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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยไพบลูย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ  
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยสุนียรัตน ศรีเปารยะ กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ  
๙.  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

๑๐.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกลุ กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  กรรมการ   
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศร ี กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพทุธางกรู กรรมการ 
๑๕ นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ กรรมการ 
๑๖ นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  -  

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
  - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   
 

 



  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ๑. แกไขรายช่ือผูมาประชุม ลําดับที่ ๘ จาก ผูชวยศาสตราจารยชุตินุช สุจริต เปน ผูชวยศาสตราจารย
ประเสิรฐ ทองหนูนุย 
  ๒. แกไขรายนามผูไมมาประชุม เปน ผูไมมาประชุม 
  ๓. ระเบียบวาระที่ ๖ ตัดขอความ “ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรจะสรางระบบหรือวิธีการพิจารณาวาควรจะ
จัดซื้อครุภัณฑหรือไม”  ออก 

  มติท่ีประชุม  แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ น้ัน 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. 

๘/๒๕๖๐ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. นายพรเทพ ลิ่มมณีรัตน    
๒. นางสาวจันทมิา รอดภัย 
๓. นางสาวลัดดาวัลย แกวสงแสง  
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๘๒ 
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

๒. ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม    
มติท่ีประชุม ไมอนุมัติ และใหเสนอที่ประชุมใหม   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๐๐ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

 

๓. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวอัจติมา อาจหาญ     
๒. นางสาวนิศารัตน เสงนนท   
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรบัผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. 

๘/๒๕๖๐ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี   
๑. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ    
๒. นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ   
มติท่ีประชมุ อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา      

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐        

 

๖. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ของนางสาวหน่ึงฤทัย จันทรแกว    
มติท่ีประชุม  อนุมัติ      

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐           

 

๗. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาว
ธิดารัตน เปนไชย       
มติท่ีประชุม       

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗ 
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวยนายนัฐวุธ มากศรี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวยนางสาวธิดารัตน เปนไชย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบ 
ไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แบบฟอรมรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธใหกรอกขอมลูดวยการพิมพ 
 ๒. แบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว.5) ช่ือวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหใสคําวา “to”  
หนาคําวา “Purchase”   

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

 ๔.๕  ชีแ้จงขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาเรื่องขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน   ๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ 
 ๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน ที่ประชุมมีขอสังเกตวา เช้ือราที่ปรากฏในหัวขอวิทยานิพนธไมตรงกับ 
เช้ือราที่ตีพิมพเผยแพร ใหดําเนินการแกไขตามหลกัของการตีพิมพเผยแพร เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
วิชาการ 
 ๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ ที่ประชุมอนุมัติ 
 ๓. นางสาวพิมพชนก วงศพิศาล ที่ประชุมอนุมัติ  
 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอช้ีแจงขอมลูการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
ของนางสาวปยพร สงิขรัตน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานที่นักศึกษาไดไปเผยแพรขอมูล
ผลงานวิทยานิพนธใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอปรบัแกไขเอกสารใหถูกตอง 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวมนฤดี มณีโชติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แกไขช่ือเรือ่งวิทยานิพนธภาษาไทย ดังน้ี 
 เดิม 
 - กลยุทธการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการใชบรกิาร เค เอส 
อาร สปา คารคลีน 
 ใหม 
 ๑. กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่งผลตอพฤติกรรมของลกูคา เค เอส อาร สปา 
คารคลีน      
 ๒. ปรับแกวัตถุประสงคของการศึกษา เชน ศึกษาปจจัยของกลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการทีม่ี
ตอการตลาด    

   มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องและงานวิทยานิพนธใหม ซึ่งเปนงานวิจัยที่ใกลตัว ตรงกับการปฏิบัติงานและสามารถ
นํามาใชไดจริง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย 
ดังน้ี 
 ๑. นายสกล สิงหโรทัย    ๒. นายวุฒนัินทน จงจิตร   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นายวัชรินทร สงสังข นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

 



 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขอขยายเวลาการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปแลวน้ัน คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเห็นวาควรใหเวลา ๖๐ วัน สําหรับแกไข ซึ่งครบกําหนดการสงเลมวิทยานิพนธแลวเมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แตเน่ืองจากนักศึกษาอยูในระหวางการดําเนินการแกไข
วิทยานิพนธ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอขยายเวลาการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 
๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน    ๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอปุถัมภ 
 ๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. นางสาวปาริฉัตร นิลอปุถัมภ ขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ จากเดิม วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เปน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
 ๒. นางสาวปยพร สิงขรัตน และนางสาวพิมพชนา วงศพิศาล ขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ 
จากเดิม วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑   

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ น้ัน   



 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
  เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลกัสูตร  
  จากเดิม  นายธีรวุฒิ  เลิศสทุธิชวาล   เปลี่ยนเปน  นางสาวนิอร  จิรพงศธรกลุ  
เน่ืองจาก นายธีรวุฒิ  เลิศสทุธิชวาล ไดลาออก 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - นางสาวนิอร จิรพงศธรกลุ ใหตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่จบระดับปรญิญาเอก วาจบสาขาวิชา
ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหนําเสนอสภาวิชาการ 

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องการจัดเก็บขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในระบบออนไลน 
 เลขานุการ มีความประสงคขอเสนอการจัดเก็บขอมลูวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในระบบ
ออนไลน โดยใหคณะ/วิทยาลัย ทีจ่ัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดสงขอมลูในรปูแบบ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกส เพื่อจัดเกบ็ขอมลูของนักศึกษาต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนสําเรจ็การศึกษา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - เว็บไซตบัณฑิตศึกษาควรแยกออกจากเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพื่อสะดวกตอการเขาใชงาน  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


