
h 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  แทนประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  

๓. รองศาสตราจารยสายัณห   สดุดี กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ  

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๒. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๓. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ  

๒. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  - กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ประจําเดือนเมษายน ในวันศุกรที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๓/๒๕๖๔ เมื่อจันทร ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เพาะเลี้ยง สัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ 

ดังตอไปนี้ 

 ๑. ควรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 

 ๒. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนใหเห็นถึงปจจัยของการ

จัดการของทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของมนุษยที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งควรหามาตรฐานและ

เทคโนโลยีที่จะมาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีผลกระทบนอยท่ีสุดกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

 ๓. หนาที่ ๔ ขอ ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควรเขียนเก่ียวกับประเด็น

ที่มนุษยตองการคุณภาพของสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 

 ๔. หนาที่ ๕ ขอ ๑๒ ปรับแกการเขียนผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตร และ

ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเขียนใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีหรือมาตรฐานในการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา รวมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๕. หนาที่ ๗ ปรับแกปรัชญา เปน “มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการวิจัย ดาน

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพและสังคม” 

 ๖. หนาที่ ๑๕ ควรตัดรายวิชาสัมมนา ๓ ออก โดยใหเรียนรายวิชาสัมมนา ๑ ในปการศึกษาที ่๑ ภาค

การศกึษาท่ี ๑ และเรียนรายวิชาสัมมนา ๒ ในปการศึกษาท่ี ๒ ภาคการศกึษาที่ ๑ และใหนําหนวยกิต ของรายวิชา

สัมมนา 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 ควรจะเพิ่มหนวย

กิตในการปฏิบัติดวย 

 ๙. หนาที่ ๒๕ รายวชิา 06-232-502 ปรับแกคําอธิบายรายวิชากับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกัน 

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

คําอธิบายรายวิชา 

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

“impact” 



 ๑๒. ภาคผนวก ช ตรวจสอบการเขียนประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน  

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม

ในคราวตอไป 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ปรับแกชื่อสาขาวิชา จาก “เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม Master of Science Program in 

Aquaculture and Environment” เปน “เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสิ่งแวดลอม Master of Science Program 

in Coastal Aquaculture and Enviroment” 

 ๒. หนาที่ ๓ แกไขจาก “สัตซน้ํา” เปน “สัตวน้ํา” 

 ๓. หนาที่ ๑๗ รายวชิา 06-235-511 ใหแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จาก “GeoInformatics” เปน 

“Geoinformatics” 

 ๔. หนาที่ ๒๐ รายวชิา 06-231-501 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย จาก “sustainable 

aquaculture and environmental friendly” เปน “sustainable and environmental friendly  

aquaculture”  

 ๕. หนาที่ ๒๒ รายวชิา 06-231-505 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ จาก “occurrance” เปน 

“occurrence” 

 ๖. หนาที่ ๒๔ รายวชิา 06-231-511 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรก จาก “bitotechnology” 

เปน “Biotechnology”  

 ๗. หนาที่ ๒๗ รายวชิา 06-232-506 คําอธิบายรายวิชาบรรทัดท่ี ๓ ใหตัด The ออก 

 ๘. หนาที่ ๒๘ รายวชิา 06-232-509 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนของคาํวา “intra-inter” 

 ๙. หนาที ๒๙ รายวชิา 06-232-511 แกไขชื่อภาษาอังกฤษ จาก “GeoInformatics” เปน 

“Geoinformatics” และชื่อภาษาอังกฤษ จาก “Managemen” เปน “Management” 

 ๑๐. หนาที่ ๓๐ รายวชิา 06-232-512 แกไขชื่อรายวิชา จาก “การจัดการวัสดุเศษเหลือจากการ

ประมงแบบยั่งยืน” เปน “การสรางผลิตภัณฑและการตลาดจากวัสดุเศษเหลือจากการประมง” 

 ๑๑. หนาที่ ๕๗ แกไขขอ 2.10 จาก “E-JOUNA” เปน “E-JOURNAL” 

 ๑๒. หนาที่ ๘๔ ผลงานการตีพิมพในวารสารตางประเทศ เรื่องที่ ๒ ชื่อเรื่องผลงานวิจัยใหแกไขตาม

หนาที่ ๘๘ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

 



๓.๒  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

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

 ๑. หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑ ควรศึกษารายวิชาวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว หรือถามีรายวิชา 

ใหศึกษา เชน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จํานวน ๓ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต 

 ๒. หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ หมวดวิชาบังคับ ควรแยกเปนบังคับรายวิชาที่ทุกคนตองศึกษาและ

บังคับใหเรียนรายวิชารวม ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หนวยกิต และบังคับสาขา ๓ รายวิชา จํานวน ๙ หนวยกิต รายวิชา

ที่เหลือเลือกของสาขาวิชาอีก ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธอีก ๑๘ หนวยกิต  

 มติท่ีประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม

ในคราวตอไป  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. หนาที่ ๒ ขอ ๘ ปรับแกดังนี้ 

      เดิม  

  ๑) เจาหนาที่ของรัฐ วิศวกรโยธา ของหนวยงานราชการ 

  ๒) วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนักงานประจําบริษัท 

  ๓) ประกอบอาชีพอิสระ 

  ใหม 

  ๑) วิศวกรโยธาในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ 

   ๒) วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนักงานประจําบริษัท 

  ๓) ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา 

 ๒. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑.๑ บรรทัดที่ ๖ แกไข จาก “เศรฐกิจ” เปน “เศรษฐกิจ” 

