
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สรุปรายงานจ านวนผู้สมัครและคงอยู่
ของนักศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2563 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

 
- เห็นชอบ มอบคณะน าข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของคณะ 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน–เพ่ิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

  

     4.1.1 การเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

     4.1.2 การเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผน
รับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

4.3 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

- รับทราบ - น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  รับทราบ 

4.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภาวิชาการอีกครั้ง 

- น าเสนอสภาวิชาการ       
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563 

  

     4.5.1 ระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(รอบที่ 1) 

 

- เห็นชอบ มอบคณะทบทวนตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 

    4.5.2 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(รอบที่ 1) 

 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 

4.6 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติประกาศนียบัตร 
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ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.7 ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
การศึกษาครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่อง 
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
มีมติ  เห็นชอบ 

เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 การถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 

 
- รับทราบ 

 

 

 


