
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. หน่วยงานท าหนังสือถึงเลขานุการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล) เพ่ือส่ง   
ต้นเรื่อง/วาระ โดยระบุว่า ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่......../....... วันที่..........
เดือน..................พ.ศ................. จ านวน..............เรื่อง โดยขอให้ระบุว่าเป็นวาระประเภทใด ดังนี้ 
- เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ 
- เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพ่ือทักท้วง  
- เรื่องสืบเนื่อง 
- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
หากวาระดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา/ศูนย์/สถาบัน ขอให้ระบุว่า ในการ
ประชุมครั้งที่....../.........วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ด้วย  พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ  
ผู้ประสานงานหรือผู้จัดเตรียมวาระ (เอกสารแนบ 1) 

2. ก าหนดการส่งต้นเรื่อง/วาระ รายละเอียดตามปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1.   วันประชุม ก ำหนดกำรส่งเอกสำร 

กำรประชุม   
ครั้งที ่

วันประชุม 
สภำวิชำกำร 

คณะท ำงำนเพื่อกลั่นกรอง 
วำระกำรประชุม 

สภำวิชำกำร 

ส่งต้นเรื่อง/วำระให้ 
เลขำนุกำรสภำวิชำกำร 

ส่งแฟ้มวำระกำรประชุม 
ให้กรรมกำรและน ำวำระ 
ขึ้นระบบ e-meeting 

1/2564 พฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม   อังคารท่ี 19 มกราคม   อังคารท่ี 12 มกราคม   จันทร์ที่ 25 มกราคม   
2/2564 พฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์  อังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์  อังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์  จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  
3/2564 พฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม   อังคารท่ี 16 มีนาคม   อังคารท่ี 9 มีนาคม   จันทร์ที่ 22 มีนาคม   
4/2564 พฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน   อังคารท่ี 20 เมษายน   จันทร์ท่ี 12 เมษายน   จันทร์ที่ 26 เมษายน   
5/2564 พฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม   อังคารท่ี 18 พฤษภาคม   อังคารท่ี 11 พฤษภาคม   จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม   
6/2564 พฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน   อังคารท่ี 15 มิถุนายน   อังคารท่ี 8 มิถุนายน   จันทร์ที่ 21 มิถุนายน   
7/2564 พฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม   อังคารท่ี 20 กรกฎาคม   อังคารท่ี 13 กรกฎาคม   ศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม   
8/2564 พฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม   อังคารท่ี 17 สิงหาคม   อังคารท่ี 10 สิงหาคม   จันทร์ที่ 23 สิงหาคม   
9/2564 พฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน   อังคารท่ี 14 กันยายน   อังคารท่ี 7 กันยายน   จันทร์ที่ 20 กันยายน   
10/2564 พฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม   อังคารท่ี 19 ตุลาคม   อังคารท่ี 12 ตุลาคม   ศุกร์ท่ี 22 ตุลาคม   
11/2564 พฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน  อังคารท่ี 16 พฤศจิกายน  อังคารท่ี 9 พฤศจิกายน  จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  
12/2564 พฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม อังคารท่ี 14 ธันวาคม อังคารท่ี 7 ธันวาคม จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 

   หมายเหตุ ก ำหนดเวลำประชุม 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำรนิเทศ อำคำรบริหำร 
 

3. แนบเอกสารประกอบวาระ (ถ้ามี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

4. กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาขอให้ตรวจสอบเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศฯ 

ที่เก่ียวข้อง    

5. ส าเนาเอกสารประกอบวาระ จ านวน 4 ชุด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) ภายในเวลาที่ก าหนด 

6. ส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบเสนอเรื่อง (word) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (word และ PDF) ไปยัง e-mail: 

ac_meeting@sut.ac.th เพ่ือน าเรื่องเข้าสู่ระบบ e-meeting 

7. หากม ีpowerpoint ที่จะน าเสนอในวันประชุม ขอให้ส่งไฟล์ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ e-mail: ac_meeting@sut.ac.th 

ก่อนวันประชุม 3 วัน 



บนัทึกขอ้ความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

 

หน่วยงาน  ................................................ 
ที่  อว ........................................................   วันที ่    ...................................... 
เรื่อง  ขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสภาวิชาการ  
 
เรียน  เลขานุการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล) 
 
 ด้วย (............ระบุหน่วยงาน.................) ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
......./............... วันท่ี...........เดือน.............พ.ศ.............. จ านวน..............เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ จ านวน............ เรื่อง  
1) ................................................... 
2) ................................................... 

2. เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพ่ือทักท้วง จ านวน............ เรื่อง 
1) ................................................... 
2) ................................................... 

3. เรื่องสืบเนื่อง จ านวน............ เรื่อง 
1) ................................................... 
2) ................................................... 

4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน............ เรื่อง 
1) ................................................... 
2) ................................................... 

 ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา/ศูนย์/สถาบัน  ในการประชุมครั้งที่
....../.........วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................   ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   โดย
มอบหมายให้.................  โทรศัพท์..........................เปน็ผู้ประสานงาน/จัดเตรียมวาระ 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภาวิชาการ 

เอกสารแนบ 1 
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แนวปฏิบัติในการเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หัวข้อวาระ เอกสารประกอบวาระ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1.  ขอความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา   

 
1. ขั้นตอนการเสนอขอความเป็นชอบ (ฝ่ายเลขานุการฯ) 
2. ตารางสรุปรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จัดท าโดย
 ศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งสรุปจากข้อมูลตามวาระการประชุมใน 
 e-meeting 
3. แบบฟอร์มการเสนอขอส าเร็จการศึกษาของแต่ละส านักวิชา แต่ละ

ภาคการศึกษา (ส านักวิชา) 
4. หากเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องมีแบบฟอร์ม

ประวัติรายบุคคล/การได้รับทุน ตามเกณฑ์ของประเภททุนที่ได้รับ 
เป็นเอกสารแนบด้วย (ส านักวิชา)  

- ข้อบังคับฯ การศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 พ.ศ. 2561 ข้อ 28.2 
- ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 พ.ศ. 2560 ข้อ 40.3 

แบบฟอร์มการเสนอขอส าเร็จการศึกษา
ของแต่ละส านักวิชา สภาวิชาการใน
การประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที ่
24 ธันวาคม 2563 ได้มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะว่า ควรใช้รูปแบบ 
ตามสภามหาวิทยาลัย  

2.  ขอความเห็นชอบผู้ได้รับอนุปริญญา แบบฟอร์มการเสนอขอส าเร็จการศึกษาของแต่ละส านักวิชาแต่ละ
ภาคการศึกษา (ส านักวิชา) 

ข้อบังคับฯ การให้อนุปริญญา พ.ศ. 2563 
ข้อ 6 และ 7 

 

3.  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณาจารย์
บัณฑิต /แต่งต้ังอาจารย์พิเศษ  

1. ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอขอแต่งตั้ง (ส านักวิชา) 
2. ผลงานตีพิมพห์ลังปรญิญาเอก 

ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 18 อาจารย์ผู้สอน 

 

4. ขอความเห็นชอบรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญ /ศาสตราจารย์วุฒิคุณ 

1. ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ /
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (ส านักวิชา) 

2. หลักฐานการยินยอมจากต้นสังกัด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. 2561 
ข้อ 7.2 

 

5. การขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบเร่ือง
เกี่ยวกับหลักสูตร 

  
 

 

 5.1  ขออนมุัติแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา 
  หลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร  

 

1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร ประกอบไปด้วย 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในสาขา วิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 
คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน / อาจารย์ที่มีความรู้ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษาอยา่งน้อย 1 คน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาของหลักสูตรนัน้ ๆ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และหากหลักสูตรใดไม่มีหัวหน้า
สาขาวิชาให้ขออนุมัติต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี (เลขานุการฯ 
ตรวจสอบ) 

2. ประวัติของกรรมการ แนบเฉพาะบุคคลภายนอก (ส านักวิชา) 

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายหลักสูตรและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล พ.ศ. 2562 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน  
กรณีอาจารย์ภายใน ผลงานต้อง
เป็นไปตามที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ซึ่งส านักวิชาต้องรับผดิชอบและ
ตรวจสอบก่อนเสนอสภาวิชาการ  

 

เอกสารแนบ 2 
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 หัวข้อวาระ เอกสารประกอบวาระ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
 5.2 ขอความเห็นชอบเร่ืองหลักสูตร........... 
   (หลักสูตใหม่ พ.ศ............) 
 

