
 

    เลขานุการสภาวิชาการ รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ                 
ครั้งที ่9/2562 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้   

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
         การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  วาระเชิ งนโยบาย : โมเดล 
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning University)” 
(คณะบริหารธุรกิจ) 
 

 

- เห็นชอบ มอบคณะน าข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิ ชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปด าเนินการต่อไป 
 

 
-  คณะน าไปปรั บปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะที่ยังไม่รายงานให้น าเสนอ
สภาวิชาการในการประชุ ม      
ครั้ งที่  10/2562 วันพุธที่  6 
พฤศจิกายน 2562 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี     
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

-  เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ   และ
น าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพ่ื อ
พิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
  
 
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร            
และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร            
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ของคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ 

-  เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี       
คหกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย       
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการตลาด (หลั กสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่ งเสริ มวิ ชาการและ         
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย       
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
 
มีมติ เห็นชอบ  
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ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
เพ่ิ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่ งเสริ มวิ ชาการและ          
ง านทะ เบี ย น  น า เ สนอสภ า
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย     
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบ 
       1. คณะบริหารธุรกิจ และส านัก
ส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรั บแก้ ตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
      2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดท าฐานอัตราค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบเหมาจ่าย 

 
1. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย    
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
มีมติ  เห็นชอบ 
 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.6 ขอความเห็ นชอบรายนาม                    
ผู้ขออนุมัติประกาศนียบัตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู  ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2562  

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.7  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ
สภาวิ ชาการผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็ น
กรรมการสรรหาคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลือกศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา     
หุ่นสวัสดิ์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และมอบ
ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
มีมติ  เห็นชอบ 
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 มติที่ประชุม................................................................................................................ .......... 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


