
บันทกึขอความ 

สวนราชการ  งานสภาวิชาการ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 โทร ๐๒ - ๖๖๕๓๗๗๗ ตอ ๖๔๐๓  

ที ่ ศธ ๐๕๘๑.๑๓/                                วันที่           ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

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

    ดวยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพุธท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไดมีมติดังตอไปนี้ 

    เห็นชอบ 

๑.  วาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ของคณะบริหารธุรกิจ 

๒. วาระท่ี ๔.๒  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

๓. วาระท่ี ๔.๓  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

๔. วาระท่ี ๔.๔ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

๕. วาระท่ี ๔.๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

๖. วาระท่ี ๔.๖  ขอความเห็นชอบรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน  
ปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 

เพื่อทราบ 

๑. วาระท่ี ๕.๑  สรุปจํานวนนักศึกษารับเขาประจําปการศึกษา 2559 
๒. วาระท่ี ๕.๒  สภาวิชาชีพใหการรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มอบ 

    ๑. คณะบริหารธุรกิจ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    ๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอการเปล่ียน
อาจารยประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
การเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2555) และ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 



   3 .  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
นําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    4. มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท 
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน  
ปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

เพื่อทราบ 

๑. มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สรุปจํานวนนักศึกษารับเขาประจําปการศึกษา 2559 
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

๒.  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สภาวิชาชีพใหการรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2557) ของคณะบริหารธุรกิจ 

    ดวยคณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2559 จํานวน  
1 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยมาเรียม นะมิ  และมีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งเปนอาจารยพิเศษไดส้ินสุด
ระยะเวลาการจางงาน จํานวน 1 ทาน คือ นางกัญญานนท  กมลยะบุตร  

           ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว โดยเปล่ียนเปนอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 
                1. ผูชวยศาสตราจารยมาเรียม  นะมิ    เปล่ียนเปน นายปริญญา    มากล่ิน 
                2. นางกัญญานนท      กมลยะบุตร   เปล่ียนเปน นางสาวพิฐชญาณ  คาเนโกะ 

            จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ คณะบริหารธุรกิจ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 
                
 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

    ดวยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตร
เกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ทาน คือ รองศาสตราจารยบุษรา สรอยระยา 

              ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว จาก            
รองศาสตราจารยบุษรา สรอยระยา เปน นายธนภพ  โสตรโยม 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 

 
 
               



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

    ดวยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เนื่องจากอาจารยประจํา
หลักสูตรเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข 

              ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จึงขอเปล่ียนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว จาก  
ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  เปน นางสาวชมภูนุช  เผ่ือนพิภพ 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรและสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ดวยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการในป พ.ศ. 2559  

2. นายพิพัฒนกมล ชนะสิทธิ์ ตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรไดลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
3. วิชา 07-513-204 การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร 3(1-4-4) ขอปรับแกรายละเอียดของ

รายวิชา  

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเปล่ียนอาจารยหลักสูตร  จํานวน 2 ทาน 

                   1.1 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ   พีรพัชระ   เปล่ียนเปน  นางสาวศันสนีย  ทิมทอง 
                   1.2 นายพิพัฒนกมล   ชนะสิทธิ์   เปล่ียนเปน   วาท่ีรอยตรีเขม    อภิภัทรวโรดม 

2. การปรับแกแผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยในรายวิชา 07-13-204   
การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร 3 (1-4-4) 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เ ห็น ชอบ  มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

  ดวยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ไมสามารถวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดตามความรับผิดชอบหลักท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และเมื่อมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรสงผลใหกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไมสามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรูไดตามท่ีกําหนดไวในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ในการนี้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จึงขอปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 29 รายวิชา ใน
หมวดวิชาเฉพาะ โดยเปนรายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับจํานวน 17 รายวิชา และกลุมวิชาชีพเลือกจํานวน 12 
รายวิชา 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ขอปรับแกรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะเพียง 28 รายวิชา ซึ่งจะมีผลใชในหลักสูตร ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เปนตนไป 
รวมท้ัง มอบคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๖ ขอความเห็นชอบรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2558 
(เพิ่มเติม) 

                สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอรายนามผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท 
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน 
ปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 9 ราย ท้ังนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะไดทํา 
การตรวจสอบแลว นักศึกษาไดศึกษาครบตามหลักสูตรจริง และสําเร็จการศึกษา วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  
(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
หมวดท่ี 10 ขอ 65 

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕.๑ สรุปจํานวนนักศึกษารับเขาประจําปการศึกษา 2559   

                 จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 



การประชุม 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕.๒ สภาวิชาชีพใหการรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางวิชาชีพ 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพนั้น ในการนี้สภาวิชาชีพไดรับรองปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

    สภาวิศวกร ใหการรับรองปริญญาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
     1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ใหการรับรองปริญญาของคณะบริหารธุรกิจ 
     1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

                จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

                     (นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว) 
                           รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                             และเลขานุการสภาวิชาการ 
 
 


