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 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ทองกอบสม 
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และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวขวัญใจ 

เศรษฐชวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

และงานทะเบียน บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๓๙ 

ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑             
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ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อจันทรที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๐. ๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๓๙ 

ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑           

 

๑๑. ๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย ศรีเพ่ิม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๔๑ 

ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑   

๒. นําเสนอที่ประชมุสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

๑๒. ๕.๘ พิจารณาเรื่องการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน  ๒ ภาคการศกึษา

ติดตอกัน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒๒ ราย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๓๙ 

ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑           

 

๑๓. ๖.๑ ชี้แจงชื่อเรื่องวิทยานิพนธที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธกับ สํานักสงเสริมวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ  



ชื่อเรื่องวิทยานิพนธในชวงท่ีมี การสอบไมตรงกัน จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว          ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

และงานทะเบียน บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนงัสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๔๑ 

ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑           

 

 

 

 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอสิระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม       

 ดวย นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม       

 ดวย นางสาววิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑   

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวทิยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๔  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาสัตวศาสตร       

 ดวย นายฐิติพงศ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

ไดดําเนินการสอบประมวลความรู เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๕  ของดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ในปการศึกษา ๒๕๖๒       

 ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ดําเนินการเปดรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอทุกภาคการศึกษา แตเนื่องจากไมมีผูสมัครเขาศึกษาตออยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปน

หลักสูตรบูรณาการและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดตอไป    

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคของดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  



 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นางสาวชัชชษา เทพอุบล    ๒. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวชัชชษา เทพอุบล ที่ประชุมอนุมัตแิละใหแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอังกฤษ ดังนี้ 

 เดิม 

 - ผลของการเสริมยีสตสกัด ผลิตภัณฑเบตา-แซค พลัส® รวมกับโพรไบโอติกในอาหารตอการ

เจริญเติบโตและระบบภูมิคุมกันของกุงขาว (Litopenaeus vannamei)  

 - Effects of Extracted Yeast, Beta-Sac Plus®, Combination with Probiotic 

Supplementation on Growth Performance and Immune Response in Pacific White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei)  

 ใหม 

 - ผลของการเสริมยีสตสกัด, ผลิตภัณฑเบตา-แซค พลัส®, รวมกับโพรไบโอติกในอาหารตอการ

เจริญเติบโตและระบบภูมิคุมกันของกุงขาว (Litopenaeus vannamei)  

 - Effects of Beta-Sac Plus® Yeast Extracted, Probiotic Supplementation on Growth 

Performance and Immune Response in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนเอกสารอางอิง 

 ๓. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง ปรับชื่อเรื่องใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเสนอเขาที่ประชุม

บัณฑิตศึกษาอีกครั้ง  

 มติที่ประชุม ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นางสาวนฤมล ทองกอบสม นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   



 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 

๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. นายภูริณัฐ ทองคงแกว    ๒. นายประณิธาน วารีกุล 

 ๓. นายชลภัทร ยุตวิงศสนัต ิ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒     

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  

 เดิม 

 - Marketing Factors Affecting Buying Decision Process for Types of Housing 

Property in Upper Southern 

 ใหม 

  - Marketing Factors Affecting Buying Decision Process for Types of Housing 

Property in the Upper Southern 

           มติที่ประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกันใน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน เนื่องจากเพ่ิงไดรับราชการ ตําแหนง

วิศวกรรมโยธาปฏิ บัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่ งปฏิบัติอยูที่

กรุงเทพมหานคร ทําใหไมสะดวกในการเดินทางไปศึกษาทุกวันเสารและอาทิตย  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา

ติดตอกัน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง  



 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว    ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล  

 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 

 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 

 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว แกไขหนาปกวิทยานิพนธ ดังนี้ 

  ๑.๑ ใหตัด full stop (.) ออกจากชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  

  ๑.๒ แกไข จาก “2561” เปน “2562” 

 ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล แกไขหนาปกวิทยานิพนธ ดังนี้ 

  ๒.๑ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย โดยตัดขอความ “เพ่ือการประยุกตใช” ขึ้นบรรทัด 

        ใหม    

  ๒.๒ แกไข จาก “2561” เปน “2562”  

           มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ

วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

 ๑. นายสมศักดิ์ พรมศร ี    ๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ์  

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 

 ๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 

 ๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

 ๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 ๕. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 



 ๑. นายสมศักดิ์ พรมศร ีแกไขหนาปกวิทยานิพนธ ดังนี้  

  ๑.๑ แกไขตรามหาวิทยาลัย จาก “ตราคณะวิศวกรรมศาสตร” เปน “ตรามหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  

