
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
คร้ังที่ 5/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

 

ชื่อเร่ือง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 สรุปรายงานจำนวนผู้สมัครและ     
คงอยู่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 
- เห็นชอบ มอบ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอ 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

2. คณะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และดำเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนและคณะ นำข้อมูล 
การลาออกของนักศึกษา เสนอเข้า 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 
 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
นำเสนอสภาวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2564 
วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

2. สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณะ 
นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 
วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนรับ
นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และกองวิชาการ 
และพัฒนาคณาจารย์ ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียน
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และกองวิชาการ 
และพัฒนาคณาจารย์ ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
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ชื่อเร่ือง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

4.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.4 ขอความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

- เห็นชอบ มอบคณะอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และกอง
วิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร   

4.5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564  
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
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4.6 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา ประจำภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 

4.6.1 ระดับปริญญาโท ประจำภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
(รอบท่ี 4) 

 
 
 

- เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 
 
 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 

4.6.2 ระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
(รอบท่ี 2) 

 

- เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 

4.7 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตร 
วิชีพ ประจำภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษาท่ี 2563 (รอบท่ี 2) 

- เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติประกาศนียบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


