อ จากนั้นใหเสนอชื่อผูนั้นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาพรอม
ดวยประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมอยางอื่นในเชิงวิเคราะห รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนวาเปนผูที่เหมาะสม
ใหดํารงตําแหนงดังกลาว
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตามขอบังคับฯ ขอ 6 เรียบรอยแลว โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
1 ทาน คือ ศาสตราจารยกติ ติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และข อบั งคั บฯ ว าด วยการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2552 ข อ 7 จึ งขอเสนอสภา
มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาให ความเห็ นชอบรายชื่ อผู ที่ ได รั บการเสนอชื่ อให ดํ ารงตํ าแหน งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมไดพิจารณารายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยประวัติ ผลงาน ความเหมาะสม รวมทั้งเหตุผลสนับสนุน และมีมติเห็นชอบ
ให ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เปนผูที่เหมาะสม สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ตอไป
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4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสม
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
4/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร และมีความสํานึกในจรรยาอาชีพ
รวมถึงมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญทางดานเคมี สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ
และสามารถศึกษาตอในระดับสูงได
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปนและแกปญหาไดดวยตนเอง มีความ
เปนผูนําในการคิดวิเคราะห หรือพัฒนางานไดอยางเปนระบบ
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการวิจัย
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานเคมีที่มีคุณภาพ
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554

หนา

16

(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่
แกไขเพิ่มเติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป ปละ 20 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
20
20
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
60
80
20

2559
20
20
20
20
80
20

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
( คนละ 4,150 บาท)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
80,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
80,000
80,000
80,000

