
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่9/2563 เม่ือวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบโครงสร้างของ
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี 
พ.ศ. 2564) 

 
-  รับทราบ และจะน าเสนอในครั้งทีมี่
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ  

3.2 สรุปรายงานจ านวนผู้สมัครและ     
คงอยู่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

- รับทราบ และจะน าเสนอในครั้งทีมี่ 
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
4.1.1 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่ อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 

 

 
- เห็ น ชอบ  มอบ คณ ะครุ ศาสตร์
อุ ตสาหกรรม และส านั กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน  ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.1.2 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพ่ื อ      
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.1.3 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
คหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพ่ื อ      
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.1.4 การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.1 .5 การลดอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ
บริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 การปรับแก้เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะบริหารธุรกิจ 

- ไม่ เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ       
ด า เนิ น ก าร เปิ ด ส อ น  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือน าปัญหา         
ที่แท้จริงมาปรับแก้และเสนอสภา
วิชาการอีกครั้ง 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
มีมติ  เห็นชอบ 

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