 

กรณีเป็นการเปดิหลักสูตรใหม่ ต้องมีเอกสารเพิ่มเตมิประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  
1)  หลักการ วัตถุประสงค์ และเหตุผลในการขอเปิด  
2)  ผลการส ารวจความต้องการของตลาดงาน หรืออาจใช้ข้อมูล

ระดับชาติที่ได้มีการท าวิจยัแล้ว มาอ้างอิงได้    
3)  ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาที่จะเปิด  
4)  ต้องเป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กล่าวคือ การขยายตัวอย่างระมัดระวัง เป็นต้น 
ทั้งนี้ หากเป็นสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และมีแผนการเปดิสอนอยู่แล้ว ไมต่้องมี
การส ารวจตลาดก่อน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ. 2558  

 

วาระขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั 
เช่น 
หลักสตูรที่ต้องส่งให้ สป.อว.ให้การ
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหรือ
อนุมัติหลักสูตร ได้แก ่
1. หลักสตูรใหม ่
2. หลักสตูรฉบับปรับปรุง ท่ีเป็นการ

ปรับปรุงในสาระส าคญัของ
หลักสตูร อาทิเช่น วัตถุประสงค์ 
โครงสร้าง ช่ือหลักสูตร ช่ือ
ปริญญา เนื้อหาสาระส าคญัใน
หมวดวิชาเฉพาะ ระบบการศึกษา 
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 

3. หลักสตูรปรับปรุง (มคอ 2) ที่เป็น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
วงรอบ 

วาระแจ้งทราบสภามหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกบั 
หลักสตูรที่ไม่ต้องส่งให้ สอ.อว. ให้
การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับ
รายวิชา อาทเิช่น การเปลีย่นช่ือ
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรบั
ค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
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 5.3 ขอความเห็นชอบเร่ืองหลักสูตร........... 
   (หลักสูตปรับปรุง พ.ศ............) 

1. บทสรุปผูบ้ริหาร  
2. มคอ 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ..........)  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558 ข้อ 18 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ. 2558 ข้อ 17 
 

1. ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
 หลักสตูร (PLO) ให้เช่ือมโยง
 กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษา (TQF) 
(มตคิณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองวาระ
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2563) 
2. CLO รายวิชา ทีร่ะบุในหลักสตูร 
 ควรสอดคล้องกบั Program 
 Learning Outcomes (PLO) 
 ของหลักสูตร  
(มตคิณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองวาระ
การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 21-22 มกราคม 2563) 

 5.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมอาจารย์  
   ประจ าหลักสูตร 
 
 

1. ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร /เพิม่อาจารย์ประจ า
หลักสตูร (ส านักวิชา) 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ส านักวิชา) 
 

 1. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้แนบ
 ประวัติเพื่อการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
 และให้ถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
2. การใช้จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตรเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
 2558 ขอใหส้ านกัวิชาช้ีแจง
เหตุผล ประกอบด้วย  
(มตคิณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองวาระ
การประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563) 

 5.5 ขอความเห็นชอบเพ่ิมรายวิชา/เปิด  
  รายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเปิด/เพิ่ม (ส านักวิชา) 
2. curriculum mapping (ส านักวิชา) 
 

 กรณีขอเปดิรายวิชา โดยไม่ได้ระบุ
ในหลักสูตร อ านาจอนุมัติอยู่ที่สภา
วิชาการ 

6. ขอความเห็นชอบชื่อย่อปริญญา/
เปลี่ยนแปลงชื่อย่อปริญญา 

แนบ มคอ 2 ในหน้าท่ีขอเปลี่ยนแปลง จัดท าเปรยีบเทียบจากเดมิ
และที่ขอเปลีย่นแปลง 
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7. ขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก 
 ข้อตกลงความร่วมมือ 

   