332,000

664,000

45,000
457,000

90,000
834,000

996,000

2559
80,000

1328,000

1328,000

-

-

-

135,000
1,211,000

180,000
1,588,000

180,000
1,588,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

22,400
33,600
11,200
100,800
168,000

36,800
55,200
18,400
165,600
276,000

56,000
224,000
20
11,200

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

51,200
76,800
25,600
230,400
384,000

65,600
98,400
32,800
295,200
492,000

65,600
98,400
32,800
295,200
492,000

92,000

128,000

164,000

164,000

368,000
40
9,200

512,000
60
8,533

656,000
80
8,200

656,000
80
8,200

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
92
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) โดยที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นและไดใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชี้แจงเพิ่มเติม
สรุปไดดังนี้
1. การอนุมัติหลักสูตรมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
1.1 มีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจนและสามารถวัดไดวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
รวมทัง้ บรรลุปรัชญา/ปณิธานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัย
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1.2 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สกอ.กําหนดในสวนของ TQF และมีความสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพ
1.3 ความถูกตองในรายละเอียดของภาษาตางประเทศและตัวสะกดซึ่งควรไดมีการตรวจสอบ
มาเรียบรอยแลว
1.4 ในกรณีที่เปนหลักสูตรปรับปรุง ผูชี้แจงควรนําเสนอใหทราบวา มีสว นใดของหลักสูตรปรับปรุง
ที่แตกตางไปจากหลักสูตรเดิม
2. เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในหลายสาขา จึงอาจจัดกลุม
เพื่อชวยพิจารณาหลักสูตรของสาขาที่แตละกลุมมีความเชี่ยวชาญและตั้งประเด็นที่สําคัญ 3-4 ขอ ใหผทู เี่ กีย่ วของ
มาชี้แจงประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหไดขอเสนอแนะที่ดีตอยอดจาก
สภาวิชาการ ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและทําใหสภามหาวิทยาลัยไดทําหนาที่ชวยเหลือคณะในเรื่องของหลักสูตร
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยดวย
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรดังนี้
3.1 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เปนการบูรณาการหลักสูตร ซึ่งเนนในสวนของการปฏิบัติการ
ในหองแล็บมากขึ้น มีวิชาปฏิบัติใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพิ่มมากขึ้น และในสวนของภาคทฤษฎียังมี
ความครบถวนตามมาตรฐานระดับปริญญาตรีที่เนนการเขาใจทฤษฎีในเชิงลึก รวมทั้งใหมีการปฏิบัติการเพื่อ
นําไปสูการเรียนรูในเรื่องของทฤษฎีโดยอาศัยความเขาใจจากผลของการปฏิบัติการมากขึ้น
3.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายที่เนนใหนักศึกษารูจักการทํางานวิจัยตั้งแต
ระดับ ป 4 โดยไมจําเปนตองเรียนเปนทฤษฏี แตเขาใจทฤษฎีจากการศึกษาในภาคปฏิบัติ คือ การใหนักศึกษาได
ทําการทดลอง แลวมีผลงานออกมาซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได และในอนาคตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะเนนในเรื่องการนําผลงานวิจัยมาสอนนักศึกษาใหมากขึ้น
3.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความสําคัญในเรื่องของภาคทฤษฎี โดยเฉพาะ
วิชาพื้นฐานดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ซึ่งวิชาเหลานี้ไดเพิ่มไวในหลักสูตรปรับปรุงมากขึ้น
เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น เพราะวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ
ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอในหลากหลายสาขาไดโดยไมมีปญหา
4. รองศาสตราจารย ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดสมรรถนะวา
ใน มคอ 3 จะเขียนรายละเอียดไว และจะเห็นไดชัดเจนใน มคอ 5 ซึ่งหลังจากที่หลักสูตรผานการพิจารณาแลว
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมี Work Shop โดยการเชิญวิทยากรมาใหความรูเ พิม่ เติม ในแตละคณะ แตละสาขาวา จะ
ใชวิธีการประเมินเพื่อวัดสมรรถนะของนักศึกษาไดอยางไร
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5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
ซึ่งมีจํานวนต่ํามาก โดยในป 2557 – ป 2559 มีคาใชจายตอหัวของนักศึกษาเพียง 8,000 กวาบาทตอคนตอป
ซึ่งอาจจะไดผลที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตองการจะผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญดานเคมี
และถางบประมาณของหลักสูตรมีจํานวนนอย มหาวิทยาลัยควรตองใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น โดย
เสนอแนะให มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาขอมูลตนทุนตอหัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดวย
4.4.2 พิจารณาอนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ที่สามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาตอไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสรางสรรคงานและแกปญหาในสาขาวิชาชีพได
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีทักษะการบริหารจัดการและการทํางาน
เปนหมูคณะ
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศชวยในการทํางานไดอยางเหมาะสม
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีทักษะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ หรือ
เทียบเทา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางดานคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา หรือ
เทียบเทา หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
ชั้นปที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60

2559
60
60
60
60
240
60
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
240,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
240,000 240,000
240,000

2559
240,000

คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
996,000 1,992,000 2,988,000 3,984,000 3,984,000
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
งบประมาณอุดหนุนคาวัสดุ
135,000 270,000 405,000
540,000 540,000
การศึกษา
(คนละ 1,125 บาท/ ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 4,150 บาท)
รวมรายรับ
1,371,000 2,502,000 3,633,000 4,764,000 4,764,000
4.2 รายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
137,100 250,200 363,300 476,400 476,400
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
205,650 375,300 544,950 714,600 714,600
3. ทุนการศึกษา 5%
68,550 125,100 181,650 238,200 238,200
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 616,950 1,125,900 1,634,850 2,143,800 2,143,800
1,028,250 1,876,500 2,724,750 3,573,000 3,573,000
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
342,750 625,500 908,250 1,191,000 1,191,000
342,750 625,500 908,250 1,191,000 1,191,000
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
1,371,000 2,502,000 3,633,000 4,764,000 4,764,000
จํานวนนักศึกษา
60
120
180
240
240
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
22,850
20,850
20,183
19,850
19,850
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
99
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
137 หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
หลักสูตรดาน IT วา ในมุมมองของคณะจะใหความสําคัญกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร โดยใหแนวทางกับอาจารย
วาควรเนน Based On ทางดานวิทยาศาสตรใหมากเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงความเปน IT หรือ Computer
Science อยางแทจริง ไมใช Science เทียม นอกจากนี้ ผูบริหารของคณะไดพยายามที่จะสรางแบรนดของ
ความเปนวิทยาศาสตรใหชัดเจน โดยถือวาการศึกษาคือการลงทุน แตเปนการลงทุนที่ไมไดหวังผลกําไร
ในเชิงปริมาณแตตองการเชิงคุณภาพมากกวา และถาวิทยาศาสตรไมเขมแข็ง สาขาอื่นในมหาวิทยาลัยก็จะไม
เขมแข็งตามไปดวย คณะจึงเนนในเรื่องพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหมากขึ้น หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร
ตองเขมแข็ง ในเรื่องของวิชาพื้นฐานใหมาก โดยเฉพาะคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และตองแขงขันกับ
ประเทศใกลเคียงได ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
4.4.3 พิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) ไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาตอไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสรางสรรคงานและแกปญหาในสาขาวิชาชีพได
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีทักษะการบริหารจัดการและการทํางาน
เปนหมูคณะ
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการทํางานไดอยางเหมาะสม
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีทักษะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร,
ศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา
หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร โดยใชเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2550
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3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปละ 60 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
60
60
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2559
60
60
60
60
240
60

