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   รายงานผลการปฏิบัติตามมต ิ
         การประชุมสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 เมือ่วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   เมคคา
ทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2561 
  
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นควรถอนวาระ เพ่ือน ากลับไป
พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ 

 
 
 
 
 
 

4.3 ขอความเห็นชอบการงดรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

- เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป และมอบรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการฯ ด าเนินการร่วมกับทุกคณะ จัดท า
ยุทธศาสตร์ทางด้านวิชาการ เพื่อหลักสูตร
สหเทคโนโลยี 4.1 เน้นเรื่อง  S-Curve และ 
New S-Curve โดยให้คณะน าเสนอภาพ
การท าหลักสูตร 3 ปี ภายใน 1-2 เดือน 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วนัที่ 
11 กรกฎาคม 2561 
  
 
 
 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบออกเอกสาร ใบ
แสดงผลการศึกษาและใบรับรองส าเร็จ
การศึกษาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2560 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนาม          
ผู้ขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
ตรี  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน           
ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม)  

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2561 
 
มีมติ เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.6 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ      
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก 

- เห็นชอบ โดยพิจารณาเสนอชือ่คณะ 
กรรมการประเมินผลการปฏบิัตงิานคณบดีทั้ง 
3 ชุด โดยให้กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีดู่แลคณะใด ก็ให้เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณบดี มี 3 ชุด ชดุละ 3 คน แบ่ง 9 คณะ 
แบ่ง 9 คณะออกเป็น 3 ชุด ดังนี้  
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสนอชื่อ  
    รองศาสตรจารย์.ดร.วิทร  วิภาหัส 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอชื่อ  
    ดร.อรรณพ  ปิยะสินธ์ชาติ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอชื่อ  
   ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสนอชื่อ   
   ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น เสนอชื่อ   
   ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย  
พานิชภักดิ์  

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีมติ เห็นชอบ 

 ชุดที่ 3 ประกอบด้วย  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
    อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะบริหารธุรกิจ  เสนอชื่อ   
   รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 
คณะศิลปศาสตร์   เสนอชื่อ   
    ดร.ละเอียด  ศิลาน้อย 
และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แจ้งกองบริหารงานบุคคล น า 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 


