
บันทกึขอความ 

สวนราชการงานสภาวิชาการ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗ตอ ๖๔๐๓ 
ที ่ ศธ ๐๕๘๑.๑๓/                                วันที่           กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แจงมติการประชุมสภาวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    ดวยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไดมีมติดังตอไปนี้ 

    เห็นชอบ 

๑ .  วาระท่ี ๔.๑ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๒. วาระท่ี ๔.๒  การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๓. วาระท่ี ๔.๓  การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๔. วาระท่ี ๔.๔ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๕. วาระท่ี ๔.๕ การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
บํารุงรักษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

๖. วาระท่ี ๔.๖ การปดหลักสูตรศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๗. วาระท่ี ๔.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ของคณะศิลปศาสตร 

๘. วาระท่ี ๔.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะบริหารธุรกิจ 
๙. วาระท่ี ๔.๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ

ความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร  
๑๐. วาระท่ี ๔.๑๐ รายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  ประจําภาค

การศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2558      
  

/มอบ... 

 
 



มอบ 

    ๑. คณะบริหารธุรกิจ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    ๒. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียน
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) การเปล่ียน
อาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) และ การปดหลักสูตรศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    ๔. คณะศิลปศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

๕. มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2558 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ 

    คณะบริหารธุรกิจ  ไดดําเนินการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตรใหมท่ีจะเปดสอน 
และใหการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน  3  ทาน ดังนี้ 
                1. ผศ.ศิริรัตน   ชํานาญรบ    เปล่ียนเปน   นายปยพันธ   สุวรรณเวช 
                2. นายณรงคฤทธิ์   ธีระเวช    เปล่ียนเปน   นายเกียรติศักด์ิ  ลาภพาณิชยกุล 
                3. นายพรคิด    อั้นขาว       เปล่ียนเปน  นางเกื้อกูล    ตาเย็น           

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 
                
 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  
 วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรลาออกจาก
ราชการ จํานวน 1 ทาน จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม วาท่ีรอยตรีเกริกวุฒิ  รังสีปญญา 
เปล่ียนเปน นายพิเชษฐ  ทิมรอยแกว 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
               



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรยายไป
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ทาน ลาออกจากราชการ จํานวน 1 ทาน และมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จํานวน 1 ทาน ดังนี้ 

1. นายวรินทร   สุดคนึง  เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารยมนัส   บุญเทียรทอง 
2. นายศุภชัย   หอวิมานพร เปล่ียนเปน  ผูชวยศาสตราจารยพนา   ดุสิตากร 
3. นายสุนทร   วิริยะ   เปล่ียนเปน  นางสาวปยนันท     เรืองอุไร 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ทาน และหมดสัญญาจาง จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. นายสมศักด์ิ  สงวนเดือน เปล่ียนเปน  นายชัยศร      โลกิตสถาพร 
2. นายศุภชัย    รมยานนท เปล่ียนเปน  นายภควัต     เกอะประสิทธิ์ 
3. นางฉวีวรรณ   รมยานนท  เปล่ียนเปน  วาท่ีรอยตรีวุฒิชัย   เหมาะใจ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
การบํารุงรักษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

    ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร ขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการบํารุงรักษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรลาออกเพื่อไปปฏิบัติ
หนาท่ีหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม นายนพกฤศณ 
ดํานอย เปล่ียนเปน นายสุรพล  จักรชัยกุล 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๖ ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

    ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอปดการเรียนการสอนศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2550) มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 23 คน 

2. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2550) มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 26 คน 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบครุศาสตรอุตสาหกรรม และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๗ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ของคณะศิลปศาสตร 

    ดวยคณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาไทย
ประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว จึงเห็นสมควรใหมี
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให
ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจะเปดการเรียนการสอนปการศึกษา 2559 ท้ังนี้ 
สาขาวิชาได   มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

    ดวยคณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ต้ังแตปการศึกษา 2554 จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจะเปดการเรียนการสอนปการศึกษา 2559 ท้ังนี้ สาขาวิชาไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๙ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ 
ความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

    ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตใหมี
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอยางยั่งยืนในเชิงลึกมากข้ึน ท้ังนี้ การพัฒนาหลักสูตรใหความสําคัญ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเชิงบูรณาการทางวิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑๐ ขอความเห็นชอบรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2558 

                 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอเสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาโท 
จํานวน  44 ราย และระดับปริญญาตรี จํานวน 1,530  ราย รวมท้ังส้ิน จํานวน 1,574 ราย ท้ังนี้สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและคณะไดทําการตรวจสอบแลว  นักศึกษาไดศึกษาครบตามหลักสูตรจริง 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เ ห็น ชอบ  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
 

 

 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 

                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 


