
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งที ่2/2561 
เมื่อวันพุธที่  13  มิถุนายน  2561 

  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3  อาคารส านักงานอธิการบดี 
.............................................................. 

ผู้มาประชุม 
1.  ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                     ประธานกรรมการ 
2.  นายมนตรี รัตนวิจิตร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     รองประธานกรรมการ 
3.  นายพงศกร หิรัญโรจน์  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ 
4.  น.ส.กมลภัทร นวานุช ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
  และหัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวนผล 
5.  น.ส.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
   และหัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา 
6.  รศ.ดร.แอนนาเบล  ภามนี ขจรบุญ   ผู้อ านวยการสถาบันภาษา            กรรมการ  
7.  ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม           กรรมการ           
8.  น.ส.นิอร ดาวเจริญพร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์            กรรมการ 
9.  น.ส.ยุวด ี พรธาราพงศ ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ           กรรมการ 
10.  ดร.ไพศาล การถาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           กรรมการ 
11.  ผศ.พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์  คณะบริหารธุรกิจ             กรรมการ 
12.  ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา  คณะศิลปศาสตร์             กรรมการ 
13.  น.ส.บุญวิภา   ธนะโชติ หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 1           กรรมการ 
14.  น.ส.ละมัย บุตรลพ  หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2           กรรมการ  
15.  น.ส.สุรีย์พร รอดทอง  หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3           กรรมการ 
16.  นายคเณศ เจ๊ะแล  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ           กรรมการ  
17.  น.ส.อรอนงค์ งามวิไล  หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา         กรรมการ 
18.  ผศ.สุขุมาล         หวังวณิชพันธุ ์ รองผู้อ านวยการส านัก            กรรมการและ 

                               ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                เลขานุการ   
19.นางทัศนีย์ วงศ์แตง  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ           กรรมการและผู้ช่วย 
   และหัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    เลขานุการ 
20.น.ส.รัตติณัฏฐ ์ อังสนุ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            กรรมการและผู้ช่วย 
                   เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ดร.ฉันทนา   ปาปัดถา   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน           ติดภารกิจ 
2.  รต.ดร.พลกฤษณ์    จริยตันติเวทย์      คณะวิศวกรรมศาสตร์              ติดภารกิจ 
3.  ดร.ไพรัตน์   ปุญญาเจริญนนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น           ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางยุพิน   ใจตระหนัก   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2.  น.ส.รติมากานต์   ห้วยหงษ์ทอง   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

/3.นายคุมพล... 
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3.  นายคุมพล เอ่ียมในวงษ์   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.  น.ส.วรางคณา อมรแก้ว    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.  น.ส.เพ็ญนภา รักษ์มณี   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6.  นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น 

เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

                   1.1 ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ทราบ ดังนี้  

                         1. การปรับปรุงหลักสูตร เริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2560 จ านวน 24 หลักสูตร   
ปี 2561 จ านวน 21 หลักสูตร ทั้งนี้หากหลักสูตรใดที่ไม่สามารถปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษาจะต้องใช้หลักสูตรเดิมจัดการเรียนการสอนต่อไป เนื่องจากจะส่งผลต่อการรับรอง
เงินเดือนจาก ก.พ. และ ก.ค.ศ. เมื่อ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาส าหรับในปี 2562 จะต้องท าการ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ขอให้ทางคณะรีบด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะท าปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรส่งให้คณะทราบและ
ด าเนินการ 

                         2. ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 25 
มิถุนายน 2561 ในปีการศึกษานี้เป็นการรับนักศึกษาในระบบ TCAS เป็นปีแรก ซึ่งนักศึกษาที่
รับเข้ามามีจ านวนน้อยไม่ เป็นไปตามแผน  และหากสาขาวิชาใดมีนักศึกษาขึ้นทะเบียน 
ต่ ากว่า 15 คน มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น  ซึ่งได้แจ้งไว้ในระเบียบ
การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ขอให้คณะ ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  โดยใช้คิวอาร์โค้ด ให้นักศึกษาเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 
ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น  

                         3. รอบปีการศึกษาในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคือ  
1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคมในปีถัดไป  

                         4. การพัฒนาอาจารย์ในคณะ  ให้อาจารย์ในคณะปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอน ตลอดจนพัฒนาตนเอง  ซึ่งกองบริหารงานบุคล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลงานวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2561 เพ่ือจัดท า
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนให้ข้อมูลเรื่องแบบฟอร์มและวิธีการท าเอกสาร ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มี
จ านวน 120 คน มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าอาจารย์ที่ท าผลงานทางวิชาการสามารถผ่าน 
การประเมินผลงานทางวิชาการ 100 คน                   

 

 

 
 
 
รับทราบ  
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
                    1.2 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

                   เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาวิชาการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  
ดังนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมต ิ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
ชื่อเร่ือง มติท่ีประชุม ผลการติดตาม 

เร่ืองสืบเนื่อง   
3.1  การปรับปรุงฐานข้อมลู           
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(สหกจิศึกษาการฝึกงานและ 
ฝึกสอน) 
 

เห็นชอบ มอบส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 
รวบรวมรายชื่อผู้รบัผดิชอบ
งานสหกจิศึกษาของแตล่ะคณะ 
ส่งให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ มอบ 
สถาบันภาษา จัดท าแบบฟอรม์     
สหกิจศึกษา การฝึกงาน 
ภาษาอังกฤษ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน ด าเนินการ
รวบรวมรายชื่อผู้รับผิดชอบ
งานสหกิจศึกษาทั้ง 9 คณะ ส่ง
ให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สถาบนัภาษา ก าลังด าเนินการ
จัดท าแบบฟอรม์สหกิจศึกษา 
การฝึกงาน ภาษาอังกฤษ  

เร่ืองเพ่ือพิจารณา   
4.1 “ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ืองวิธีการ
และเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการ แกไ้ข “ร่าง” 
ดังกล่าวโดยไม่ก าหนดให้มผีลต่อ
การส าเร็จการศึกษาให้ก าหนด
ในลักษณะของการผ่านการ
ทดสอบเท่านั้น 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  
น าประเด็นดังกล่าว ขอหารือ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ 

                        

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

                   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้สรุปรายงาน การประชุม                  
ครั้งที่  1/2561 เมื่อวัน อังคารที่  27 มีนาคม 2561 จ านวน 6 หน้า  โดยมีข้อแก้ ไขจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 5 ท่าน ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย 
 

 
 

รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง   
- ไม่มี - 
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

                   4.1 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิตสู่หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีการศึกษา 2561 
 

              สืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การประชุม
เทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ได้มีมติที่ประชุมในการเทียบโอน
ผลการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาทักษะชีวิตสู่หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในระดับปริญญาตรี สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกิน 17 หน่วยกิต (ยกเว้นกลุ่มวิชา
บูรณาการ) และเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้จัดการประชุมการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 โดยได้เชิญหัวหน้า
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป และหัวหน้ากลุ่มวิชาที่เก่ียวข้องเข้าร่วมหารือ ซึ่งได้มีมติการประชุม ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
หมวดวิชาทักษะชีวิต (สอศ.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มทร.พระนคร) หมายเหตุ 

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  ไม่เกิน  
3 หน่วยกิต การเขียนเชิงวิชาชีพ  

ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ  
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  

2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

หมวดวิชาทักษะชีวิต (สอศ.) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(มทร.พระนคร) 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ภาษาอังกฤษ 1  และ ไม่เกิน  
6 หน่วยกิต 
สามารถยกเว้น  
Eng 1 
และ Eng 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2   
ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน 

 

ภาษาอังกฤษโครงงาน 
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการจัดเลี้ยง 
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี 

 

 
 

เห็นชอบ มอบคณะ
ศิลปศาสตร์ประชุมเพ่ือ
หาข้อสรุปรายวิชา
เทียบโอนของกลุ่มวิชา
ภาษาไทย และกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และส่ง
ข้อมูลให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน ภายวันที่ 
22 มิถุนายน 2561 
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
 

