
รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  

 
ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

(ฉบับปี พ.ศ. 2564) 

 
- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

3.2 สรุปรายงานจ านวนผู้สมัครและ     
คงอยู่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

- รับทราบ และจะน าเสนอในครั้งที่มี
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากคณะ 
และจะน าเสนอสภาวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 การปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์
และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
คณะศิลปศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์  
และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา  

4.4.1 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
(รอบที่ 3) 

 

 
 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.4.2 ระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

(รอบที่ 1) 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

 


