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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๔ มิถุนายน 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. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยสุนียรัตน ศรีเปารยะ กรรมการ 
๘. นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ แทนคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 
๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีดา ภูมี แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๑๐.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกลุ 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 นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   -  

 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
   ๑. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๒ ของปกรองประชุม จาก “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม” เปน “สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม” 
   ๒. กําหนดจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา เดิมจะจัดในปลายเดือนมถุินายน แตเน่ืองจากอยูในระหวางการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จึงตองเลื่อนไป

 



จัดในเดือนกรกฎาคมแทน ซึ่งในขณะน้ีเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาไดดําเนินการจัดทําคูมือในการอบรม โดยไดเชิญ
วิทยากรจากหนวยงานภายนอกมาบรรยายใหความรู ในหัวขอ “บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตอการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา” 
   ๓. รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก ไดใหขอเสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนา ดังน้ี 
     ๑. บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาคืออะไร 
     ๒. บทบาทของนักศึกษามีหนาที่อะไรบาง 
     ๓. ระเบียบของบัณฑิตศึกษามีอะไรบาง 
   ๔. รศ.ประดิษฐ มีสุข ไดใหขอเสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนา เกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสาํเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ของนายสุธี ตุลยาพงศ มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ ใหกลับไปแกไขหนาปกวิทยานิพนธ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
ใหถูกตอง ต้ังแต บว. 5/1 – บว. 7/2 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป น้ัน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

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. 

๔/๒๕๖๑ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ของนางสาวมัตตนา กลาคง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. วาที่รอยตรทีรงวุฒิ เรอืงรกุ 
๒. นายนัสรี หะสาเมาะ      
๓. นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ  
มติท่ีประชุม รับทราบ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม  
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวนิศารัตน เสงนนท 
๒. นางสาวอัจติมา อาจหาญ    
มติท่ีประชุม รับทราบ   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    

 

๔. ๔.๕ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ของนางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. 

๔/๒๕๖๑ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๔.๖ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ของนายสุธี ตุลยาพงศ  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ      

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑        

 

๖. ๔.๗ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายจิรายุ วุนสน 
๒. นายนิรุทธ เรืองเดช    
มติท่ีประชุม  รับทราบ       

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

 

๗. ๔.๘  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายประณิธาน วารีกุล ๒. นายภูริณัฐ ทองคงแกว       
มติท่ีประชุม รับทราบ         

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑                     

 

๘. ๔.๙ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายจิรายุ วุนสน ๒. นายนิรุท เรืองเดช   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    

 

๙. ๔.๑๐ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม นางสาววิกัญดา 
แสงเงิน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๙ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    

 

 



 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๐. 

๔/๒๕๖๑ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๔.๑๑ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ของนางสาวทิพยรัตน สงเคราะห  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา    

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๑ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑         

 

๑๑. ๔.๑๒ แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๔ ราย 
ดังน้ี 
๑. นายพีรสร วรพฤกษ 
๒. นางจันทรเพ็ญ มีเจริญ 
๓. นางจุฑาภิรมย แยมโพธ์ิใช    
๔. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธ์ิใช    
มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา         

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

 

๑๒. ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวพิมพอักษร 
 แกวภักดี 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๓. 

๔/๒๕๖๑ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่อง 
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม ของนางสาวนิศารัตน เสงนนท    
มติท่ีประชมุ อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา    

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑         

 

๑๔. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม ของนางสาวอัจติมา อาจหาญ   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

 

๑๕. ๕.๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ของนางสาวธิดารัตน เปนไชย   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที ่ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๖. ๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของนายสุธี ตุลยาพงศ  
มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบ ใหกลับไปแกไขหนาปก
วิทยานิพนธ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธใหถูกตอง 
ต้ังแต บว. 5/1 – บว. 7/2 และเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษาในคราวตอไป   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๗๘ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๗. 

๔/๒๕๖๑ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๖ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของนางสาวทิพยรัตน 
สงเคราะห    
มติท่ีประชมุ เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา    

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๑ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑         

 

๑๘. ๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ของนางสาวอรฉัตร 
สิทธิเชนทร  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

 

๑๙. ๕.๘ พิจารณาเรื่องอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการเทียบ
โอน ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหรอมติสภามหาวิทยาลัย
   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๖๘๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นายเกรียงศักด์ิ แสงวิรุณทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ        
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว 
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. วัตถุประสงคของการวิจัยควรแยกเปนขอ ดังน้ี 
  ๑. คุณลักษณะของคุณภาพขอมูลทางบญัชี และปจจัยทางดานการประกอบธุรกจิ 
  ๒. วิเคราะหคุณภาพของขอมลู 
 ๒. ในการทํา Concept Paper ควรจะบอกวิธีในการทําวิจัยวาเปนอยางไร 
 ๓. ปรับแกการเขียนเอกสารอางองิใหถูกตอง ตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ดวย นายทวีศักด์ิ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ๑. ดร.กนกรัตน รัตนพันธ ที่ประชุมไมอนุมัติ และไมสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักได เน่ืองจากไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของและไมมีประสบการณที่เพียงพอในเรื่องของการทําวิจัย แตสามารถ
เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธรวมได 
  ๒. แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
  เดิม 
  - การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงนํ้าดิบเพือ่การผลิตนํ้าประปาของการประปาสวน
ภูมิภาค : กรณีศึกษาแมนํ้าตรัง จ.ตรงั 
  - Community Pariticapation in Raw Water Sources Management for Water Supply 
Production of Provincial Waterworks Authority : Case Study of Trang River, Trang Province 
 