หมวดวิชาทักษะชีวิต (สอศ.) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(มทร.พระนคร) 
หมายเหตุ 

   
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร  

 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีประมง  
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนพื้นฐาน   หรือ วิชาภาษาจีน

พ้ืนฐาน และ 
Eng  1 

การสนทนาภาษาจีนส าหรับการท างาน 

          3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และพลศึกษาและนันทนาการ 

หมวดวิชาทักษะชีวิต (สอศ.) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(มทร.พระนคร) 
หมายเหตุ 

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ไม่เกิน  
3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลศึกษาและนันทนาการ 
ไม่เกิน  
2 หน่วยกิต 

ภูมิฐานถ่ินไทย ไทยศึกษาและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ชีวิตกับสังคมไทย  
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การเมืองการปกครองของไทย  
ปัจจัยมนุษย์และกฎหมายการเดินอากาศ  
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม  
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้น า  
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน  
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการท างาน  
สุขภาพชุมชน  
การคิดอย่างเป็นระบบ  
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (1 หน่วยกิต)  
คุณภาพชีวิตเพื่อการท างาน (1 หน่วยกิต)  
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ พลศึกษา  
ลีลาศเพื่อการสมาคม ลีลาศ  
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หมวดวิชาทักษะชีวิต (สอศ.) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(มทร.พระนคร) 
หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ไม่เกิน  
3 หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง  
วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน  
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ  
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม  
วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ  
วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ  
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องประดับอัญมณี  
วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต   
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน   
การวิจัยเบื้องต้น   
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการ

จัดการทรัพยากร  
 

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม   
คณิตศาสตร์ธุรกิจ   
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ   
คณิตศาสตร์เกษตรกรรม   
แคลคูลัสพื้นฐาน   
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน   
สถิติและการวางแผนการทดลอง   
การคิดและการตัดสินใจ    

 

จากการประชุมในวันดังกล่าวกลุ่มวิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

                    ทั้งนี้ ในการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  ให้เขียนค าร้องขอเทียบโอน 
และแสดงรายวิชาที่จะเทียบโอน โดยดูจากตารางรายวิชาเทียบโอนที่ให้ไว้ตามมติในที่ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะรับผิดชอบในเรื่อง
เทียบโอนของนักศึกษาในคณะ       
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เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
  

                  4.2 การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ หรือการให้ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้ด าเนินการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน  จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรับทราบการให้
ความเห็นชอบ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องการอนุมัติหรือการให้  
ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้น าเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้อง เห็นควรก าหนดรูปแบบ และวิธีการหรือแนวทางเพ่ือ
รองรับเรื่องดังกล่าว โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงแจ้งรายชื่อ หลักสูตรต่างๆ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้ส า เร็จการศึกษาและก าหนดอัตรา
เงินเดือนต่อไป  

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าข้อมูล
หลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) และถ่ายทอดความรู้ได้ รวมทั้งร่วมกันก าหนดกลไกการก ากับ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร
เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถ สืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจ
เข้าศึกษาในหลักสูตร 

 

 

 
 

                    - ในการจัดท าหลักสูตรใหม่ให้คณะท าการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี โดยจัดท า
โครงการเสนอมหาวิทยาลัยล่วงหน้า 1 ปี เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                    - การจัดท าหลักสูตรใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนถึงจะ
เปิดรับนักศึกษาได้ 
                    - การจัดส่งข้อมูลหลักสูตร ให้ สกอ. ให้ส่งผ่านระบบ Online ผู้กรอกข้อมูลต้อง
เป็น อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ให้กรอกข้อมูลส าคัญของหลักสูตร
ทั้งหมด 14 รายการ โดยผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO) พร้อมทั้งแนบไฟล์
หลักสูตร     
 
                      

 