แผนรับนักศึกษาดวยวิธีเทียบโอนผลการศึกษา ปละ 90 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555
2556
2557 2558
90
90
90
90
90
90
90
180
180
180
90
90
90

2559
90
90
180
90

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
600,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
600,000 600,000
600,000

2559
600,000

คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
2,490,000 4,980,000 5,976,000 6,972,000 6,972,000
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
337,500 675,000 810,000
945,000 945,000
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,125 บาท/)
รวมรายรับ
3,427,500 6,255,000 7,386,000 8,517,000 8,517,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
342,750 625,500 738,600 851,700 851,700
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
514,125 938,250 1,107,900 1,277,550 1,277,550
3. ทุนการศึกษา 5%
171,375 312,750 369,300 425,850 425,850
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 1,542,375 2,814,750 3,323,700 3,832,650 3,832,650
2,570,625 4,691,250 5,539,500 6,387,750 6,387,750
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
856,875 1,563,750 1,846,500 2,129,250 2,129,250
856,875 1,563,750 1,846,500 2,129,250 2,129,250
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
3,427,500 6,255,000 7,386,000 8,517,000 8,517,000
จํานวนนักศึกษา
150
300
360
420
420
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
22,850
20,850
20,517
20,279
20,279
5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยมีประเด็นสําคัญและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรเชนเดียวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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4.4.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 รวมถึงสถานการณภายนอก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพดานเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถนําประสบการณจากการฝกมาปรับใชในการคิดวิเคราะห และแกปญหาในการทํางานได
อยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนีย้ ังมีความอดทนในการปฏิบัติงาน
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร ปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น มีภาวะเปนผูนําเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหงานบนฐานขอมูล โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางดานปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนําไป บูรณาการ
เพื่อประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีม่ ีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู ( Self Learning ) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking ) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
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(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
หรือระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตรการอาหารหรือเทียบเทา ใชเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ/ ขอบังคับ/
ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2552
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ป ปละ 60 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
ชั้นปที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60

2559
60
60
60
60
240
60

แผนรับนักศึกษาดวยวิธีเทียบโอนผลการศึกษา ปละ 20 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
20
20
20
20
ชั้นปที่ 4
20
20
20
รวม
20
40
40
40
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
20
20
20

2559
20
20
40
20
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
320,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
320,000 320,000
320,000

2559
320,000

คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
1,328,000 2,656,000 3,652,000 4,648,000 4,648,000
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
( คนละ 4,150 บาท)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
180,000 360,000 495,000
630,000 630,000
รวมรายรับ
1,828,000 3,336,000 4,467,000 5,598,000 5,598,000
4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
182,800 333,600 446,700
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
274,200 500,400 670,050
3. ทุนการศึกษา 5%
91,400 166,800 223,350
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 822,600 1,501,200 2,010,150
1,371,000 2,502,000 3,350,250
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
457,000 834,000 1,116,750
457,000 834,000 1,116,750
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
1,828,000 3,336,000 4,467,000
จํานวนนักศึกษา
80
160
220
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
22,850
20,850 20,304.55

