
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  งานสภาวิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 โทร ๐๒ - ๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๔๐๓  

ที ่ ศธ ๐๕๘๑.๑๓/                                วันที่           พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แจ้งมติการประชุมสภาวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    ด้วยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

    เห็นชอบ 

๑ .  วาระที่ ๔.๑ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๒. วาระท่ี ๔.๒ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

๓. วาระท่ี ๔.๓ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะศิลปศาสตร์ 

๔. วาระท่ี ๔.๔ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

๕. วาระท่ี ๔.๕ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๖. วาระท่ี ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๗. วาระท่ี 4.7 การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘. วาระท่ี 4.8 การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๙. วาระท่ี 4.9 การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมส าหรับบัณฑิต เพื่อขอการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๐. วาระท่ี 4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

๑๑. วาระท่ี 4.11 อนุมัติออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองส าเร็จการศึกษาให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 



มอบ 

    ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ 
การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    ๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    3. คณะศิลปศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    4. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    5. คณะบริหารธุรกิจ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    6. คณะบริหารธุรกิจ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุ ง  
พ.ศ. 2556) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิม พ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และการการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมส าหรับบัณฑิต เพื่อขอการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
     8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 



    9. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา 
และใบรับรองส าเร็จการศึกษาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน คือ นางสาววรนุช  ดีละมัน  

    ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม 
นางสาววรนุช  ดีละมัน เปล่ียนเป็น นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ 

            จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 
                
 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

    ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   ได้ด าเนินการเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน คือ  นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล  

           ในการนี้  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว จาก นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล เป็น นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
               



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะศิลปศาสตร์ 

                ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
การท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

                 1. นายวิบูลย์ หวังรวยนาม ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการใน  
ปี พ.ศ. 2559  
                 2. นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
                 3. นางสาวปภาดา สืบพลาย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแผนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ปี พ.ศ. 2560  

          ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
                  1. นายวิบูลย์    หวังรวยนาม   เปล่ียนเป็น  นายพัดยศ     เพชรวงษ์ 
                  2. นางสาวใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม    เปล่ียนเป็น  นางสาวนนท์ณพร   กิติศรีปัญญา 
                  3. นางสาวปภาดา  สืบพลาย        เปล่ียนเป็น  นายญาณาธร     เธียรถาวร 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น 
และสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

              ด้วยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ด าเนินการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร   

               ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  แสงน  าเพชร เป็น นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม เ ห็น ชอ บ  มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะบริหารธุรกิจ 

        ด้วยคณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน คือ  นายก าพร  สุวรรณฉิม และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแจ้งเปล่ียนช่ือ จ านวน 2 ท่าน 

         ในการนี้  คณะบริหารธุรกิจ  จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
                 1. นายก าพร   สุวรรณฉิม  เปล่ียนเป็น   นางสาววิรัลพัชร  อสัมภินพงศ์ 
                  2. นางวราพันธ์   มุ่งวิชา     เปล่ียนช่ือเป็น  นางศศพร     มุ่งวิชา 
                  3. นายก าธร      นิมิตภัทร       เปล่ียนช่ือเป็น  นายภูริธร     นิมิตภัทร 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๖ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ   

  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่เป็นตามแผนของหลักสูตร เนื่องจากโครงการศึกษาหัวข้อพิเศษต้องใช้เวลาในการจัดท า 
และรายวิชาโครงการศึกษาหัวข้อพิเศษมีวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหลายวิชา ซึ่งบางรายวิชาพบว่าไม่มีความจ าเป็น              

              เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้นักศึกษามีช่วงเวลาส าเร็จ
การศึกษาตรงตามแผนของหลักสูตรได้มากขึ้น คณะบริหารธุรกิจ จึงขอปรับลดรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนของ
รายวิชาโครงการศึกษาหัวข้อพิเศษ จ านวน 3 รายวิชา 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 ท่าน คือ นายบรรพต  ขุนจันทร์ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน คือ นายแจ๊ค  ชุ่มอินทร์  

    ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
     1. นายบรรพต       ขุนจันทร์  เปล่ียนเป็น นายธงชัย    ฉายศิริ 
     2. นายแจ๊ค     ชุ่มอินทร์  เปล่ียนเป็น นายประพันธ์   ลาวัลย์กาญจน์ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอลาออก  
เพื่อไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งขณะนี้
หลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการขออนุมัติ จ านวน 1 ท่าน คือ นายพิษณุ  ทองขาว และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 1 ท่าน คือ นางสาวชลิดา  บุญแจ้ง 

    ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
     1. นายพิษณุ    ทองขาว  เปล่ียนเป็น นางสาวพรพิศ  ศิริมา 
     2. นางสาวชลิดา   บุญแจ้ง  เปล่ียนเป็น นายพิเชฐ    จิรประเสริฐวงศ์ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.9 ขอความเห็นชอบการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมส าหรับบัณฑิต เพื่อขอการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้รับข้อเสนอแนะจากสภาวิศวกรเกี่ยวกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(แผนเทียบโอน 3 ปี) เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 -2556 ลงเรียนรายวิชาหลักการจัดการ รหัส  
04-313-310 ซึ่งไม่สามารถนับเป็นหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมได้ จึงต้องเรียนวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมอีก  
3 หน่วยกิต เพื่อทดแทนรายวิชาหลักการจัดการ 

    ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
วิชาชีพเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ 
จัดการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 แล้วนั้น อีกท้ัง ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรนี้ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมกับพลวัตโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครจึงได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 10/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4.1๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองส าเ ร็จการศึกษา  
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความเห็นชอบออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา  
และใบรับรองส าเร็จการศึกษาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2559  
ซึ่งวันส าเร็จการศึกษา วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 และวันท่ีออกเอกสารวันท่ี  6 มกราคม 2560 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 