เห็นชอบ 
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  เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
                   - สกอ.จะตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ Online ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
                    - กรณีท่ีหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ในระบบของ สกอ. จะขึ้นเป็น
ตัวหนังสือสีเขียว “ผ่าน” โดยจะส่งข้อมูลแจ้งไปส านักงาน ก.พ.  และส านักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ 
Online เพ่ือรับรองเงินเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีที่ 2 หลังจากเปิดหลักสูตร จะต้องมีเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านองค์ประกอบที่ 1 หากหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภายใน  
2 ปี จะเผยแพร่ว่าไม่ได้มาตรฐาน ส านักงาน ก.พ.  และส านักงาน ก.ค.ศ. จะไม่รับรองเงินเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา และน าไปสู่การยุติการรับนักศึกษา 
 

 

     4.3 รายงานการด าเนินงานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 
                      กลุ่มวิชาการ ขอรายงานการด าเนินงานหลักสูตร ปี  พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี จ านวน 20 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
สภาวิชาการ จ านวน 18 หลักสูตร หลักสูตร ได้รับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไข จ านวน 1 
หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จ านวน 1 หลักสูตร 

   

                        ส าหรับหลักสูตรที่ต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ือเปิดการเรียนการสอนใน  
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
                      1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะบริหารธุรกิจ 
                     3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
                     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

                      กลุ่มวิชาการ  ขอให้คณะดังกล่าวจัดส่งแผนการปรับปรุงหลักสูตร ภายในวันที่ 
29 มิถุนายน 2561 โดยมีก าหนดเสนอสภาวิชาการ ภายในเดือนมีนาคม 2562       
                        ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหลักสูตร  
                        1. คณะไม่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่ก าหนดไว้  
                        2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ. 2558 
                        3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558  
                        4. ขาดการตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหารายละเอียดในเล่ม มคอ.2   
       
 
    

เห็นชอบ  มอบคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม/ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี / 
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  
ส่งแผนการปรับปรุง
หลั กสู ตรภ าย ในสิ้ น
เดือนมิถุนายน 2561 
และท าการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภ า ย ใ น สิ้ น เ ดื อ น
ธันวาคม 2561   
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4.4 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
     1. ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จะให้อาจารย์ใน

คณะด าเนินการเข้าใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้ส่งรายชื่ออาจารย์ที่
รับผิดชอบสหกิจศึกษาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาด  
การอบรมให้กับอาจารย์ในเรื่องการเข้าใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

     2. การประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ได้สอบถามจาก 
สถานประกอบการแล้ว ควรพัฒนาให้มีการประเมินในระบบ Online ให้มากขึ้น 

     3. การอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เนื่องจากมีอาจารย์บรรจุเข้ามาใหม่
เป็นจ านวนมาก จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมอาจารย์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา 

- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ขอให้อาจารย์ทุกคณะเข้าไปใช้งานระบบเพื่อจะได้ 
ทราบถึงปัญหา และควรปรับปรุงอะไรบ้างในระบบ ขอให้คณะแจ้งกลับมายังส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือจะได้แจ้งไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท า
การปรับปรุงระบบต่อไป 

- การให้สถานประกอบการ จัดท า แบบประเมิน online มหาวิทยาลัยจะต้องเปิด
ช่องทางให้สถานประกอบการเข้ามาในระบบได้   ส าหรับการประเมินในปีนี้ขอให้คณะใช้ 
การประเมินแบบ Google Form  

- การอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สกอ.ก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมี
มหาวิทยาลัยอ่ืนเข้าร่วมอบรมด้วยไม่น้อยกว่า 3 มหาวิทยาลัย จึงจะได้รับการรับรองจาก สกอ. 
และในทุกปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม  
ปีละ 2 ครั้ง โดยมคี่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  และจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก สกอ. 

