
สรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังที่ 7/2564 เม่ือวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

ชื่อเร่ือง มติที่ประชุม ผลการติดตาม 

เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
- เห็นชอบ มอบคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนรับ
นักศึกษา 

  

     4.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ 

- เห็นชอบ มอบคณะบริหารธุรกิจ และ
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์          
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

     4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

     4.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
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ช่ือเร่ือง มติท่ีประชุม ผลการติดตาม 

     4.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

- เห็นชอบ มอบคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และ 
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตร   

     4.2.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและการจัดการ
สินค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และกองวิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

    4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

 

- เห็นชอบ มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และกองวิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.3 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ขออนุมัติ
ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563 

  

    4.3.1 ระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(รอบท่ี 2) 

 

- เห็นชอบ มอบคณะทบทวนตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 
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ช่ือเร่ือง มติท่ีประชุม ผลการติดตาม 

    4.3.2 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
(รอบท่ี 2) 

 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  อนุมัติปริญญา 

4.4 ขอความเห็นขอบรายนามผู้ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 
2563 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 

4.5 ขอความเห็นชอบรายนามผู้ได้รับ
เหรียญเกียรตินิยม (เหรียญทอง-เหรียญ
เงิน) ประจ าปีการศึกษา 2563 

- เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

- น าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มีมติ  เห็นชอบ 
 