2558

2559

559,800 559,800
839,700 839,700
279,900 279,900
2,519,100 2,519,100
4,198,500 4,198,500
1,399,500
1,399,500
5,598,000
280
19,992.86

1,399,500
1,399,500
5,598,000
280
19,992.86
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
103
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
141
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ไดชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกตางของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมกับหลักสูตรเดิม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายการที่ปรับปรุง
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
ทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต

5. เรื่อง แผน ก และ แผน ข
6. กลุมชีววิทยาอาหาร

หลักสูตรเดิม
138 หนวยกิต
34 หนวยกิต
98 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียน
โดยไมนับหนวยกิต
อยูในหมวดวิชาชีพบังคับ
3 หนวยกิต

7. กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปด
โดยไมบังคับ

8. กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

11 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปด
โดยไมบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง
141 หนวยกิต
32 หนวยกิต
103 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียน
โดยนับหนวยกิต
อยูในหมวดของเสริมสราง
ประสบการณภาคสนาม
ตองไมนอยกวา 4 หนวยกิต
(คณะเพิ่ม 1 วิชา เปน 6 หนวยกิต)
บังคับ 3 หนวยกิตแรก คือวิชา
ยุทธศาสตรแหงความสําเร็จ และ
อีก 3 หนวยกิต เลือกจาก
รายวิชาที่เปด
บังคับ 6 หนวยกิตแรก คือ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการ และวิชาหลักสถิติ
และอีก 3 หนวยกิต เลือกจาก
รายวิชาที่เปด
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หลักสูตรปรับปรุง
วิชาแปรรูปอาหารเบื้องตน
และการแปรรูปอาหารชั้นสูง
โดยมีเพิม่ เติมคําอธิบายรายวิชา
วิชาวิศวกรรมอาหาร 2
วิชาวิศวกรรมอาหาร 2
มีปฏิบัติ
มีแตทฤษฎี ไมมีปฏิบัติ
วิชาหลักการวางแผนการทดลอง วิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ซึ่งวิชานี้จะเรียนทุกสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เหมือนกัน
การอาหาร เปลี่ยนไปอยูใน
หมวดวิชาชีพบังคับ
มีวิชาชีพเลือกที่เปดเพิม่ ขึ้น
คือ 1) วิชาโภชนาการและ
อาหารเพื่อสุขภาพ
2) วิชาเทคโนโลยีอาหารผง
3) วิชาการผลิตและการจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนะใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แกไข
ขอความในสวนที่ระบุวา เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะเปน “ผูชวยนักวิจัย” ใหเปลี่ยนเปน “นักวิจัย” เพราะคําวา
“ผูชวยนักวิจัย” เปนชื่อตําแหนง ซึ่งการเปนผูชวยหรือเปนนักวิจัยนั้นจะทํางานลักษณะเดียวกัน เพียงแต
ความรับผิดชอบและความสลับซับซอนที่ตางกัน และถาเปนผูชวยได 1-2 ป ก็จะเปนนักวิจัยไดตอไป
4.4.5 พิจารณาอนุมัตหิ ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สถานการณภายนอก การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกไข
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรูความสามารถเชิงวิชาการทางดานการบริหารตลาด
การวิจัยทางการตลาด สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจไดมีความสามารถ
ทางการสื่อสารไดเปนอยางดีโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นรวมทั้งแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในขอบเขต
การปฏิบัติงานของตนเองและสามารถเปนผูประกอบการ สามารถปฏิบัติงานดานบริหารธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีกิจนิสัยในการ
คนควาเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุงตนเอง ใหกาวหนาอยูเสมอ สามารถแกปญหาและตัดสินใจดวยหลักการ
และเหตุผล อํานวยการและปฏิบัติการดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการควบคุมงาน
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางประหยัด รวดเร็ว ตรงตอเวลา และมี
คุณภาพ
1.4 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะและพัฒนาตนเองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนจุดแข็งในสังคมไทยมาใชในการวิเคราะห
แกไขปญหา และแปลความหมายเพื่อการสื่อสารใหเขาใจในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร
ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
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2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือระดับ
อนุปริญญาสาขาบริหารธุรกิจหรือเทียบเทา ใชเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศ/ ขอบังคับ/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ.2552
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปละ 90 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
90

