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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  

๓. รองศาสตราจารยสายัณห   สดุดี กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยสราวุธ จริตงาม กรรมการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ  

๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ของสาย แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการประมง 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๔. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๕. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๑/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Google Zoom   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางย่ังยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

 ๑. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑ ทบทวนการเขียนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร 

 ๒. หนาที่ ๗ ขอ ๑.๑ ปรับแกปรัชญาเปน ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสมตอการผลิตสัตวน้ําอยางยั่งยืนตามแนวทางอาหารปลอดภัย และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

 ๓. หนาที่ ๘ ขอ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุงตรวจสอบการสะกดคาํใหถูกตอง 

 ๔. หนาที่ ๑๔ ขอ ๒ กลุมวิชาเลือกใหทบทวนรายวิชาใหม 

 ๕. หนาที่ ๑๙–๒๘ ใหตรวจสอบความถูกตองของคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม

ในคราวตอไป 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. หนาที่ ๕ แกไข ขอ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ปรับแกการเขียนใหสั้น กระชับ และตรงตาม

สถานการณ โดยใสเนื้อหาที่จะพัฒนา เชน การจัดการเรียนการสอน การทดลอง เปนตน 

 ๒. หนาที่ ๑๑ ปรับแผนการรับนกัศึกษาตามมาตรฐานอยางนอย แผนการเรียนละ ๕ คน รวม ๑๐ คน 

 ๓. หนาที่ ๑๖ ทบทวนแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ ไมควรมีรายวิชาลงทะเบียนมากจนเกินไป 

เนื่องจากนักศึกสําเร็จการศึกษาดวยการทําวิทยานิพนธ และมีขอบังคบัใหตีพิมพบทความที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนเงื่อนไข

การสําเร็จของนักศึกษา โดยหลักสูตรเลือกรายวิชามา ๑ รายวิชา และบังคับใหนักศึกษาเรียนรวมกับ แผน ก แบบ  

ก ๒  

 ๔. หนาที่ ๑๖ และหนาที่ ๑๗ รายวิชาสัมมนาของแผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ก ๒ ควรอยูใน

ปการศึกษาและภาคการศึกษาเดียวกัน 



 ๕. แผน ก แบบ ก ๒ วิชาเลือก (4) ควรไปอยูในปการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  ๖. ปรับแกการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุมและสื่อถึงเรื่องที่จะสอน  

 มติที่ประชุม  แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม

ในคราวตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑ ๕.๔ พิจารณาเรื่องการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดท่ี ๑๐  

การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ 

มติที่ประชุม  มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

อยูระหวางดําเนินการ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต 

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕ 

ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

๒. ๔.๓ พิจารณาเรื่องขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. นางสาวนฤมล  ทองกอบสม  ๒. นางพิมพอักษร แกวภักดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหเลขานุการสรุปผลการติดตามความกาวหนา

ทางการศึกษาของบัณฑิตทุกคน เพ่ือแจงใหคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 

ศึกษาทราบกอนสิ้นภาคการศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕ 

ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔             

 

๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๓ ราย ดังนี ้
๑. นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง  ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 
๓. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕ 

ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔                  

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ  ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล  

๓. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง   ๔. นายกรกฏ  สันทัดการ          

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๔ 

ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔       

 

๕. ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ....) คณะเกษตรศาสตร  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๔ 

ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔  

๒. นําเสนอเขาที่ประชุมบัณฑิต 

ศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทรที ่

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

 



 

 

 ๔.๒  การเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม 

๒๕๖๓ระเบียบวาระที่ ๘.๑.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 1. ตัด S ออกจากคําวา “OILS” หรือจะปรับเปน “CLOVE ESSENTIAL OIL” เพ่ือลดการใช OF 
 2. ควรตัด “(Hevea brasiliensis)” ออก เพราะไมมีชื่อในภาษาไทย และไมควรแยกคําวา 

RUBBER PLANTATION ออกจากกัน 
 ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยพัชราภรณ วาณิชยปกรณ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดแจงให
นักศึกษาดําเนินการแกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
เรียบรอยแลว ยกเวน ขอเสนอแนะที่วา ไมควรแยกคําวา RUBBER PLANTATION ออกจากกัน และไม
สามารถแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการได เนื่องจากไดตรวจสอบการเขียนคําดังกลาวจากบทความ
วิจัยท้ังภายในและตางประเทศทุกบทความวิจัยแยกคําวา RUBBER PLANTATION ออกจากกันตามตัวอยาง
เอกสารที่แนบมาดวยนี้ ดังนั้นจึงขอคงรูปแบบการเขียนแยกคํา  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง 