  ๑.๒ ตัดคําวา “ป พ.ศ.” ออก และแกไข จาก “2561” เปน “2562” 

 ๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ์ แกไขหนาปกวิทยานิพนธ จาก “2561” เปน “2562”    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝง 

แบบบรูณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ตั้งแตป

การศึกษา ๒๕๕๕ โดยพบวาในแตละปมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว และ 

ในปการศกึษา ๒๕๖๑ ไมมีนักศึกษาคงเหลือในสาขาแลว นั้น       

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง เสนอเขาสภาวิชาการ 

ตอไป 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระเวียนประจําเดือนกุมภาพันธ 

 ๖.๑ วาระเสนอเพื่อ ทราบ 

 ๖.๑.๑  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม 

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๑ ราย คือ นายกรธัช สรกิจศักดา 

 คณะกรรมการไดพจิารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้ 

 - ใหตรวจสอบตําแหนงของ ผศ.ดร.ชัยรัตน จุสปาโล เปนอาจารยประจํา หรืออาจารยที่ปรึกษาหลัก 



 คณะกรรมการ  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 

 ๖.๒  วาระเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๖.๒.๑  พจิารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง   ๒. นายกรกฏ สันทัดการ   

 คณะกรรมการไดพจิารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

 ๑. นางสาวฟากีตะห บุปฟาดง  

  ๑.๑ รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก ใหตรวจสอบคําวา “Efficacy”  

  ๑.๒ รศ.สายัณห สดุดี เสนอปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาองักฤษ ดังนี้ 

  เดิม 

  Efficacy of Concentrated Organic Acid from Fermented Pineapple (Na-Cid®) on 

Growth Improvement of Probiotic Lactobacillus spp., Diet Digestibility and Growth 

Performance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)  

  ใหม 

  Efficacy of Organic Acid from Concentrated Pineapple Fermentation (Na-Cid®) 

on Growth Improvement of Probiotic Lactobacillus spp., Diet Digestibility and Growth 

Performance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)  

  ๑.๓ นางสาวกิตติมา  ตันติหาชัย เสนอปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  เดิม 

  Efficacy of Concentrated Organic Acid from Fermented Pineapple (Na-Cid®) on 

Growth Improvement of Probiotic Lactobacillus spp., Diet Digestibility and Growth 

Performance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

  ใหม 

  Efficacy of Concentrated Organic Acid from Fermented Pineapple (Na-Cid®) on 

Growth Improvement of Probiotic Lactobacillus spp., on Diet Digestibility and on Growth 

Performance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

  ๑.๔ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอที่ ๕ ใหตัดคําวา “สงผลให” ออก 

 ๒. นายกรกฏ สันทัดการ  

  ๒.๑ รศ.สายัณห สดุดี เสนอปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  เดิม 



  Effects of Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) 

By-product Extract in Diet for Antioxidant and Immunostimulant Substance of Asian seabass 

(Lates calcarifer) 

  ใหม 

  Preposition on Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum 

commune) By-product Extract in Diet for Antioxidant and Immunostimulant Substance of 

Asian seabass (Lates calcarifer)  

 

  ๒.๒ นางสาวกิตติมา  ตันติหาชัย เสนอปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  เดิม 

  Effects of Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) 

By-product Extract in Diet for Antioxidant and Immunostimulant Substance of Asian seabass 

(Lates calcarifer) 

  ใหม 

  Effects from Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum 

commune) By-product Extract in Diet for Antioxidant and Immunostimulant Substance of 

Asian seabass (Lates calcarifer) 

  ๒.๓ ศ.เสาวภา  อังสุภานิช เสนอแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “seabass” 

เปน “Seabass”  

  ๒.๔ ควรเพ่ิมวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ     

 คณะกรรมการ  เห็นควรใหนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาใหม 

 ๖.๒.๒  พจิารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๑ ราย คือ นายทวีศกัดิ์ สุวรรณจันทร 

 คณะกรรมการ  เห็นชอบ 

 

 

 ๖.๒.๓  พจิารณาเรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๑ ราย คือ นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ 

 คณะกรรมการไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Toturial” เปน “Tutorial”  

 คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๖.๒.๔  พจิารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๑ ราย คือ นายทวีศกัดิ์ สุวรรณจันทร  

 คณะกรรมการไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Toturial” เปน “Tutorial”  

 คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๖.๒.๕  พจิารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔,๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบ และ

พิจารณาเปนวาระเวียน นั้น  

 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแจงขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๑ ราย คือ นายสุชาติ ไกรสุรสีห  

 คณะกรรมการไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “on” เปน “for” และตัด “of” หลังคําวา 

Nursing ออก  

 คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๑ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