2559
90
90
90
90
360
90

แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอนผลการศึกษา ปละ 120 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
120
120
120
120
ชั้นปที่ 4
120
120
120
รวม
120
240
240
240
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
120
120
120

2559
120
120
240
120

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
90
90
-
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
840,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
840,000 840,000
840,000

2559
840,000

คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
3,024,000 6,048,000 7,344,000 8,640,000 8,640,000
(คนละ 7,200 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
432,000 432,000
( คนละ 3,600 บาท)
รวมรายรับ
3,864,000 6,888,000 8,184,000 9,912,000 9,912,000
4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

1,168,860
743,820
1,738,800
3,651,480

2,083,620
1,325,940
3,099,600
6,509,160

2,475,660
1,575,420
3,682,800
7,733,880

2558

2559

2,998,380
1,908,060
4,460,400
9,366,840

2,998,380
1,908,060
4,460,400
9,366,840

212,520 378,840 450,120 545,160 545,160
212,520 378,840 450,120 545,160 545,160
3,864,000 6,888,000 8,184,000 9,912,000 9,912,000
210
420
510
600
600
18,400
16,400 16,047.06
16,520
16,520

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
134
หนวยกิต
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศไดชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นสําคัญ
ของการปรับปรุงหลักสูตร คือ ตองการใหเปนหลักสูตรที่เนนในเรื่องของแผนสหกิจศึกษา โดยมีนโยบายใหนักศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเปนไปตามเกณฑของการฝกประสบการณ
ตามแผนสหกิจศึกษา และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณจริง ซึ่งที่ประชุมไดเสนอแนะใหคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํากระบวนการ
ที่จะประเมินผลใหตรงตามที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรไวดวย
4.4.6 พิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณา
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สถานการณภายนอก
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีที่สามารถใชสารสนเทศใหเปน
ประโยชนในการบริหารงานเชิงธุรกิจ และสามารถจัดการสารสนเทศภายในหนวยงาน
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปญญา มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนา
สารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
และประยุกตใชเทคโนโลยีในการสื่อสารระหวางบุคคลที่เหมาะสม
1.4 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะในการนําขอมูลเชิงปริมาณและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม มาใชในการวิเคราะห แกไขปญหา และแปลความหมายเพื่อการสื่อสารใหเขาใจในรูปแบบของ
รายงานและการนําเสนอไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
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1.5 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร
ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคมตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญ
 หาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือระดับ
อนุปริญญาสาขาบริหารธุรกิจหรือเทียบเทา ใชเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศ/ ขอบังคับ/ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2552
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปละ 120 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
120
120
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

2559
120
120
120
120
480
120
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แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอนผลการศึกษา ปละ 120 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555
2556
2557 2558
120
120
120
120
120
120
120
120
240
240
240
120
120
120

2559
120
120
240
120

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555

2556

ปงบประมาณ
2557
2558

2559

คาธรรมเนียมแรกเขา
960,000 960,000
960,000 960,000 960,000
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
3,984,000 7,968,000 9,960,000 11,952,000 11,952,000
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
498,000
498,000
(คนละ 4,150 บาท)
รวมรายรับ
4,944,000 8,928,000 10,920,000 13,410,000 13,410,000
4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

1,495,560
951,720
2,224,800
4,672,080

2,700,720
1,718,640
4,017,600
8,436,960

3,303,300
2,102,100
4,914,000
10,319,400

2558

2559

4,056,525
2,581,425
6,034,500
12,672,450

4,056,525
2,581,425
6,034,500
12,672,450
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2559

271,920 491,040 600,600 737,550 737,550
271,920 491,040 600,600 737,550 737,550
4,944,000 8,928,000 10,920,000 13,410,000 13,410,000
240
480
600
720
720
20,600
18,600
18,200
18,625
18,625

