
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบโครงสร้างของ
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี 
พ.ศ. 2564) 

 
-  รับทราบ และจะน าเสนอในครั้งที่ มี
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ  

3.2 สรุปรายงานจ านวนผู้สมัครและ     
คงอยู่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

- รับทราบ มอบคณะ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนปรับแก้ตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ 
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น าเสนอสภาวิชาการน าเสนอในครั้งที่มี
การด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 พิ จารณาเสนอรายชื่ อกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

- กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลือก ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช เป็น
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ค ณ บ ดี ค ณ ะ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบ
แฟชั่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
มอบ ส านั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช าการและ 
งานทะเบียน แจ้งกองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความ เห็ นชอบการเพ่ิ มและ
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.1 การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.2.2 การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

- เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และส านัก
ส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลั ย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4 .3  ขอความ เห็ น ชอบการปรับ แก้
คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาและแผนการรับ
นักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ 
4.3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4.3.2 หลั กสู ตรบริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
4.3.3 หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
4.3.4 หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
4.3 .5  หลักสู ตรบริหารธุ รกิ จบัณฑิ ต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ ) (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2561) 

 
 
 
 
- เห็นชอบทั้ง 5 หลักสูตร มอบคณะ
บริห ารธุ รกิ จ  และส านั กส่ ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ 
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น า เสน อสภ ามห าวิท ย าลั ย  เพ่ื อ
พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 .3 .6  ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โลยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโน โลยีสื่ อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
- เห็ น ชอบ  มอบคณ ะเทคโน โลยี
สื่อสารมวลชน และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบชื่อปริญญา นิรมิต
ศิลปบัณฑิต และหลักสูตรสาขาวิชา 
อัญมณี รังสรรค์  (หลักสูตรใหม่  พ .ศ. 
2564) สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ 
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ชื่อเรื่อง  มติที่ประชุม ผลการติดตาม  
4.4.1 ชื่อปริญญา นิรมิตศิลปบัณฑิต 
4.4.2 หลักสูตรนิรมิตศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) 

- มอบสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย 
และการออกแบบ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ 
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น าเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง 

- น าเสนอสภาวิชาการ ใน
การประชุม ครั้งที่ 11/2563  
วันที่  4 พฤศจิกายน  พ .ศ . 
2563 
 
 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
(รอบที่ 1) 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

4.6 ขอความเห็นชอบเกณฑ์ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
แ ล ะ งาน ท ะ เบี ย น  ป รั บ แ ก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
มีมติ  เห็นชอบ 

เรื่องเพื่อทราบ   
รายงานสรุปผลการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

- รับทราบ  

 
    มติทีป่ระชุม............................................................................................................................. .......... 
................................................................................................................ ...................................................................
................................................................................................................................. .................................................. 

   


