
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานสภาวิชาการ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                      โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗ ตอ ๖๔๐๓ 

ท่ี  ศธ ๐๕๘๑.๑๓/                                วันท่ี           เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แจงมติการประชุมสภาวิชาการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    ดวยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

เมื่อวันอังคารท่ี ๕ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไดมีมติดังตอไปนี้ 

    เห็นชอบ 

๑ .  วาระที่ ๓.๑ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

๒ .  วาระที่ ๓ .๒ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

๓ .  วาระที ่ ๔ .๑ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๔. วาระท่ี ๔.๒  การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๕) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๕. วาระท่ี ๔.๓  การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๖. วาระท่ี ๔.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

๗. วาระท่ี ๔.๕  รายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา ๒๕๕8 

มอบ 

    ๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร  และสํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน นํา เสนอ 

การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และนําเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 



    ๒.  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ 

การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ ส่ือสารการตลาด (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

    ๓.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ 

การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

๔.  คณะบริหารธุรกิจ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียนอาจารย

ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) และการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ตอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาตอไป  

๕.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

 

  



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๑ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

    ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เขาท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559 โดยท่ีประชุมมีมติใหคณะวิศวกรรมศาสตร
ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรและนําเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง นั้น 

บัดนี ้ คณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว จึงขอความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) ดังนี้ 

    1. ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากมีความจําเปนตองโยกยายไปเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 3 ทาน คือ 
     นายสิงหแกว   ปอกเท่ิง     เปล่ียนเปน  นายวัชร    สงเสริม  
     ผศ.ประเสริฐ   วิโรจนชีวัน    เปล่ียนเปน  นายชลากร    อุดมรักษาสกุล 
     นายมนัส    บุญเทียรทอง   เปล่ียนเปน  นายอรรถพล  ชวยคํ้าชู 

๒. ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาชีพเลือก) ตามขอเสนอแนะของสภาวิศกร   
จํานวน ๑ รายวิชา คือ ๐๔-๒๑๒-๓๒๐ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  

    จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ .๒  ขอความเห็นชอบการเป ล่ียนอาจารยประ จําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

    ตามท่ีคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๘) เขาท่ีประชุมสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559 โดยท่ีประชุมมีมติใหคณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชนตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรและนําเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง นั้น 

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดําเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว จึงขอความเห็นชอบ

การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 255๘) จากเดิม นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา เปล่ียนเปน นางอุษา รุงโรจนการคา 

    จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

                                                       (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

  



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทาน จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม นายวีรวัฒน  เช่ียวปญญานันท  

เปล่ียนเปน  นางสาวเมธิญาณินฆ  คําขาว ท้ังนี้ไดแนบแบบรายงานการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 

ประวัติ และผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร  

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักสง เสริมวิชาการ

และงานทะเบียนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)  

ของคณะบริหารธุรกิจ 

    ดวยคณะบริหารธุรกิจ ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรไดลาออก จํานวน 1 ทาน เพื่อแตงต้ังเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางสาวพิฐชญาณ คาเนโกะ 
เปน นางสาวพัทรียา เห็นกลาง ท้ังนี้ไดแนบแบบรายงานการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ประวัติ 

และผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร  

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เ ห ็น ช อ บ  ม อ บ คณะบริหารธุ รกิจ  แ ละ สํา น ัก ส ง เ ส ร ิม ว ิช า ก า ร แ ล ะ 

งานทะเบียนปรับแกแบบรายงาน สมอ.๐๘ ในสวนประวัติของนางสาวพัทรียา เห็นกลาง  โดยเพิ่มเติม

ช่ือสถาบันการศึกษา ตะวันออกเฉียงเหนือ เปน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

ตอไป 

 

 

  

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

                

 

 

 

                 



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหาธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะบริหารธุรกิจ 

    ดวยคณะบริหารธุรกิจ ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรไดลาออกจาก
ราชการ จํานวน 1 ทาน คือ นางสาวพุทธพร เทียนทอง และมีอาจารยประจําหลักสูตรแจงเปล่ียนช่ือ 
จํานวน ๑ ทาน จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

     ๑. นางสาวพุทธพร  เทียนทอง    เปล่ียนเปน  นางธิดารัตน   นาคเกี้ยว 
     ๒. นางสาวกุลิสรา   ยงยิ่งประเสริฐ   เปล่ียนช่ือเปน นางสาววริสรา   ยงยิ่งประเสริฐ 

ท้ังนี้ไดแนบแบบรายงานการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ประวัติ และผลงานของ

อาจารยประจําหลักสูตร มาพรอมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติท่ีประชุม เ ห ็น ช อ บ  ม อ บ คณะบริหารธุ รกิจ  แ ละ สํา น ัก ส ง เ ส ร ิม ว ิช า ก า ร แ ล ะ 

งานทะเบียนปรับแกแบบรายงาน สมอ.๐๘ ในสวนประวัติของนางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ โดยเพิ่ม 

เติมวุฒิการศึกษา Lingustics เปน Linguistics และประวัติของนางสาวพุทธพร  เทียนทอง แกไขช่ือ

มหาวิทยาลัยจาก Montergey  เปน Monterey นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

  



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๙) ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

    ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  จัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาโดย
มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล หลักสูตรจะสรางคน 
สูงานเปนมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) เช่ียวชาญเทคโนโลยี (Technological Expert ise) ใฝรู 
(Keenness) สูงาน (Determination) และสรางคนดีมีคุณธรรมสูโลกอาชีพ (Integrity) ปจจุบันมีผูแสดง
เจตจํานงเขาศึกษามากกวา 37 คน ซึ่งจะดําเนินการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2559  

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ  มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และ สํานักสง เ สริมวิชาการและ 

งานทะเบียน ปรับแกรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

วิชาการ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

 

 

  



การประชุม 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕ ขอความเห็นชอบรายนามผูขออนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ประจําภาคการศึกษาท่ี  ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอเสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๕๖ คน  ท้ังนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะไดทํา

การตรวจสอบแลวนักศึกษาไดศึกษาครบตามหลักสูตรจริง    

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม  เ ห็ นชอบ มอบ สํานั กส ง เส ริ ม วิ ชาก ารและ งานทะ เ บี ยนนํ า เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                             และผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 


