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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๗ พฤษภาคม 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. รองศาสตราจารยสุนียรัตน ศรีเปารยะ กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ  
๙.  ผูชวยศาสตราจารยซูไฮดี สนิ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ   
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศร ี กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ  กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพทุธางกรู กรรมการ 
๑๕ นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ กรรมการ 
๑๖ ผูชวยศาสตราจารยสรุัตน พรอมพทุธางกรู เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  -  

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
  - 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ๑. หนาที่ ๘ ลําดับที่ ๕ แกไขมติที่ประชุม จาก “คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ” เปน 
“อนุมัติ” 
  ๒. หนาที่ ๑๐ วาระที่ ๕.๑ แกไขขอเสนอแนะที่ ๒ จาก “ปรับปรุงการเขียน Concept Paper ใหม 
และควรเปนภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%” เปน “ปรับปรงุการเขียน Concept Paper ใหม และควรใช
เอกสารอางองิภาษาตางประเทศ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%”  
  ๓. หนาที่ ๑๑ วาระที่ ๕.๒ แกไขขอเสนอแนะที่ ๔ จาก “การแนบ Concept Paper ควรเปน
ภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%” เปน “การแนบ Concept Paper ควรใชเอกสารอางอิงภาษาตางประเทศ 
๖๐% และภาษาไทย ๔๐%” 
  ๔. หนาที่ ๑๑ วาระที่ ๕.๓ แกไขขอเสนอแนะที่ ๒ จาก “การแนบ Concept Paper ควรเปน
ภาษาอังกฤษ ๖๐% และภาษาไทย ๔๐%” เปน “การแนบ Concept Paper ควรใชเอกสารอางอิงภาษาตางประเทศ 
๖๐% และภาษาไทย ๔๐%” 
  ๕. หนาที่ ๑๔ วาระที่ ๕.๑๒ แกไขยอหนาแรกบรรทัดที่ ๒ จาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต” เปน 
“สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช” และแกไขมติทีป่ระชุม จาก “ไมอนุมัติ” เปน “ไมสามารถเทียบโอนได”  

  มติท่ีประชุม  แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ มีนาคม 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. 

๓/๒๕๖๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓.๑ พิจารณาเรื่องปรับปรุงเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๕ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๖ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๗ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม  
ของนางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ      
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา      

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑    

 

๓. ๔.๓  แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาว
หน่ึงฤทัย จันทรแกว     
มติท่ีประชุม รับทราบ   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑    

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๔. 

๓/๒๕๖๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ของนายเปรมณัช ชุมพรอม 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา       

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑         

 

๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวสุทธาทพิย 
บุญเรือง    
มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขา
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป       

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑            

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายจิรายุ วุนสน ๒. นายนิรุทธ์ิ เรืองเดช        
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา         

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑                     

 

๗. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
และการจัดการทรัพยากรประมง ของนางสาวณัฎนิชา 
เมืองกาญจน   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑    

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๘. 

๓/๒๕๖๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวมนฤดี มณีโชติ  
มติท่ีประชมุ อนุมัติ   

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑          

 

๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนายชลภัทร ยุติวงศสันติ   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑            

 

๑๐. ๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 
๓ ราย ดังน้ี 
๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก ๒. นายนัสรี หะสาเมาะ 
๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๑. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ของนายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๒. 

๓/๒๕๖๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๘ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
และการจัดการทรัพยากรประมง ของนายพงศพันธุ 
แพรกทอง   
มติท่ีประชมุ อนุมัติ   

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑          

 

๑๓. ๕.๙ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของนายสุธี 
ตุลยาพงศ   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑            

 

๑๔. ๕.๑๐ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ของนายสุธี ตุลยาพงศ  
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๕. ๕.๑๑ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ของนางสาวทิพยรัตน สงเคราะห 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๗ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๖. ๕.๑๒ พิจารณาเรื่องการเทียบโอนผลการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว
กลับมาศึกษาใหม ของนายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร 
มติท่ีประชุม  ไมสามารถเทียบโอนได 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๗. 

