
รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  

 
ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สรุปรายงานจ านวนผู้สมัครและ     
คงอยู่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 
- เห็นชอบ มอบคณะปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ให้คณะที่เหลือน าเสนอในการประชุม
สภาวิชาการครั้งต่อไป 

 
- น าเสนอสภาวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
แผนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
คณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา 

4.3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และกองวิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 



4.3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบการย้ายกลุ่ม
รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร   

4.5.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 



4.5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


