
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คร้ังที่ 1/2560 

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คร้ังที่ 1/2560 
วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
.................................................. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งที่ประชุมทราบ 
      1.1  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      1.2  เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 
- 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
4.3 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2559 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
- 

  



ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองแจ้งที่ประชุมทราบ 
----------------------------- 

1.1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

    ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1.2  เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

    เลขานุการสภาวิชาการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 11/2559 
เมื่อวันพุธท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 11/2559 เม่ือวันพุธท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ชื่อเร่ือง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

 
- เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) ของคณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

- เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 
  



ชื่อเร่ือง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ของคณะอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

- เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) ของคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

- เห็นชอบ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.6 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.7 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 



 

ชื่อเร่ือง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.8 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.9 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.10 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของ
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.11 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 
 
  



 

ชื่อเร่ือง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.12 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.13 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

4.14 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 
 

มีมติ  ให้ความเห็นชอบ 

หมายเหตุ * สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดจัดการประชุม ครั้งท่ี 11/2558  
            เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น. 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  



ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

----------------------------- 
    เลขานุการสภาวิชาการ ได้สรุปรายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 11/2559 เม่ือวันพุธท่ี 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 19 หน้า 

    จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติที่ประชุม.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ระเบียบวาระที่  3 
เร่ืองสืบเนือ่ง 

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

 -  ไม่มี 

     มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  



ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
----------------------------- 

 
4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตร    
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ด้วยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 มีอัตราความต้องการของสถานประกอบการ และร้อยละ
การได้งานของบัณฑิตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากอัตราการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับ 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเกิดจากช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีแนวคิดในด้าน
การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป เข้าใจว่าทุกหลักสูตรท่ีมีค าว่าเคมีเป็นหลักสูตรท่ีเรียนยาก ส าเร็จการศึกษายาก และไม่
น่าสนใจ   
 

ในการนี้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงได้ด าเนินการปรับปรุ งหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  
และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่ิงทอท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

              1. ช่ือหลักสูตร 
จากเดิม เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็น หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

      2. โครงสร้างหลักสูตร 
         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        131   หน่วยกิต   

         2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      30    หน่วยกิต  
                กลุ่มวิชาภาษาไทย              3    หน่วยกิต 

                  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                 12   หน่วยกิต 
                  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์         3   หน่วยกิต 
                         กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ           2       หน่วยกิต 
                  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          6   หน่วยกิต 
                          กลุ่มวิชาบูรณาการ               4   หน่วยกิต 

            2.2 หมวดวิชาเฉพาะ            95   หน่วยกิต  
                  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          13   หน่วยกิต 
                  กลุ่มวิชาชีพบังคับ          61    หน่วยกิต 



                  กลุ่มวิชาชีพเลือก            21    หน่วยกิต  

        2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6        หน่วยกิต 
 

             3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหนง่
วิชาการ 

คณุวุฒกิารศกึษา สถาบันการศกึษา ปี พ.ศ. 

1 นายไพรัตน์ 
ปุญญาเจริญนนท์ 

อาจารย ์ วท.ด. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 

2 นางสาวกาญจนา 
ลือพงษ ์

อาจารย ์ วศ.ด. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 

3 นายพิชิตพล  
เจริญทรัพยานันท์ 

อาจารย์ วศ.ม. สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญญบุรี 

2552 

ป.บัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม    
             สิ่งทอ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
4 นายรัตนพล   

มงคลรัตนาสิทธิ์ 
ผศ. Ph.D. Textile Technology Technical University of 

Liberec, Czech Republic 
2011 

วท.ม. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์ 
        พอลิเมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 
ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช 
2541 

5 นายจ าลอง  
สาริกานนท์ 

อาจารย์ วศ.ม. สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญญบุรี 

2552 

ป.บัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม    
             สิ่งทอ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 
 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

              ด้วยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ   
 

              ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
           

     1. โครงสร้างหลักสูตร 
         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          132  หน่วยกิต   

          1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30   หน่วยกิต  
                 กลุ่มวิชาภาษาไทย             3   หน่วยกิต 

                   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ         12  หน่วยกิต 
                   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
                          กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ         2      หน่วยกิต 
                   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        3  หน่วยกิต 
                           กลุ่มวิชาบูรณาการ             4  หน่วยกิต 

             1.2 หมวดวิชาเฉพาะ            96  หน่วยกิต  
                   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          13   หน่วยกิต 
                   กลุ่มวิชาชีพบังคับ           65   หน่วยกิต 
                   กลุ่มวิชาชีพเลือก            18   หน่วยกิต  

         1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี             6       หน่วยกิต 
 

             2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหนง่
วิชาการ 

คณุวุฒกิารศกึษา สถาบันการศกึษา ปี พ.ศ. 

1 นางสาววาสนา 
ช้างม่วง 

ผศ. วศ.ม. สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
 

2552 

คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา 
 

2525 



ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหนง่
วิชาการ 

คณุวุฒกิารศกึษา สถาบันการศกึษา ปี พ.ศ. 

2 นางวิภาดา 
กระจ่างโพธิ์ 

อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ     
        อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2546 

วศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 
3 นางสาวอุษา 

ต้ังธรรม 
ผศ. คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษา 
2525 

4 นายกมล 
พรหมหล้าวรรณ 

ผศ. ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2542 

คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา 

2526 

5 นางสุจิตรา 
ชนันทวารี 

อาจารย์ M.F.M. Fashion Management National Institute of 
Fashion Technology, India 

2009 

อส.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

2548 

 
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  



4.3 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่  1  
ปีการศึกษา 2559 

                 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอรายนามผู้ขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 66 คน ท้ังนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะได้ท าการตรวจสอบแล้วนักศึกษาได้ศึกษา
ครบตามหลักสูตรจริง ดังเอกสารรายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการ ศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2559 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
  



ระเบียบวาระที่  5 
เร่ืองอื่นๆ 

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

    .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................ 

    มติที่ประชุม...................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 

 