๓/๒๕๖๑ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๑๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของนายเปรมณัช ชุมพรอม   
มติท่ีประชมุ อนุมัติ   

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๔ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑          

 

๑๘. ๕.๑๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน 
๓ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวลัดดาวัลย แกวสงแสง    
๒. นางสาวจันทมิา รอดภัย 
๓. นายพรเทพ ลิ่มมณีรัตน  
มติท่ีประชมุ  อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๕ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑            

 

๑๙. ๕.๑๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวปยพร สิงขรตัน 
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ 
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๔๗ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบ 
โครงรางวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว ของนางสาวมัตตนา กลาคง คณะเกษตรศาสตร มติคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษารับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และ 
ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย คือ วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก นายนัสรี หะสาเมาะ และ
นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร  มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษารับทราบ และ 
ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๔  แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย คือ นางสาวนิศารัตน เสงนนท และนางสาวอัจติมา 
อาจหาญ คณะบริหารธุรกิจ มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษารับทราบเฉพาะนางสาวอัจติมา อาจหาญ และ 
ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแจงกลับไป
ยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๕  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  
 



 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว ของนางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร คณะเกษตรศาสตร มติคณะกรรมการบรหิาร
บัณฑิตศึกษารบัทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา และฝายเลขานุการฯ 
ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๖  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว ของนายสุธี ตุลยาพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร มติคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษารับทราบ และฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๓ 
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๗  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาขออนุมัติ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย คือ นายจิรายุ วุนสน และ
นายนิรุทธ เรืองเดช คณะวิศวกรรมศาสตร มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอนุมัติ และฝายเลขานุการฯ 
ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๘  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๘๔ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
และลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพื่อทราบ และพิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
 ในการน้ี ฝายเลขานุการฯ ขอแจงวาคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาขออนุมัติ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย คือ นายประณิธาน วารีกุล 
และนายภูริณัฐ ทองคงแกว คณะบริหารธุรกิจ มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอนุมัติ และ 
ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแจงกลับไปยังคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๗๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 ๔.๙  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ และสอบโครงรางวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย 
ดังน้ี 
 ๑. นายจิรายุ วุนสน    ๒. นายนิรุท เรอืงเดช 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๑๐  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 ดวย นางสาววิกัญดา แสงเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ขอคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ ควรเขียนรายละเอียดในเรื่องของการปรับปรงุ หรอื
ขอเสนอแนะใหเขาใจงาย  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา   

 ๔.๑๑  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ดวย นางสาวทิพยรัตน สงเคราะห นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แกไขระยะเวลาในการจัดทําวิทยานิพนธใหแลวเสร็จ จาก “6 เดือน” เปน “60 วัน” 
  ๒. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 
  เดิม 
  - การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกทีผ่ลิตเอนไซมโปรตีเอสจากปลาหมักทีม่ีศักยภาพในการเตรียม
อาหารสําหรับลูกสุกรหยานม 
  - Screening of Protease Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Fish Which 
Is Potential for the Weaned Pig Feed 
  ใหม 
 - Screening of Protease Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Fish 
Potential for Weaned Pig Feed 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

 

 

 



 ๔.๑๒  แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบการคนควาอิสระ จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายพีรสร วรพฤกษ   ๒. นางจันทรเพ็ญ มีเจริญ 
 ๓. นางจุฑาภิรมย แยมโพธ์ิใช   ๔. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธ์ิใช 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 1. นายพีรสร วรพฤกษ แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ โดยเพิ่ม “in” หนา “Delivery “ 
 2. นางจันทรเพญ็ มีเจริญ ทีป่ระชุมอนุมัติ 
 3. นางจุฑาภิรมย แยมโพธ์ิใช ที่ประชุมอนุมติ 
 4. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธ์ิใช แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “A case study”  
เปน “A Case Study”  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชือ่เรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวพิมพอักษร แกวภักดี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ๑. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและองักฤษ 
  เดิม 
  - แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการธุรกจิเกษตรในจังหวัดสงขลา 
  - Guidelines for Development of Entrepreneurship for Potential Agribusiness in 
Songkhla Province 
  ใหม 
  - การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจเกษตรในจังหวัดสงขลา 
 - Potential Development of Agribusiness Entrepreneur in Songkhla Province  
 ๒. ควรเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง 

   มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓ แจง
ผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งไดดําเนินการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ราย คือ นางสาวนิศารัตน เสงนนท และ
นางสาวอัจติมา อาจหาญ น้ัน   
 



 
 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑.  นางสาวนิศารัตน เสงนนท ทีป่ระชุมไมอนุมัติ และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  - อาจารยที่ปรึกษาควรระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องการคนควาอิสระ และหาก
ตองการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องการคนควาอิสระ ใหเสนอแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องการคนควาอิสระ 
(บค. 1/1) เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  
 ๒.  นางสาวอัจติมา อาจหาญ ที่ประชุมอนุมัติ และตรวจสอบรายละเอียดแนบแบบแจงผลการ
สอบโครงรางการคนควาอิสระ ขอ ๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ชองไมเหมาะสม ควรมีการแกไข เชน รูปแบบ
สถานประกอบการ / จํานวนหองพัก นาจะแสดงความคิดเห็นผิดคน    
 มติท่ีประชุม  รับทราบเฉพาะนางสาวอัจติมา อาจหาญ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษา 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องการคนควาอิสระ ของนางสาวนิศารัตน 
เสงนนท     
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ใหใชช่ือเรื่องเดิม และปรับวิธีการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม 
  ๒. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “in muang District” เปน “in Muang 
District” 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
 ดวย นางสาวอัจติมา อาจหาญ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
และไดแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ แลวน้ัน 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ      
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ   

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
 ดวย นางสาวธิดารัตน เปนไชย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะบริหารธุรกจิ ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 

 ๕.  แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 



 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ปรับปรุงในสวนของบทคัดยอภาษาอังกฤษกอนจะเขาเลมวิทยานิพนธ และสงใหศูนยภาษา
ตรวจสอบ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา    

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายสุธี ตุลยาพงศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 

 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบ ใหกลับไปแกไขหนาปกวิทยานิพนธ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธใหถูกตอง 
ต้ังแต บว. 5/1 – บว. 7/2 และเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ดวย นางสาวทิพยรัตน สงเคราะห นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 
 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา    

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ๑. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 
  เดิม 
  - การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกทีผ่ลิตเอนไซมโปรตีเอสจากปลาหมักทีม่ีศักยภาพในการเตรียม
อาหารสําหรับลูกสุกรหยานม 
  - Screening of Protease Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Fish Which 
Is Potential for the Weaned Pig Feed 
  ใหม 
 - Screening of Protease Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Fish 
Potential for  Weaned Pig Feed 



 ๒. แกไข Abstract  
 ๒. ตรวจสอบความถูกตองนามสกลุภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมติัการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สาํหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย 
 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey) 

 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรบัปริญญาสําหรบันักศึกษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอน ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ดวย นายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร ไดกลบัเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผน ก แบบ ก ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลังพนสภาพการเปน
นักศึกษา ในปการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ และไดดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน ๓ รายวิชา เปนที่เรียบรอย
แลว โดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตามคําสั่งคณะเกษตรศาสตรที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แตไมสามารถชําระเงินคาเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได เน่ืองจากไมมี
ระเบียบวาดวยอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอระเบียบการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอน ในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ใหเพิ่มคาเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาละ ๑๕๐ บาท ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเก็บคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก เสนอใหเชิญอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
มาประชุม เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและเขาใจบทบาทหนาที่ที่แทจริงของการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
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