
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมต ิ

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที ่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการปรับแก้
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา
เกียรตินิยม 

 
- ไม่ปรับแก้หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพ่ือรับ 
ปริญญาเกียรตินิยม  

 
- รอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ 

4.2 ขอความเห็นชอบปิดการเรียน 
การสอนศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง       
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ  
ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย     
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.3 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

-เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการต่อไป 

- กองบริหารงานบุคคล  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

4.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติ เห็นชอบ 

4.6  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) ของคณะศิลปศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติ เห็นชอบ 



 
 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป
  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและ       
งานทะเบียน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.9 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.10 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยสื่อสาร
มวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 
 

4.11 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 
 

4.12 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรม เพ่ือความ
ยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เสนอต่อ      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 



 
 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 
4.13 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ทบทวนและปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ            
สภาวิชาการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.14 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ของคณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เสนอต่อ      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.15 ขอความเห็นชอบหลักสูตร            
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน ทบทวนและปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ            
สภาวิชาการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.16 ขอเพ่ิมแผนรับนักศึกษาสาขาวิชา 
การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.17 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

 

 


