
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 

         การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 4/2562  เมื่อวันพุธที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  ขอความเห็นชอบการปรับปรุง

แกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร

ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร 

และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป 

 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

  
 

มีมติ  เห็นชอบ  

4.2  ขอความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย

ประ จํ าหลั กสู ตรบ ริ ห ารธุ ร กิ จ

มหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 

และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ ยน

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยี

บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) ของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

- เห็นชอบ มอบคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ และสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อ

พิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.4  ขอความเห็นชอบการเปลี่ ยน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรม  

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

-  เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.5  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร

อุ ต ส า ห ก ร ร ม บั ณ ฑิ ต  ส า ข า

วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) ของคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และสํ านักส งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ 



ชื่อเร่ือง มติท่ีประชุม ผลการติดตาม 

4.6  ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ประกาศนีย บัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2 5 6 2 )  ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร

อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และสํ านักส งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

วิชาการและผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตร    

ครุศาสตรอุ ตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่ องกล (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะ     

ครศุาสตรอุตสาหกรรม   

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จัดทํา

หลักสูตรแยกเปน 2 หลักสูตร คือ 

สาขาวิชาอุตสาหการ และสาขาวิชา

เคร่ื องกล โดยให ปรั บแก ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

วิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 

สัปดาห   สงสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เพ่ือเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจรางหลักสูตร 

นํ าเสนอกรรมการสภาวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่  15 

พฤษภาคม 2562 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ 

4 . 8  ขอความเห็นชอบหลั กสู ตร            

ครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ และ

นํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพื่ อ

พิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

  
 

 

 

 

มีมติ  เห็นชอบ  

4 . 9   ขอความเห็นชอบรายนาม                

ผูขออนุมัติประกาศนียบัตร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจําภาค

การศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2561 

(เพ่ิมเติม)    

- เห็นชอบ มอบสาํนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบี ยน นํ าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

มีมติ  เห็นชอบ 
 



ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  

4 .10  ขอความเห็ นชอบรายนาม               

ผูขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาตรี  ประจําภาค

การศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2561 

(เพ่ิมเติม) 

- เห็นชอบ มอบสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน นํ าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย    

ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

มีมติ  เห็นชอบ 
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