
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  งานสภาวิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 โทร ๐๒ - ๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ ๖๔๐๓  

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

    ด้วยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพุธท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

    เห็นชอบ 

๑ .  วาระท่ี ๔.๑ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

๒. วาระท่ี ๔.๒ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

๓. วาระท่ี ๔.๓ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

๔. วาระท่ี ๔.๔ การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

๕. วาระท่ี ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

๖. วาระท่ี ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

๗. วาระท่ี 4.7 การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

๘. วาระท่ี 4.8 การปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

๙. วาระท่ี 4.9 การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

๑๐. วาระท่ี 4.10 การปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 



๑๑. วาระท่ี 4.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๒. วาระท่ี 4.12 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๓. วาระท่ี 4.13 การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๔. วาระท่ี 4.14 การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มอบ 

    ๑. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    ๒. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)   สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    4. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการปรับปรุง
แก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



    7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอการเปล่ียนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และ
การเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

            ด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ด าเนินการเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ด้วยเหตุผล 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
                1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร จิตต์ภู่ภักดี ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุ
ราชการ ในปี พ.ศ. 2559 
                2. นางพจนา นูมหันต์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับเปล่ียนไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

          ในการนี้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร จิตต์ภู่ภักดี   เปล่ียนเป็น  ผู้ช่วยศาสาตราจารย์อุษา ต้ังธรรม 
           2. นางพจนา  นูมหันต์                       เปล่ียนเป็น   นางสุจติรา   ชนันทวารี 

ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

            จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

            ด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ด าเนินการเป ลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสาตราจารย์อุษา ต้ังธรรม ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับเปล่ียนไปเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
                  2. นางสุจิตรา ชนันทวารี ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับเปล่ียนไปเป็นอาจารย์                  
ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
                  3. นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับเปล่ียนไปเป็นอาจารย์                 
ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

           ในการนี้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
                  1. ผู้ช่วยศาสาตราจารย์อุษา ต้ังธรรม    เปล่ียนเป็น   นางสาวนงนุช ศศิธร 
                  2. นางสุจิตรา  ชนันทวาร ี             เปล่ียนเป็น   นางพจนา  นูมหันต์ 
                  3. นางสาวสุดากาญจน์  แยบดี         เปล่ียนเป็น   นางสาวจิตราวรรณ  ไวสาหลง 

ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ด้วยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ด าเนินการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย 

ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย เป็น นางสาวสุดากาญจน์ แยบดี ดังแบบรายงานการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(อาจารย์พิเศษ) ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน คือ นางอุษา  รุ่งโรจน์การค้า  

    ในการนี้คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม   
นางอุษา  รุ่งโรจน์การค้า  เปล่ียนเป็น  นายพลาคม  ชัยกิตติศิลป์ (อาจารย์พิเศษ) ดังแบบรายงานการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม เ ห็น ชอบ  มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา และจ านวนช่ัวโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษานอกเวลา ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นวิชาท่ีเน้นการสอนแบบฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  
     1. วิชา 08-011-102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Principles of Advertising 
and Public Relations) 3(3-0-6) 
     2. วิชา 08-011-103 หลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Principles of 
Television and Radio Broadcasting) 3(3-0-6) 
     3. วิชา 08-011-104 เทคโนโลยีส่ือสารในงานมัลติมีเดีย (Communication Technology 
in Multimedia) 3(3-0-6) 

ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๖ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อให้สอดคล้อง 
กับบริบทของวิชาและสาขาวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

1. 08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานส่ือสารมวลชน (Computer 
and   Information Technology for Mass Communication) 3(2-2-5) 

2. 08-011-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานส่ือสาร (Applied Physics in Communication) 3(3-0-6) 
3. 08-011-315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 

1(0-2-1) 

ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.7 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา และจ านวนช่ัวโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษานอกเวลา ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นวิชาท่ีเน้นการสอนแบบฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  
     1. วิชา 08-011-102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Principles of Advertising 
and Public Relations) 3(3-0-6) 
     2. วิชา 08-011-103 หลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Principles of 
Television and Radio Broadcasting) 3(3-0-6) 
     3. วิชา 08-011-104 เทคโนโลยีส่ือสารในงานมัลติมีเดีย (Communication Technology 
in Multimedia) 3(3-0-6) 
ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.8 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของวิชาและสาขาวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

1. 08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานส่ือสารมวลชน (Computer 
and   Information Technology for Mass Communication) 3(2-2-5) 

2. 08-011-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานส่ือสาร (Applied Physics in Communication) 3(3-0-6) 
3. 08-011-315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 

1(0-2-1) 
ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.9 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา และจ านวนช่ัวโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษานอกเวลา ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นวิชาท่ีเน้นการสอนแบบฝึกปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบทฤษฎี 
จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  
     1. วิชา 08-011-102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Principles of Advertising 
and Public Relations) 3(3-0-6) 
     2. วิชา 08-011-103 หลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Principles of 
Television and Radio Broadcasting) 3(3-0-6) 
     3. วิชา 08-011-104 เทคโนโลยีส่ือสารในงานมัลติมีเดีย (Communication Technology 
in Multimedia) 3(3-0-6) 

ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.10 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

    ด้วยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของวิชาและ
สาขาวิชา จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

1. 08-011-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานส่ือสารมวลชน (Computer 
and   Information Technology for Mass Communication) 3(2-2-5) 

2. 08-011-109 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานส่ือสาร (Applied Physics in Communication) 3(3-0-6) 
3. 08-011-315 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative 

Education) 1(0-2-1) 
4. 08-312-311 การบริหารจัดการการผลิตงานมัลติมีเดีย (Multimedia Production 

Management) 3(2-2-5) 
ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4.1๑ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนอแนะจากสภาวิศวกรให้เพิ่มเติมรายวิชาเพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น  

    ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเพิ่มรายวิชา 04-312-415 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  
1(0-3-6) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4.12 ขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยสภามหาวิทยาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. ให้ปรับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจาก 9 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต และต้องมีเนื้อหาวิชาของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย 
     2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
     3. ให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือสาขาวิชา 

    บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด าเนินการปรับปรุงปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตร  
      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
    2. โครงสร้างหลักสูตร 
          หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    83 หน่วยกิต   

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          15  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ         6 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6 หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ          62 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        16 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาชีพบังคับ         31 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาชีพเลือก          15 หน่วยกิต  

      หมวดวิชาเลือกเสรี              6  หน่วยกิต 
 
  



3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
3-4410-00076-
23-8 

ผศ. วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2546 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2531 

2 นายสุวัสส์ 
แพ่งธีระสุขมัย 
1-1014-00707-
75-4 

อาจารย์ วศ.ม.  
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความย่ังยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 2556 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี 2551 

3 นางสาวประภาพร 
พลอยยอด 
3-3405-00136-
29-9 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2546 

4 นายปฐมพงษ์ 
จ านงค์พันธ์  
1-8417-00013-
93-0 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความย่ังยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 2557 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2551 

5 นางสาววิชยา   
อาภาเวท 
1-1007-01371-
01-1 

อาจารย์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและ 
การจัดการพลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 2558 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 2555 

 
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4.13 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

    ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เนื่องจากส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะให้เปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1 ท่าน และปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านดังกล่าวเกษียณอายุราชการแล้ว คือ 
นายพิเชษฐ  ทิมรอยแก้ว   

    ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม  
นายพิเชษฐ  ทิมรอยแก้ว  เปล่ียนเป็น  นายสุปัญญา  สิงห์กรณ์ ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี 11/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี 7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4.14 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

    ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรถึงแก่กรรม จ านวน  
1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ  ผ่องพุฒิ   

    ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ  ผ่องพุฒิ  เปล่ียนเป็น  นางสุนารี  จุลพันธ์  ดังแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.08) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

                     (นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว) 
                           รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 
 


