
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
         การประชุมสภาวิชาการ วิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

-  เห็นชอบ  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 
-  กองบริ หารงานบุ คคล          
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอในการประชุม ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  

      4.2.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิ ชาเครื่ องกล (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ      
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

-  เ ห็ นชอบ มอบคณะครุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน  ปรั บแก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

     4.2.2  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

-  เ ห็ นชอบ มอบคณะครุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน  ปรั บแก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

     4.2.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) คณะศิลปศาสตร์ 

 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

     4.2.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 



 

 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.3 ขอความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
     4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ 

 

 
 
- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
-  น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 มีมติ  เห็นชอบ 
4.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
  4.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 

 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

     4.4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2562 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะ เบี ยน  น า เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 มีมติ  เห็นชอบ 

4.6 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ  ป ร ะจ า ภ าค เ รี ยนฤดู ร้ อน                  
ปีการศึกษา 2562 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะ เบี ยน  น า เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 มีมติ  เห็นชอบ 

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


