
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
         การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  ว า ระ เชิ งน โยบาย  :  โ ม เดล 
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
( Lifelong Learning University)” (ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 

 

- เห็นชอบ มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ น าข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ      
ไปด าเนินการต่อไป 

 
-  คณะน า ไปปรั บปรุ ง           
ต ามข้ อ เ สนอแน ะข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ       
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ  
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเลือก 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ 
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยเ พ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิ จระหว่ างประเทศ (หลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิ จระหว่ างประเทศ (หลั กสู ตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-  เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.6 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง  พ.ศ.  2562) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-  เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
มีมติ  เห็นชอบ 

4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ของคณะศิลปศาสตร์ 

-  เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และ
ส านั กส่ ง เสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

 

  

 



 
ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

4.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง  พ.ศ.  2560) ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

- เห็นชอบ มอบคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เ พ่ื อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ในการประชุม ครั้งที่1/2563 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
  
 
มีมติ  เห็นชอบ 

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