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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม 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  ๑๓.๑๕  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  -  

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
  - 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต 
ศึกษา 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา น้ัน  
 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - แกไขประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง 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 ไมนอยกวา 
๒ ครั้ง” เปน “นักศึกษาที่ไดคะแนนสอบ RMUTSV Test นอยกวารอยละ ๖๐ ไมนอยกวา ๑ ครั้ง”   
 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนปจจุบัน  
 ฝายเลขานุการฯ มีความประสงคขอเสนอการปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ปรับแกคะแนนสอบ TOEFL (๑๒๐) (Internet-based test) จาก “ไมนอยกวาระดับ ๕๐” 
 เปน “ไมนอยกวาระดับ ๔๕” 
 ๒. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดทําประกาศคณะกรรมการ บรหิารบัณฑิตศึกษา 
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบงัคับใชกับ
นักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป  

 มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

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. 

๒/๒๕๖๑ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธ์ิ    
๒. นางสาวปยพร ฤทธ์ิทอง  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๘ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

๒. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. นายนัสรี หะสาเมาะ 
๒. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก 
๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ     
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๖ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑    

 

๓. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวหยาดฝน ใจรักษ   
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๕ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑    

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๔. 

๒/๒๕๖๑ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ของนางสาวมัตตนา กลาคง  
มติท่ีประชมุ อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา      

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑        

 

๕. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ของนางสาวอรฉัตร สทิธิเชนทร     
มติท่ีประชุม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑           

 

๖. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ของนางสาวอรฉัตร สทิธิเชนทร      
มติท่ีประชุม อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑               

 

๖. ๕.๖ พิจารณาเรื่องแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรบั
นักศึกษาหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ของนางสาวพมิพชนา วงศพิศาล   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๙ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑    

 

๘. ๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ของนายนัฐวุธ มากศรี 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑     

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๙. 

๒/๒๕๖๑ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

๕.๘ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
มติท่ีประชมุ อนุมัติ และใหแกไขประกาศคณะ
กรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา เรือ่ง การทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหเปนปจจุบัน   เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑         

 

๑๐. ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรบัปรงุหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรชายฝง (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ....)   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอสภาวิชาการ      

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๑๘ 
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑           

 

 
 
 
 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ควรเขียนประเด็นในการแกไข 
ใหชัดเจน เขาใจงาย  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

 ๔.๓  แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวหน่ึงฤทัย จันทรแกว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขอแจงผลการสอบการคนควาอิสระ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ควรเขียนประเด็นในการแกไข 
ใหชัดเจน เขาใจงาย   

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ      
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 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. ปรับปรงุการเขียน Concept Paper ใหม และควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย 
๔๐% 

   มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 
และนําเสนอเขาคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติช่ือเรื่อง
และแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายจริายุ วุนสน    ๒. นายนิรุทธ์ิ เรืองเดช    
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
๑. นายจิรายุ วุนสน แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังน้ี   
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. ปรับปรงุการเขียน Concept Paper ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกบั 
ผลที่ไดจากการวิจัย 
 ๓. นายนิรุทธ์ิ เรืองเดช ปรบัปรุงการเขียน Concept Paper ในสวนของการเขียนอางองิให
ถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง 
 ๔. การแนบ Concept Paper ควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐% 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 เดิม 
 - อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิยางฉับพลันตอยีนความรุนแรงของเช้ือ 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 
 - ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันตอยีนความรุนแรงของเช้ือ 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%  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวมนฤดี มณีโชติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ    
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นายชลภัทร ยุติวงศสันติ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก    ๒. นายนัสรี หะสาเมาะ 
 ๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรอืงรุก แกไขช่ือวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Small-stain” เปน 
“Small-strain”  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 



 ๕.๗  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  - ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิง ของ รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล และ รศ.ดร.สมพร ณ นคร 
ตามคูมือการเขียนเอกสารอางองิ 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
 ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ     
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ   

 ๕.๙  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายสุธี ตุลยาพงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑      
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๑๐  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายสุธี ตุลยาพงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๑๑  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ดวย นางสาวทิพยรัตน สงเคราะห นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑   
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

  



 ๕.๑๒  พิจารณาเรื่องการเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวกลับมาศึกษาใหม 
 ตามที่ นายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผน ก แบบ ก๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๕ และพนสภาพการเปน
นักศึกษา ในปการศึกษา ๒/๒๕๕๗ เน่ืองจากไมสามารถดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน 
 นักศึกษารายดังกลาวไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม ซึ่งจัดโดยศูนยภาษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งน้ี เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และไดกลับมาสมัครสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใหม ในปการศึกษา ๒๕๕๙  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษา 
อังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ไมสามารถเทียบโอนผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษได เน่ืองจากนักศึกษา
ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

 มติท่ีประชุม  ไมสามารถเทียบโอนได   

 ๕.๑๓  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสาํเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 
 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 



 ๕.๑๔  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสาํเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดลอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวลัดดาวัลย แกวสงแสง   ๒. นางสาวจันทิมา รอดภัย 
 ๓. นายพรเทพ ลิ่มมณีรัตน  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 
 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

 ๕.๑๕  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสาํเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน    ๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ 
 ๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 
 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 -   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