 ๓. หนาที่ ๙ ขอ ๒.๕.๑ ในตารางบรรทัดที่ ๕ ใหใสวงเล็บปดหลัง “จํานวนที่รับเขาศึกษา” 

 ๔. หนาที่ ๑๑ รายวิชา 04-116-502 แกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก “Graducate” เปน 

“Graduate”  

 ๕. หนาที่ ๒๓ รายวชิา 04-113-504 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ “driveres” ใหถูกตอง 

 ๖. หนาที่ ๒๓ รายวชิา 04-113-505 แกไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก “วิศวกรรมจราจรและแนะนํา

ระบบราง” เปน “วิศวกรรมจราจรและแนะนําระบบรางเบ้ืองตน” และแกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย 

“infrastrutures” ใหถูกตอง 



 ๗. หนาที่ ๒๔ รายวชิา 04-114-501 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย จาก “regulationsin” 

เปน “regulations in” 

 ๘. หนาที่ ๒๕ รายวิชา 04-115-502 คําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรกใหตัด “An” ออก 

 ๙. หนาที่ ๒๘ รายวิชา 04-116-503 แกไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตัดคาํวา 

“ปจจุบัน” และ “Current”ออก และแกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ “challengs” ใหถูกตอง  

 ๑๐. หนาที่ ๒๘ รายวชิา 04-116-504 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรกโดยตัด s ออก คําวา 

“grammars” และ “basics” 

 ๑๑. หนาที่ ๕๑ แกไขขอ 11 จาก “E-JOUNAL” เปน “E-JOURNAL” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

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 พิจารณาเรือ่งการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดท่ี ๑๐  

การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ 

มติที่ประชุม  มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษา วันจันทรที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๔       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เม่ือจันทรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางย่ังยืน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ....) คณะเกษตรศาสตร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๖ 

ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔       

๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๕ เมษายน 

๒๕๖๔ 

 

๒. ๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

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

คณะเกษตรศาสตร   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๖ 

ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๕ เมษายน 

๒๕๖๔  

 

๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  

นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๔ 

ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔   

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณารางขอบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 จากขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให

มหาวิทยาลัยพัฒนาผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑการสําเร็จ

การศกึษาดวยการนําเสนอขอมูลเฉพาะที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

 เลขานุการ มีความประสงคขอเสนอรางขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ปรับแกฉบับใหม ขอ ๔๗.๒.๒ แผนก แบบ ก ๒ โดยใหเพ่ิมขอความ “หรือนําเสนอตอที่

ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) จํานวน ๒ เรื่อง” 

 ๒. ปรับแกฉบับใหม ขอ ๔๗.๒.๓ แผน ข จาก “(Pre review)” เปน “(Peer review)” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - 

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระเวียนประจําเดือนเมษายน 

 ๗.๑  วาระเสนอเพื่อทราบ 

 ๗.๑.๑ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

 ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๐,๒๐๕ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพ่ือทราบ และพิจารณา 

เปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบประมวลความรู 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน 

๔ ราย ดังนี้ 

 ๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ   ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล 

 ๓. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง   ๔. นายกรกฎ  สันทัดการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 



 

 

 ๗.๒  วาระเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๗.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๐,๒๐๕ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพ่ือทราบ และพิจารณา 

เปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายธนพล พัมนภักดี เปนที่เรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ 

 ๗.๒.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๐,๒๐๕ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพ่ือทราบ และพิจารณา 

เปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายธนพล พัมนภักดี เปนที่เรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ  

 ๗.๒.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง 

 ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๐,๒๐๕ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพ่ือทราบ และพิจารณา 

เปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ แพรกทอง 

เปนที่เรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และ

นําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

 

 



 

 

 ๗.๒.๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม  

 ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๐,๒๐๕ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนเมษายน และเสนอวาระเพ่ือทราบ และพิจารณา 

เปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางพิมพอักษร แกวภักดี เปนที่เรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ ๘ วาระเวียนประจําเดือนพฤษภาคม 

 ๘.๑  วาระเสนอเพื่อทราบ 

 ๘.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

 ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๓,๒๗๖ ลงวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนพฤษภาคม และเสนอวาระเพ่ือทราบ 

และพิจารณาเปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวอรอนงค บุญเสริม 

เปนที่เรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ๑. รศ.สายัณห สดุดี มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 - ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยในแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และรายละเอียด

แนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ มีการเวนวรรคแตกตางกัน คือคําวา “ที่แยกจากกุงขาว” 

 ๒. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 - เติม S ที่คําวา “FECE” 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๘.๑.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๓,๒๗๖ ลงวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนพฤษภาคม และเสนอวาระเพ่ือทราบ 

และพิจารณาเปนวาระเวียน นั้น 



 

 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

    ๑. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน  ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 

 ๓. นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ๑. รศ.สายัณห สดุดี มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 - นางสาวเปมิกา แปนประดิษฐ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษในแบบแจงผลการสอบ

วิทยานิพนธ ตองเปนตัวพิมพใหญทั้งหมด 

 ๒. นางสาวกิตติมา ตันตหิาชัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 - แกไขจาก “GUIDELNES” เปน “GUIDELINES” 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๘.๒ วาระเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๘.๒.๑ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

 ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๓,๒๗๖ ลงวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ ประจําเดือนพฤษภาคม และเสนอวาระเพ่ือทราบ 

และพิจารณาเปนวาระเวียน นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๔ ราย 

ดังนี้ 

 ๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ   ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล 

 ๓. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง  ๔. นายกรกฎ  สันทัดการ    
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


