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รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ของคณะ
บริหารธุรกิจ 
 

 
- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของ
คณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ของคณะศิลปศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ของคณะศิลปศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตร      
คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
   

- เห็นชอบ มอบเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรคหกร
รมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและ        
งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.10 ขออนุมัติรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา  ระดับปริญญาเอก  ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (เพ่ิมเติม) 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.11 ขอความเห็นชอบออกเอกสารใบ
แสดงผลการศึกษาและใบรับรองส าเร็จ
การศึกษา ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (เพ่ิมเติม) 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.12 ขอความเห็นชอบผลคะแนนการ
สอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ ITP 
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

4.13 ขอความเห็นชอบรายวิชาทักษะ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร กลุ่มวิชา
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
มีมติ  อยู่ระหว่างน าเข้า 
        สภามหาวิทยาลัย 

 

 


