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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๕ กุมภาพันธ 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 ผูชวยศาสตราจารยสรุัตน พรอมพทุธางกรู เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกลุ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  -  

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
  - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   

 



  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 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. 

๑/๒๕๖๑ 
๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
สัตวศาสตร ของนายฐิติพงษ นกแกว  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ของนายนัฐวุธ มากศรี     
มติท่ีประชุม รับทราบ    

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑   

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ของนางสาวธิดารัตน เปนไชย    
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๕ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑   

 

๔ ๔.๕ ช้ีแจงขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน  
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอปุถัมภ 
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๒ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. 

๑/๒๕๖๑ 
๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวมนฤดี มณีโชติ 
มติท่ีประชมุ อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา      

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๕ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑        

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่อง
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๒ ราย 
ดังน้ี 
๑. นายสกล สิงหโรทัย ๒. นายวุฒินันทน จงจิตร    
มติท่ีประชุม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๔ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑           

 

๗. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของนายวัชรินทร สงสงัข       
มติท่ีประชุม อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๕ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑                    

 

๘. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ของนายเปรมณัช ชุมพรอม  
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๔ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑    

 

๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา นายเปรมณัช ชุมพรอม 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๔ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑    

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๐. 

๑/๒๕๖๑ 
๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๖ พิจารณาเรื่องขอขยายเวลาการจัดสงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบรูณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 
๓ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน     
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอปุถัมภ 
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 
มติท่ีประชมุ อนุมัติ  เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๒ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑         

 

 ๕.๗ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559)    
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหนําเสนอสภาวิชาการ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑           

 

 
 
 
 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธ์ิ    ๒. นางสาวปยพร ฤทธ์ิทอง      
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
 ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติช่ือเรื่อง
และแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายนัสรี หะสาเมาะ    ๒. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก 
 ๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แกไขประโยชนที่คาดวาจะไดรบัและการเขียนเอกสารอางอิง 
 ๑. นายนัสรี หะสาเมาะ ทีป่ระชุมอนุมัติ 
 ๒. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรกุ แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 เดิม 
 - โมดูลัสเฉือนที่ความเครียดตํ่าของสวนผสมยางรถยนตยอยและเถาเตาเผาขยะและการตอบสนอง
ตอแผนดินไหว 
 - Small-Strain Shear Modulus of Compound Tyre Chips-Incinerator Bottom Ash 
and Its Ground Response 
 ใหม 
 - โมดูลัสเฉือนที่ความเครียดตํ่าของสวนผสมยางรถยนตยอยกับเถาเตาเผาขยะและการตอบสนองตอ
แผนดินไหว 
 - Small-strain Shear Modulus of Compound Tyre Chips-Incinerator Bottom Ash and 
Its Ground Response 
    ๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย ดังน้ี 
 เดิม 
 - พฤติกรรมการวิบัติของจุดตอคาน-เสาในโครงสรางไมยางพาราผสมรวมกับเหล็ก 
 ใหม 
 - พฤติกรรมการวิบัติของจุดตอระหวางคานและเสาในโครงสรางไมยางพาราผสมรวมกบัเหลก็    

   มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 



 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวหยาดฝน ใจรักษ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Industry , Songkhal” เปน “Industry, 
Songkhla”  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นางสาวมัตตนา กลาคง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - แกไขช่ือวิทยานิพนธภาอังกฤษ จาก “Greater galangal” เปน “Greater Galangal” 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การผลิตพืช 
 ดวย นางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ตามที่นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล ไดดําเนินการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว.5) ขอมูล 
การเผยแพร ผลงานวิทยานิพนธ (บว.5/1) และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา ครั้งที ่๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ น้ัน 

  