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
134
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรเชนเดียวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.7 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในปจจุบัน โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญ
จากสถานประกอบการมาทําการวิพากษหลักสูตร และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงการจัดการศึกษากลุมวิชาการศึกษา
ตามมาตรฐานของคุรุสภาและมาตรฐานการจัดการศึกษากลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มีความรูดานทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมี
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จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมือ่ วันที่
3 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแกไข ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต ครุศาสตรอตุ สาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม่ คี ุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ ทั้งทางการสอน และวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การสอน และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีความสามารถในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปสู
ผูเรียนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.6 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
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2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดานชางยนตหรือเทียบเทา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายวิทยาศาสตรหรือ สายศิลป-คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิม่ เติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
ชั้นปที่ 4
30
ชั้นปที่ 5
รวม
30
60
90
120
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
-

2559
30
30
30
30
30
150
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 4,150 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

498,000

996,000

-

149,4000 1,99,2000 2,490,000
124,500

124,500

124,500

247,500

330,000

412,500

700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500

3,147,000

82,500

-

2559
120,000

165,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

70,050
105,075
35,025
315,225
525,375

128,100 198,600 256,650 314,700
192,150 297,900 384,975 472,050
64,050
99,300 128,325 157,350
576,450 893,700 1,154,925 1,416,150
960,750 1,489,500 1,924,875 2,360,250

175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500 3,147,000
30
60
90
120
150
23,350
21,350
22,067
21,388
20,980

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
132
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
170
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นสําคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ในหลักสูตรเดิมมี 167 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มเปน
170 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรเดิม 34 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุงลดลงเหลือ 32 หนวยกิต
ปรับปรุงโดยวิธีการเปลี่ยนรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยและมีการเพิ่มรายวิชา เชน วิชายุทธศาสตรแหงความสําเร็จ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
ในการทํางาน และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรเดิมมี 125 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มเปน 127 หนวยกิต ปรับปรุง
โดยวิธีการปรับกลุมวิชาชีพกอนกลุมวิชาการศึกษา มีการเปลี่ยนรหัสวิชา มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสอดรับ
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4. กลุมวิชาชีพพืน้ ฐาน 18 หนวยกิต ในหลักสูตรปรับปรุงไดเพิ่มกลุมสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
3 หนวยกิต โดยใหมีการฝกงานในสถานศึกษา
5. กลุมวิชาทางการศึกษาเปนไปตามกรอบของครุสภา หลักสูตรเดิมมี 50 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง
เพิ่มเปน 51 หนวยกิต
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนะใหผูบริหารและคณบดีไดพิจารณาแผนพัฒนาอาจารย ในสวนของ
ภาระงานของอาจารย เพราะมีงานทางวิชาการนอยมาก มหาวิทยาลัยและคณะจึงควรตองชวยกันปรับปรุงพัฒนา
อาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น
4.4.8 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ไดพิจารณาให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในปจจุบัน โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาทํา
การวิพากษหลักสูตรและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงการจัดการศึกษากลุมวิชาการศึกษา ตามมาตรฐานของคุรุสภา
และมาตรฐานการจัดการศึกษากลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีความรูดาน
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว สรุ ปข อมู ลที่ สําคัญของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ ทั้งทางการสอน และวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การสอน และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีความสามารถในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไปสู
ผูเรียนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.6 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ดานชางไฟฟาหรือเทียบเทา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายวิทยาศาสตร สายศิลป-คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
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3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
-

2559
30
30
30
30
30
150
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 4,150 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

498,000

996,000

-

149,4000 1,99,2000 2,490,000
124,500

124,500

124,500

247,500

330,000

412,500

700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500

3,147,000

82,500

-

2559
120,000

165,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

70,050
105,075
35,025
315,225
525,375

128,100 198,600 256,650 314,700
192,150 297,900 384,975 472,050
64,050
99,300 128,325 157,350
576,450 893,700 1,154,925 1,416,150
960,750 1,489,500 1,924,875 2,360,250

175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500 3,147,000
30
60
90
120
150
23,350
21,350
22,067
21,388
20,980

