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   รายงานผลการปฏิบัติตามมต ิ

         การประชุมสภาวชิาการ ครั้งที่ 7/2561 เมือ่วันพุธที่ 6 มถิุนายน พ.ศ. 2561  
 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษานอก
เวลา ของรายวิชาโครงงานในทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
- เห็นควรปรับรหัสชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ 
และศึกษาด้วยตนเอง ของรายวิชา
โครงงานในทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี เป็น 3(0-6-3) มอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
  
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

- เห็นชอบ มอบคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2561) ของคณะบริหารธุรกิจ 
 

- ไม่เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของคณะ
บริหารธุรกิจ การจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการ ศึกษา 
2561 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 
มอบคณะบริหารธุรกิจ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนปรับปรุง
หลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี 

- อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ของคณะบริหารธุรกิจ 

4.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตร     
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี           
คหกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร     
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี              
คหกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตร     
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี           
คหกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร     
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี              
คหกรรมศาสตร์ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตร         
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของคณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และ
ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณาผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
 
 
 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตร        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของคณะ       
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถนุายน 2561 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.10 ขอความเห็นชอบออกเอกสารใบ
แสดงผลการศึกษาและใบรับรองส าเร็จ
การศึกษาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน                   
ปีการศึกษา 2560 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

 
 
 
 
 



 

 

 

3 

 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.11 ขอเสนอรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา  ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษา          
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.12 ขอเสนอรายนามผู้ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม และเหรียญเกียรตินิยม     
ปีการศึกษา 2560   

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
มีมติ เห็นชอบ 

4.13 ขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงการให้เกียรตินิยมอันดับ 2  
ของนักศึกษาส าเร็จการศึกษา        
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560   

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

 
 

 