 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอเสนอแบบตรวจตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย นายนัฐวุธ มากศรี  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 
  ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหมีการเสนอวาระเพื่อทราบ กรณีการปรับเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ของ Chulalongkorn University 
Test of English Proficiency (CU-TEP) ซึ่งประกาศเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบความรูความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา โดยมีคะแนน ๑๒๐ คะแนน จากเกณฑคะแนนสอบ ไมนอยกวา ๔๐๐ คะแนน 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ขอ ๒.๑ เกณฑมาตรฐานที่กําหนด ขอ ๒.๑.๗ คะแนนสอบ CU-TEP ไมนอยกวา ๔๐๐ คะแนน เปน 
๑๒๐ คะแนน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - แกไขประกาศคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา เรือ่ง การทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี  
 ๑. แกไข จาก “๒.๑.๗ คะแนนสอบ CU-TEP ไมนอยกวา ๔๐๐ หรือ” เปน “๒.๑.๗ คะแนนสอบ 
CU-TEP ไมนอยกวา ๔๕ หรือ” 
 ๒. แกไข ขอ ๒.๓ จาก “นักศึกษาที่ไดคะแนนสอบ RMUTSV Test นอยกวารอยละ ๖๐ ไมนอย
กวา ๒ ครั้ง” เปน “นักศึกษาที่ไดคะแนนสอบ RMUTSV Test นอยกวารอยละ ๖๐ ไมนอยกวา ๑ ครั้ง”   
 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขประกาศคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนปจจบุัน   



 ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชายฝง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
 ตามที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดจัดสงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ เปลี่ยนแปลงเปน สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชายฝง 
ใหคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบแกไขหลักสูตร น้ัน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดดําเนินการตรวจสอบและแกไขตามขอสงัเกตเปนที่
เรียบรอยแลว และขอเสนอใหความเห็นชอบปรบัปรุงหลักสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการและพฒันาทรพัยากรชายฝง (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ....) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. หนาที่ ๑ ขอ ๑. แกไขช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 เดิม 
 - Master of Science Program in Management and Development of Coastal 
Resources 
 ใหม 
 - Master of Science Program in Coastal Resource Management and Development 
 ๒. หนาที่ ๑ ขอ ๕. แกไขขอ ๕.๓ ภาษาที่ใช จาก “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 
40 ของทุกรายวิชา” เปน “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 50 ของทุกรายวิชา”     
 ๓. หนาที่ ๓ ขอ ๙. ตรวจสอบอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร ลําดับที่ ๓ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หรอืไม 
 ๔. หนาที่ ๖ ขอ ๑.๑ ควรปรับแกปรัชญาใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และตองมีจุดขายวาเราจะ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มจีุดเดนดานใด 
 ๕. หนาที่ ๘ ขอ ๒. แผนพัฒนาหลักสูตร ปรับแกใหมทัง้หมด 
 ๖. หนาที่ ๙ ขอ ๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ ๒.๓.๑ กับขอ ๒.๓.๓ ขอความเหมือนกัน 
ควรปรับแกขอ ๒.๓.๑ ใหมีความแตกตาง ขอ ๒.๓.๒ ใหตัดขอความ “ที่มีศักยภาพในการเรียนได” ออก 
และตัดขอ ๒.๓.๓ ออกทัง้ขอ 
 ๗. หนาที่ ๙ ขอ ๒.๔ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ปรับแกใหม 
 ๘. หนาที่ ๑๒ หมวดวิชาบงัคับ แกไขเปน “วิชาบังคับ” 
 ๙. หนาที่ ๑๓ หมวดวิชาเลือก แกไขเปน “วิชาเลือก” 
 ๑๐. หนาที่ ๑๓ รายวิชาผลกระทบของนันทนาการและการทองเที่ยวทางทะเล และรายวิชาการ
จัดการการทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ ปรับรวมใหเปนวิชาเดียวกัน 
 ๑๑. หนาที่ ๑๕ ใหตัดแผนการเรยีน ๓.๑.๓.๓ แผน ข ออกทั้งหมด 
 ๑๒. หนาที่ ๑๙ ภาคการศึกษาที่ ๑ วิชาวิทยานิพนธ จํานวน ๙ หนวยกิต ควรปรับแกหนวยกิต 
ใหลดลง 
 ๑๓. หนาที่ ๓๘ ใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ จํานวน ๓๖ หนวยกิต ใหม 
 ๑๔. มาตรฐานผลการเรียนรูใหใชของระดับบัณฑิตศึกษาทัง้หมด  
 ๑๕. ปรับแก Mapping ใหถูกตอง 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  
และนําเสนอสภาวิชาการ  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข แจงเรื่อง รางกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพนอกรอบ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา ๕ ดาน ๑๑ องคประกอบ ๓๒ ประเด็นพิจารณา หากอนุมัติแลว 
จะแจงใหที่ประชุมรับทราบ   

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารยสรุัตน  พรอมพุทธางกรู ผูตรวจรายงานการประชุม 


