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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันจันทรที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย แทนประธานกรรมการ 

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.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๓. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๔. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. รองศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ 

๓. นายโกสินทร ทีปรักษพันธ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

   -    

 



 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    

   - วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ และขอเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา จากเดิม 

วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปลี่ยนเปน วันอังคารท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

  ขอเสนอแนะท่ีประชุม  

  - หนาที่ ๖ แกไขในตารางลําดับที่ ๓ ควรระบุชื่อสาขาวิชาทั้ง ๓ สาขาวิชา ดังนี ้

   ๑. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

   ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

   ๓. สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ  

 มติท่ีประชุม แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ของดประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ และเสนอวาระเพ่ือทราบและพิจารณา คณะกรรมการ

ไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 ๑. นางสาวฟากีตะห บุปฟาดง  

  ๑.๑ รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก ใหตรวจสอบคําวา “Efficacy”  

  ๑.๒ รศ.สายัณห สดุดี 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 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 



 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

 ๑. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง    ๒. นายกรกฏ สันทัดการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง ที่ประชุมอนุมัติ 

 ๒. นายกรกฏ สันทัดการ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 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 of Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) 

By-product Extract in Diet on Antioxidant and Immunostimulant of Asian Seabass 

(Lates calcarifer)  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - เพ่ิมวาระที่ ๔.๕  ของดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ในปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  

นายตรัยตาฬ กาฬวงศ    

มติที่ประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

 

๒. ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวสุทธาทิพย 

บุญเรือง  

มติที่ประชุม รับทราบ       

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒         

 

๓. ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาววิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย     

มติที่ประชุม  รับทราบ          

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒            

 

๔. ๔.๔  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาสัตวศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร นายฐิติพงศ นกแกว         

มติที่ประชุม รับทราบ           

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒                       

 

๕. ๔.๕  ของดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๓๑๕ 

ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒                       

 



  

  



 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๖. ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง

คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวชัชชษา เทพอุบล   ๒. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง 

มติที่ประชุม ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒             

 

 

๗. ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวนฤมล ทองกอบสม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒             

 

๘. ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

๓ ราย ดังนี ้

๑. นายภูริณัฐ ทองคงแกว ๒. นายประณิธาน วารีกุล 

๓. นายชลภัทร ยุตวิงศสันต ิ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒          

 

๙. ๕.๔  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

 

 

 



 

 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๐.  ๕.๕  พิจารณาเรื่องขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา

ติดตอกันในภาคการศกึษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๖ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๑๑. ๕.๖  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย 

ดังนี้ 

๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว      ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๑๒. ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมัตกิารสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นายสมศักดิ์ พรมศร ี    ๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ ์

มติที่ประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๖ 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

๑๓. ๕.๘  พิจารณาเรื่องขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการชายฝงแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง      

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗ 

 



มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

เสนอเขาสภาวิชาการ ตอไป 

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒       

๒. นําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๔. ๖.๑.๑  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นายกรธัช สรกิจศักดา 

คณะกรรมการ  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๓ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

 

๑๕. ๖.๒.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง    ๒. นายกรกฏ สันทัดการ 

คณะกรรมการ  เห็นควรใหนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 

ศึกษาใหม 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๑. แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๒ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   

๒. คณะเกษตรศาสตร นําเสนอเขา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

ในวันจันทรท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๖. ๖.๒.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ  



วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร  

คณะกรรมการ  เห็นชอบ 

และงานทะเบียน บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๔ 

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   

๑๗. ๖.๒.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ 

คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บรหิารบัณฑิตศกึษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๓ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๘. ๖.๒.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การประมง นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร 

คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๒ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   

 

๑๙. ๖.๒.๕  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นายสุชาติ ไกรสุรสีห 

คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน 

แจงขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๒๓๒ 

ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

 



 

 



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นายตรัยตาฬ กาฬวงศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุ มัติ แต งตั้ งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ    

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ   

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสอบการคนควาอิสระ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นายกรธัช สรกิจศักดา   ๒. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นายกรธัช สรกิจศักดา แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก Provice เปน Province 

 ๒. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว ที่ประชุมเห็นชอบ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นายพลกฤต ขวัญออน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - บศ. ๓ แกไขกรรมการสอบ ลําดับที่ ๓ โดยตัด (ถามี) ออก 

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

 ดวย นายพลกฤต ขวัญออน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา จะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒     

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ 



  



 ๕.๕  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบอาจารยประจําและอาจารยผูสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ   

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนออาจารยประจําและอาจารยผูสอน หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. ผศ.ดร.อรุณ ลูกจันทร เปนอาจารยประจํา 

 ๒. ดร.อาศิส อัยรักษ เปนอาจารยผูสอน   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