   ดวย นางสาวอรอนงค บุญเสริม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 

๔ ราย ดังนี้ 

 ๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ    ๒. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง  

 ๓. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล    ๔. นายกรกฏ  สันทัดการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  



 

 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ....) 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุง

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ....) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ควรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 

 ๒. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนใหเห็นถึงปจจัยของ

การจัดการของทรัพยากรทีย่ั่งยืน เชน กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของมนุษยที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งควรหา

มาตรฐานและเทคโนโลยีที่จะมาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีผลกระทบนอยที่สุดกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือให

เกิดความยั่งยืน 

 ๓. หนาที่ ๔ ขอ ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควรเขียนเก่ียวกับ

ประเด็นทีม่นุษยตองการคุณภาพของสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 

 ๔. หนาที่ ๕ ขอ ๑๒ ปรับแกการเขียนผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตร 

และความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเขียนใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีหรือมาตรฐานในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๕. หนาที่ ๗ ปรับแกปรชัญา เปน “มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการวิจัย 

ดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพและ

สังคม” 

 ๖. หนาที่ ๑๕ ควรตัดรายวิชาสัมมนา ๓ ออก โดยใหเรียนรายวิชาสัมมนา ๑ ในปการศึกษาที ่๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ และเรียนรายวิชาสัมมนา ๒ ในปการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ และใหนําหนวยกิต 

ของรายวิชาสัมมนา ๓ ไปเพ่ิมในรายวิชาวิทยานิพนธ  

 ๗. หนาที่ ๑๖ แกไขคําผิดรายวิชา 06-232-507 จาก “Westewater” เปน “Wastewater” 

 ๘. หนาที่ ๒๐-๒๑ รายวิชา 06-231-501 , 06-231-502 และรายวิชา 06-231-503 ควรจะเพิ่ม

หนวยกิตในการปฏิบัติดวย 

 ๙. หนาที่ ๒๕ รายวชิา 06-232-502 ปรับแกคําอธิบายรายวิชากับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกัน 

 ๑๐. หนาที่ ๒๕ รายวชิา 06-232-503 ควรจะเพ่ิมหนวยกิตในการปฏิบัติดวย เพ่ือใหสอดคลอง

กับคําอธิบายรายวิชา 



 

 

 ๑๑. หนาที่ ๒๖ แกไขภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญรายวิชา 06-232-505 จาก “Impact” เปน 

“impact” 

 ๑๒. ภาคผนวก ช ตรวจสอบการเขียนประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน   

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่

ประชุมในคราวตอไป 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑ ควรศึกษารายวิชาวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว หรือถามีรายวิชา

ใหศึกษา เชน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จํานวน ๓ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต 

 ๒. หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ หมวดวิชาบังคับ ควรแยกเปนบังคับรายวิชาที่ทุกคนตองศึกษา

และบังคับใหเรียนรายวิชารวม ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หนวยกิต และบังคับสาขา ๓ รายวิชา จํานวน ๙ หนวย

กิต รายวิชาที่เหลือเลือกของสาขาวิชาอีก ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธอีก ๑๘ 

หนวยกิต  

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่

ประชุมในคราวตอไป 

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. หนาที่ ๑๕ รายวิชาสัมมนา 2 ควรกําหนดไวในปการศกึษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 ๒. หนาที่ ๑๖ รายวิชาเลือก (4) ควรกําหนดไวในปการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

 ๓. หนาท่ี ๑๘ รายวิชา 03-151-502 คําอธิบายรายวิชาควรเขียนในลักษณะดังนี้ หลักการผลิต

พืชอัจฉริยะ จะตองเปนการวิเคราะหขอมูลจากสภาพแวดลอม สภาพพื้นที่ในการปลูกเพ่ือวางแผนการควบคุม

การผลิตทั้งวงจร และครอบคลุมไปถึงการจัดการศัตรูพืช รวมไปถึงการติดตามการเจริญเติบโตของพืชตลอด

อายุจนถึงการเก็บเก่ียว  

 ๔. หนาที่ ๒๕-๒๖ รายวิชาที่เก่ียวกับไมผล เชน รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไมผลข้ันสูง , รายวิชา

การผลิตไมผลนอกฤดู และรายวิชาการผลิตไมผลเขตรอนในระบบอินทรีย ซึ่งตรวจสอบจากขอมูลอาจารย

ผูสอนแลวไมมีอาจารยผูสอนที่มปีระสบการณดานไมผล 

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่

ประชุมในคราวตอไป 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