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
130
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
168
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นสําคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ในหลักสูตรเดิมมี 167 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มเปน
168 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรเดิมมี 128 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มเปน 130 หนวยกิต
ปรับปรุงโดยวิธีการปรับกลุมวิชาชีพกอนกลุมวิชาการศึกษา มีการเปลี่ยนรหัสวิชา มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดรับกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ในการปรับปรุงสวนอื่นๆ มีเหตุผลเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตรเชนเดียวกับหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.9 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาให
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดทันที
และเปนไปตามมาตรฐานทั้งในดานองคความรู ดานเทคโนโลยีเครื่องกล ดานทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการ
สื่อสาร รวมถึงมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่ควรไดรับจากการศึกษาและประสบการณ
ในเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจยั มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การสอน และการปฏิบัตงิ านในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.5 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิง่ ใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ชางยนต ชางจักรกลหนัก หรือเทียบเทา
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
รวม
30
60
90
90
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
30

2559
30
30
30
90
30
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 15,500 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 18,750 บาท/คน)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 9,375 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
465,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
465,000 465,000
465,000

2559
465,000

1,125,000 2,250,000 2,812,500 2,812,500 2,812,500
281,250

281,250

281,250

281,250

281,250

82,500

165,000

206,250

206,250

206,250

1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
195,375 316,125 376,500 376,500 376,500
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
293,063 474,188 564,750 564,750 564,750
3. ทุนการศึกษา 5%
97,688 158,063 188,250 188,250 188,250
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 879,188 1,422,563 1,694,250 1,694,250 1,694,250
รวม (ก)
1,465,313 2,370,938 2,823,750 2,823,750 2,823,750
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ข)
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ก) + (ข)
1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000
จํานวนนักศึกษา
30
60
90
90
90
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
65,125
52,688
41,833
41,833
41,833
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา 32,341.66 บาทตอป
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
61
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
85
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ตามสถานภาพเดิมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหง มีการผลิตนักศึกษา ระดับ ปวส. หลักสูตรตอเนื่อง และมีผูสนใจเรียน
เปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอใหมีการขยาย
ระดับ ปวส. ไปในสาขาอื่นๆ ดวย ซึ่งจะทําใหมีผูสนใจเรียนในกลุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมากขึน้ และ
ทําใหไดบัณฑิตนักปฏิบัติจริง เพราะเรียนปฏิบัติมากถึงรอยละ 80 - 90 ในระดับ ปวส. และเมื่อมาเรียนหลักสูตร
ตอเนื่องในระดับปริญญาตรีจะไดเรียนในภาคทฤษฎีเพิ่มเติม เปนการชวยนักศึกษาที่เรียนระดับ ปวส.และสนใจ
ที่จะเรียนตอไดดวย
4.4.10 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดทันที และเปนไป
ตามมาตรฐานทั้งในดานองคความรู ดานเทคโนโลยีไฟฟา ดานทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร รวมถึง
มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่ควรไดรับจากการศึกษาและประสบการณในเชิงปฏิบัติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การสอน และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.5 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทกั ษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism)หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดี มีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟา หรือเทียบเทา
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3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
90
30
30

2559
30
30
30
90
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 15,500 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 18,750 บาท/คน)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 9,375 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
465,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
465,000 465,000
465,000

2559
465,000

1,125,000 2,250,000 2,812,500 2,812,500 2,812,500
281,250

281,250

281,250

281,250

281,250

82,500

165,000

206,250

206,250

206,250

1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
195,375 316,125 376,500 376,500 376,500
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
293,063 474,188 564,750 564,750 564,750
3. ทุนการศึกษา 5%
97,688 158,063 188,250 188,250 188,250
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 879,188 1,422,563 1,694,250 1,694,250 1,694,250
รวม (ก)
1,465,313 2,370,938 2,823,750 2,823,750 2,823,750
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ข)
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ก) + (ข)
1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000
จํานวนนักศึกษา
30
60
90
90
90
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
65,125
52,688
41,833
41,833
41,833
5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
62
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.5 เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
- ไมมี -
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