
สรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
- กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคณุวุฒิ
เลือก ศาสตราจารย์จามรี  จุลกะรัตน์ 
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และ
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนรับ
นักศึกษา 

  

4.2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะบริหารธุรกิจ 
 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2.2 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และกองวิชาการ 
และพัฒนาคณาจารย์น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2565) สถาบันอัญมณี 

เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 

- เห็นชอบ มอบสถาบันอัญมณี 

เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 

และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.4  ขอความเห็นชอบการขอแจ้งส าเร็จ
การศึกษาล่าช้า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 

1. เห็นชอบการขอแจ้งส าเร็จการศึกษา
ล่าช้าของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (เพ่ิมเติม) 
กรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  
4 สิงหาคม 2564 และมอบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. เห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(เพ่ิมเติม) กรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย 
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 โดยให้วันส าเร็จ
การศึกษาเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าว และมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 
8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
 3. มอบคณะตรวจสอบและเสนอ

รายชื่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่ศึกษาครบตาม
หลักสูตร และปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การส าเร็จการศึกษาครบถ้วน ในปี
การศึกษา 2563 ขอแจ้งส าเร็จ
การศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
สภาวิชาวชิาการ เพื่อขอความ
เห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(เพ่ิมเติม) กรณีพิเศษ ในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
ต่อไป 

-คณะด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใน 
การประชุม ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.5  ขอความเห็นชอบแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- เห็นชอบ มอบกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์น าข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

 