- ขอให้คณะคัดเลือกผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา แต่ละ
คณะ น ามาแสดงผลงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

 

เห็นชอบ   
1.มอบคณ ะ ส ารวจ
ความต้องการอบรม
หลั กสู ต รคณ าจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ส่ง
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
2.มอบคณะจัดท าแผน
ออกนิเทศสหกิจศึกษา 
และสรุปปัญหาในการ
เบิกจ่ายค่านิเทศสหกิจ
ศึกษา ส่งส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

 4.5 การสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
                        จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 
27 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ การด าเนินการการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบฯ ปีละ  
2 ครั้ง คือในภาคการศึกษาที่  1 และภาคการศึกษาที่  2 ทั้งนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ขอให้คณะพิจารณา ระบุข้อมูลการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 ทักษะความรู้  
 
 
 
 

เห็นชอบ 
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          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 4 
และนักศึกษาปีที่ 2 อส.บ.) 
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 
          - คณะบริหารธุรกิจ ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอสอบถามผู้รับผิดชอบอีกครั้ง 
          - คณะศิลปศาสตร์ ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 
          - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 2 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ 
                    5.1  การด าเนินการของสถาบันภาษา 
                          5.1.1. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
(EG101) ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
                          - ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  สถาบันภาษาได้จัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (EG101) ให้กับนักศึกษาระดับ ป.โท ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ 
                         5.1.2 ก าหนดการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  
คณะบริหารธุรกิจ 
                          - ให้คณะบริหารธุรกิจก าหนดวันสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1    
โดยให้อยู่ในช่วงก่อนวันเปิดภาคการศึกษาเท่านั้น 
                          5.1.3 ก าหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test  
                          - สถาบันภาษามีการเปิดสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency 
Test วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 
                          5.1.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
                          - สถาบันภาษาเปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่าย 
                          5.1.5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
                          - สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ให้
คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 ได้คะแนนต่ าสุด 
เข้ามาเรียนในโครงการ  ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนระดับปานกลาง จะพิจารณาอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
                   

 
รับทราบ 
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5.2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร  

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร 4(4-0-8) ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาบูรณา
การ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่าน
การเรียนการสอน (Active Learning) ที่ เน้นการสร้างสรรค์กระบวนการทางความคิด  
การสร้างนวัตกรรม การเข้าสังคม รวมทั้งการท างานเป็นทีม  โดยรายวิชาดังกล่าว ได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท ารายละเอียดตารางการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ให้กับคณะที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน เวลา คณะ / หลักสูตร สถานที ่
วันพุธ 8.00 – 12.00 น. 

(จ านวน 4 ช่ัวโมง) 
1. คณะศิลปศาสตร์  

-  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 
-  ศศ.บ. (การโรงแรม) 
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) 

2. คณะบริหารธุรกิจ  
3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

ห้องประชุมมงคล
อาภา 1 ช้ัน 3  
อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธรุกิจ 
ศูนย์พณิชยการ 
พระนคร 

วันพุธ 13.00 – 17.00 น. 
(จ านวน 4 ช่ัวโมง) 

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
-  คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
    (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

    

                    - การวัดผลในรายวิชานี้  ไม่มีการสอบกลางภาค/ปลายภาค  ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน ได้มาจาก  โครงงานกลุ่ม (Group Projects) 7 โครงงาน 70 คะแนน  งานสื่อสาร
สร้างสรรค์ส่วนบุคคล 1 (Graphic Story Telling) 10 คะแนน  และงานสื่อสารสร้างสรรค์ 
ส่วนบุคคล 2 (Digital Story telling) 20 คะแนน    

                    - วิธีการศึกษาในรายวิชานี้   เป็นกิจกรรมปฏิบัติการ (Workshop Style)  
มีพ้ืนฐานอยู่ที่การท างานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม  ก่อนกิจกรรมอาจมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้  
และหลังจบกิจกรรมจะมีการถอดรหัสปรับใช้และสรุปสู่ศาสตร์  คะแนนจะคิดจากงานกลุ่มเป็นหลัก  
นักศึกษาที่ขาดเรียนในวันน าเสนอโครงงานกลุ่ม  จะไม่มีคะแนนโครงงานกลุ่ม (ครั้งละ 10 
คะแนน) และจะไม่มีการท ารายงานพิเศษชดเชย เว้นแต่จะมีเหตุอันควร 

                     

รับทราบ 
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- ก าหนดให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้ ดูแลในเรื่อง

