
1.2  เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

    เลขานุการสภาวิชาการ รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2563 
เมื่อวันพุธท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้   

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
         การประชุมสภาวิชาการ วิชาการ คร้ังที่ 3/2563 เม่ือวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ชื่อเร่ือง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครของคณะ     
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

-  เห็นชอบ มอบส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน แจ้งกองบริหำรงำน
บุคคล น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำต่อไป   
 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2  การเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ของ 3 คณะ ประกอบด้วย 
     4.2.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิ ชาอุ ตสาหการ (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 
 
- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ  

      4.2.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

      4.2.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเร่ือง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
      4.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะมอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

      4.2.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

      4.2.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอ คว าม เ ห็ น ชอบ ห ลัก สูต ร         
2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
     4.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
 
- มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ    
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

      4.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเร่ือง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.4 ขอความเห็นชอบการเปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     4 .4 .1  สาขาวิ ชา ช่ าง เทคนิ ค
คอมพิวเตอร์ 
      4.4.2  สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านัก ส่ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
 
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขอ
อนุ มั ติ ปริ ญญา ระ ดับปริญญาโท 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

-  เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

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