h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย
ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยอําพร
วิริยโกศล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารยประดิษฐ
มีสุข
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารยสุนียรัตน
ศรีเปารยะ
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ
อุไรรัตน
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
ทองหนูนุย
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยจรูญ
เจริญเนตรกุล
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน
รักษสาคร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๕ นายโกสินทร
ทีปรักษพันธ
กรรมการ
๑๖ นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
สงรักษ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.
- เมื่ อคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึ ก ษามาครบองค ป ระชุม ประธานกลา วเป ดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการ ไดส รุป มติก ารประชุม คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ศึกษา
จากการประชุม คณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึก ษา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕
กุม ภาพันธ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ พิจ ารณาเรื่ องปรั บ ปรุ ง เกณฑก ารทดสอบความรู ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- แก ไขประกาศคณะกรรมการบริห ารบัณฑิ ตศึก ษา เรื่ อง การทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
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 ไมนอยกวา
๒ ครั้ง” เปน “นักศึกษาที่ไดคะแนนสอบ RMUTSV Test นอยกวารอยละ ๖๐ ไมนอยกวา ๑ ครั้ง”
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนปจจุบัน
ฝายเลขานุการฯ มีความประสงคขอเสนอการปรับ ปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. ปรับแกคะแนนสอบ TOEFL (๑๒๐) (Internet-based test) จาก “ไมนอยกวาระดับ ๕๐”
เปน “ไมนอยกวาระดับ ๔๕”
๒. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดทําประกาศคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษา
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใชกับ
นักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๑.

การประชุมครั้งที่

๒.
๒/๒๕๖๑
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๓.

เรื่อง/มติที่ประชุม
๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธิ์
๒. นางสาวปยพร ฤทธิ์ทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้ อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายนัสรี หะสาเมาะ
๒. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก
๓. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวหยาดฝน ใจรักษ
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๘
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๖
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๕
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๔.

การประชุมครั้งที่

๕.

๖.

๖.

๘.

๒/๒๕๖๑
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ของนางสาวมัตตนา กลาคง
มติทปี่ ระชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ของนางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร
มติที่ประชุม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ของนางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๖ พิจารณาเรื่องแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของนางสาวพิมพชนา วงศพิศาล
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร ของนายนัฐวุธ มากศรี
มติที่ประชุม อนุมัติ

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๙
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๙.

๑๐.

การประชุมครั้งที่

๒/๒๕๖๑
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๘ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขประกาศคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรือ่ ง การทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเปนปจจุบัน
๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรชายฝง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
มติที่ประชุม อนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอสภาวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๘
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ควรเขียนประเด็นในการแกไข
ใหชัดเจน เขาใจงาย
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๓ แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรแกว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ควรเขียนประเด็นในการแกไข
ใหชัดเจน เขาใจงาย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- The Quality of Accounting Information Affecting Decision-Making Efficiency of
Small and Medium Enterprises in Songkhla Province
ใหม
- Quality of Accounting Information Affecting Decision Efficiency of Small and
Medium Enterprises in Songkhla Province

๒. ปรับปรุงการเขียน Concept Paper ใหม และควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย
๔๐%
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติชื่อเรื่อง
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายจิรายุ วุนสน
๒. นายนิรุทธิ์ เรืองเดช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. นายจิรายุ วุนสน แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- Mechanical Properties Evaluation of Concrete Mixed with Municipal Waste Ash
and Recycled Plastic Grains by Using Nondestructive Techniques
ใหม
- Evaluation of Mechanical Properties of Concrete Mixed with Municipal Waste Ash
and Recycled Plastic Grains by Nondestructive Testing Techniques
๒. ปรับปรุงการเขียน Concept Paper ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับ
ผลที่ไดจากการวิจัย
๓. นายนิรุทธิ์ เรืองเดช ปรับปรุงการเขียน Concept Paper ในสวนของการเขียนอางอิงให
ถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง
๔. การแนบ Concept Paper ควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ด วย นางสาวณั ฎนิ ชา เมื องกาญจน นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตง ตั้ง อาจารยที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิ ยางฉับพลันตอยีนความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas
veronii ตอตานยาปฏิชีวนะและการควบคุมดวยสมุนไพรในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus)

- Effect of Abrupt Climate Change on Virulence Genes of Antibiotic-Resistant
Aeromonas veronii (ARAV) and Use of Herbs to ARAV Control in Nile tilapia (Oreochromis
niloticus) Culture
ใหม
- ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันตอยีนความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas veronii
ตอตานยาปฏิชีวนะและการควบคุมดวยสมุนไพรในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus)
- Effects of Abrupt Temperature Change on Virulence Genes of Antibiotic-resistant
Aeromonas veronii (ARAV) and ARAV Control by Herbs in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
Culture
๒. การแนบ Concept Paper ควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวมนฤดี มณีโชติ นัก ศึกษาหลักสูตรบริห ารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นายชลภัทร ยุติวงศสันติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก
๒. นายนัสรี หะสาเมาะ
๓. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก แกไขชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Small-stain” เปน
“Small-strain”
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

๕.๗ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ดวย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิง ของ รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล และ รศ.ดร.สมพร ณ นคร
ตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๘ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๙ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายสุธี ตุลยาพงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๑๐ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายสุธี ตุลยาพงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๑๑ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดว ย นางสาวทิ พยรั ต น สงเคราะห นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ

๕.๑๒ พิจารณาเรื่องการเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวกลับมาศึกษาใหม
ตามที่ นายเกรียงศั ก ดิ์ แสงวิ รุณทร เข าศึก ษาตอ ระดับ บัณฑิ ตศึก ษา หลัก สูตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผน ก แบบ ก๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๕ และพนสภาพการเปน
นักศึกษา ในปการศึกษา ๒/๒๕๕๗ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
นักศึกษารายดังกลาวไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม ซึ่งจัดโดยศูนยภาษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
และไดกลับมาสมัครสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใหม ในปการศึกษา ๒๕๕๙
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษา
อังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- ไมสามารถเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษได เนื่องจากนักศึกษา
ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว
มติที่ประชุม ไมสามารถเทียบโอนได
๕.๑๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายเปรมณัช ชุ มพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว
คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
๕. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัตปิ ริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ

๕.๑๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม

ดวย นัก ศึก ษาหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจั ดการสิ่ง แวดล อม
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวลัดดาวัลย แกวสงแสง
๒. นางสาวจันทิมา รอดภัย
๓. นายพรเทพ ลิ่มมณีรัตน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
๕. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัตปิ ริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๑๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
๕. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัตปิ ริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
นางสาวภัสธนมนท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