เอกสาร มคอ.3, มคอ.5  การส่งผลคะแนน  ดูแลความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  โดยอาจารย์ที่รับผิดชอบใน
รายวิชานี้จะได้รับโหลดสอนคือ ภาคเช้าอาจารย์ 1 คน ให้โหลดสอนที่ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
ภาคบ่ายอาจารย์ 1 คนให้โหลดสอนที่ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  สามารถน าไปเบิกค่าสอนเกินโหลดได้ 
15 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา  

 

 

                    5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์
การสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 

             ตามที่  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยได้ก าหนดผลคะแนนการสอบ TOEFL แบบ Paper-based Test (PBT) 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 นั้น  

             ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้ส่งผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ  Institutional Testing Program (ITP) ซึ่ งไม่ได้ถูกก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงด าเนินการขอความ
เห็นชอบผลคะแนนของนักศึกษาดังกล่าว โดยที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลคะแนนดังกล่าว โดยให้ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ ITP 

             สามารถใช้แทนการสอบ TOEFL แบบ PBT ได้ และให้มีค่าระดับคะแนน
เทียบเคียงกันในการนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ด าเนินการแก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โดยได้ก าหนดไว้ใน 3.2 ดังนี้ “ผลคะแนนการสอบ 
TOEFL แบบ Paper-based Test (PBT)  หรือ TOEFL แบบ Institutional Testing Program 
(ITP)” 
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                    5.4 การเปลี่ยนชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษานอกเวลาของวิชา
โครงงานในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

         ด้วยมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้เปลี่ยนจ านวนชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษา
นอกเวลา  ของรายวิชาโครงงานในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จากเดิม  3(1-4-4)  3(1-6-
2) และ 3(0-9-0) เปลี่ยนเป็น 3(0-6-3) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาค้นคว้า การทดลอง และการ
ท ารายงานที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า 
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  เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
    -  ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมี 

ชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมงศึกษานอกเวลา จึงขอให้ปรับเปลี่ยนเป็น 3 หน่วยกิต ไม่มีชั่วโมงทฤษฎี 
เป็น 6 ชั่วโมงปฏิบัติ 3 ชั่วโมงศึกษานอกเวลา  

    -  ส าหรับการเบิกค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้บริหารมีมติให้ ชั่วโมงปฏิบัติไม่ให้เบิก
เป็นค่าสอน  แต่ออกระเบียบเป็นจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาคปกติ  
และภาคสมทบกลุ่มละ 1,000 บาท   
 

 

5.5 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีจัดการเรียนการสอนใน
ระบบสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในภาคการศึกษาที่ 
1/2560 คณะจัดส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ดังนี้   
 สหกิจศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
จ านวน 

สาขาวิชา นักศึกษา สถาน
ประกอบการ 

อาจารย์ 
นิเทศ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 268 155 74 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 82 42 21 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 160 81 24 
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 
3 91 54 14 

5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

4 96 55 25 

6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 293 157 69 
 รวม  6  คณะ 28 990 544 227 

  
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
จ านวน 

สาขาวิชา นักศึกษา สถาน
ประกอบการ 

อาจารย์ 
นิเทศ 

1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 11 10 9 
2 คณะบริหารธุรกิจ 1 2 2 2 
 รวม  2  คณะ 3 13 12 11 
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เลิกประชุม เวลา  12.30 น. 
                                             นางทัศนีย์   วงศ์แตง                           ผู้จดรายงานการประชุม 
                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
 
 
 
 
 
 

  เรื่องท่ีประชุม ที่ประชุม / มติ 
 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
จ านวน 

สาขาวิชา นักศึกษา สถานศึกษา อาจารย์ 
นิเทศ 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 72 52 17 
 รวม  1  คณะ 5 72 52 17 

 

                    - ให้คณะสรุป จ านวนสถานประกอบการ  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และปัญหา
อุปสรรค ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ส่งมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาคการศึกษา เพ่ือรวบรวมส่ งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
 

 

5.6  รายงานจ านวนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
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5.7 ก าหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 

 

- ก าหนดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 
20 – 21 มิถุนายน 2561 
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