 7.1 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
  ร่วมมือ..... (กรณีที่มีความร่วมมือกับ
  หน่วยงานในประเทศ) 
 
 

(ร่าง) บันทึกความร่วมมือท่ีผ่านการตรวจสอบจากนิติการ พร้อม
แนบเอกสารการตรวจสอบจากนิตกิาร 
 

 1. MOU ควรก าหนดวัตถุประสงค์ 
ความร่วมมือให้ชัดเจน 

2. กรณีที่เป็นบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือที่ เกี่ยวกับการร่วมทุน
และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ข อ ใ ห้ ป ร ะ ส า น เทคโนธานี
พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอ
สภาวิชาการ 

(ข้อ 2. มตคิณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรอง 
วาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563) 

 7.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก
 ข้อตกลงความร่วมมือ......(กรณีที่มี
 ความร่วมมือกับต่างประเทศ) 

1. สรุปสาระส าคญัของ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (ศูนย์กิจการนานาชาติ) 
2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ตรวจสอบโดยศูนย์กิจการ
 นานาชาติ 

 
 
 

 กรณีที่ข้อตกลงความร่วมมือหมด
ระยะเวลา และมีการต่ออายุ โดยท า
ข้อตกลงต่อเนื่อง โดยสาระของ
ข้อตกลงยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ให้
เสนออธิการบดีลงนามได้เลย แล้ว
แจ้งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
ทราบ หากการต่ออายุข้อตกลง
ดังกล่าวมีข้อผูกพันเพิ่ม เติม ให้
น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยแนบรายงานกิจกรรมย้อนหลัง 
5 ปีท่ีผ่านมาด้วย 
(มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2553 และมติคณะอนุกรรมการ
เพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563) 
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8.  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ,  
 ข้อบังคับฯ ระเบียบ 

     
 

1. จัดท าสรุปเปรยีบเทียบ ประเด็นทีเ่ป็นการขอเปลี่ยนแปลง
 แก้ไขจากฉบับเดิม 
2. ร่างประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากนิติการ 
 พร้อมแนบเอกสารการตรวจสอบจากนิติการ 

 ประกาศ-อนุมัตโิดยสภาวิชาการ  
ข้อบังคับฯ และระเบียบ-อนุมตัิโดย
สภามหาวิทยาลยั 

9.  ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงระดบัคะแนน
ตัวอักษร ในภาคการศึกษาย้อนหลังเกิน   
1 ภาคการศึกษา 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเฉพาะวาระ
ที่เกี่ยวข้อง 

2. บันทึกข้อความการแก้ไขระดับคะแนนจากส านักวิชาไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษา 

ข้อบังคับฯ การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ข้อ 18.2.11 และ 18.2.12 

 

10. ขออนุมัติรับโอนนักศกึษาจากสถาบนัอื่น
เข้าศึกษา และขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 

1.  ใบสมัคร พร้อมหลักฐานผลการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดมิ 
 (transcript) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา เหตุการยุติการศึกษา
 ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบฯ การรับโอน (ฉบับที่ 2)  
2. บันทึกข้อความการให้ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาจาก
 ส านักวิชา เจ้าของรายวิชานั้น ๆ  

1. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับโอนนักศกึษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541  
ข้อ 11 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 

2. ข้อบังคับฯ การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ข้อ 17.2.7 

3. มติสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2554 

 

11. ขออนุมัติเทียบรายวิชา..........ในหลักสูตร 
(ระบุชื่อหลักสูตร) 

ตารางเปรียบเทียบจาก รหสั+รายวิชาเดิม กับ รหสั+รายวิชาที่ขอ
เทียบ 

  

12. ขออนุมัติการรับเข้าศึกษา    
     12.1  ขออนุมัติการรับเข้าศึกษาระดับ

 ปริญญาตรี 
ร่างประกาศฯ การรบัสมคัร ข้อบังคับฯ การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 ข้อ 8 
 

 12.2 ขออนุมัติการรับเข้าศึกษาระดับ
 ปริญญาเอก แบบ 1 

ประวัตินักศึกษาพร้อมข้อมูลประกอบศักยภาพด้านการท าวิจัยของ
นักศึกษา 

ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 7.4 

 

               ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

 

 

  