 



  ใหม 
  - การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงนํ้าดิบเพือ่การผลิตนํ้าประปาของการประปาสวน
ภูมิภาค : กรณีศึกษาแมนํ้าตรัง จงัหวัดตรงั  
  - Community Pariticapation in Raw Water Source Management for Water Supply 
Production of Provincial Waterworks Authority: A Case Study of Trang River, Trang Province 
  ๓. การเขียน Concept Paper ใหปรับแกโดยวิธีการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการ ควรมี
รายละเอียดใหชัดเจน 
  ๔. หาบรรณานุกรมทีเ่กี่ยวของกบัการทําวิจัยเพิ่มเติม 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติเฉพาะช่ือเรื่องวิทยานิพนธ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บรหิารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ   

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรการสอบประมวลความรู   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว    ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ    

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา (แผน ข) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายพีรสร วรพฤกษ    ๒. นางจันทรเพญ็ มีเจรญิ 
 ๓. นางจุฑาภิรมย แยมโพธ์ิใช   ๔. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธ์ิใช 
 ๕. นางสาวหน่ึงฤทัย จันทรแกว  
 คณะบริหารธุรกจิ ขอสงแบบฟอรมดังน้ี 
 ๑. แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรบันักศึกษา
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๒. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey)   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ปรับแกการเขียน Abstract ใหถูกตอง และเสนอประธานคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา
เพื่อตรวจสอบ 



 ๒. ตรวจสอบช่ือเรื่องการคนควาอิสระภาษาไทยและภาษาองักฤษใหถูกตองและตรงกันในทกุ
แบบฟอรมการคนควาอิสระ ต้ังแต บค. 1 – บค. 6/1 
 ๓. ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล ของนักศึกษาใหถูกตอง 

 มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา 

๕.๖  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบการขอเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) จํานวน ๑ ราย คือ นางกนกรัตน รัตนพันธุ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ แจงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  
 รศ.ประดิษฐ มีสุข ไดเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 
 ๑. ครั้งที่ ๑ ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ หนาปกสมีวง และปจจุบนัใชนอยมาก เน่ืองจากไดปรบัปรุง 
คํานิยาม จํานวน ๘ หนา  
 ๒. ครั้งที่ ๒ ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดนําเอาคํานิยามทีป่รบัปรุง ๘ หนาไปใสไว แตเน้ือหาก็ยัง 
ไมครบ หนาปกสเีทา  
 ๓. ครั้งที่ ๓ ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาปกสีชมพู ไดปรับปรงุเอาคํานิยามทัง้ ๘ หนา และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปใสไวในเลมเปนทีเ่รียบรอย และใชเลมน้ีในปจจุบัน        

  ๖.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๙๑๒,๙๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนกรกฎาคม และเสนอวาระ เพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
ของนายพงศพันธุ แพรกทอง เปนที่เรียบรอยแลว 

  มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 

 

 

 



  ๖.๓ แบบรายงานความกาวหนา สําหรับผูไดรับทุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๙๑๒,๙๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนกรกฎาคม และเสนอวาระ เพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแบบรายงานความกาวหนา สําหรับผูไดรับ
ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อ
การวิจัย และพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม ของนางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน เปนที่เรียบรอยแลว  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  ๖.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๙๑๒,๙๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนกรกฎาคม และเสนอวาระ เพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน  
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ ของนางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง เปนที่เรียบรอยแลว 

  มติท่ีประชุม อนุมัติ  

  ๖.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๙๑๒,๙๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนกรกฎาคม และเสนอวาระ เพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ ของวาที่ ร.ต.ฉัตรชัย 
ศรีเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว 

  มติท่ีประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ วาระเวียนประจําเดือนสิงหาคม 
  ๗.๑ วาระเสนอเพ่ือทราบ 
  ๗.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๑๑๐,๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม และเสนอวาระเพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายภูริณัฐ ทองคงแกว   ๒. นายประณิธาน วารีกุล 
  ๓. นายชลภัทร ยุติวงศสันติ       

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



  ๗.๒ วาระเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๗.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๑๑๐,๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม และเสนอวาระเพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมั ติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่อง
วิทยานิพนธ ของนายตรัยตาฬ กาฬวงศ เปนที่เรียบรอยแลว 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ขอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากเน้ือหาทัง้หมดไดเปลี่ยนไป
จากเดิม และตองการความชัดเจนมากกวาน้ี 
 ๒. ช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษควรจะปรับปรุงใหมหรือไม 
 ๓. เปน SME หรือ SMEs 
 ๔. การสอบถามยอดขายและกําไร อาจจะไดคําตอบคอยขางยาก (คําถามสวนที่ ๒) ดังน้ันควรหาวิธี 
การคํานวณใหไดวายอดขายเทาไหรจึงจะไดกําไรหรือขาดทุน  
 ๕. เอกสารอางองิบางช้ินงานไมอยูในโครงราง และควรเขียนอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียน
เอกสารอางองิ  

  มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

  ๗.๒.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง  
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๑๑๐,๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม และเสนอวาระเพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน 
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณา เรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
  ๑. นางสาวกัญญารัตน รักษาแกว   ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล  

  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ใหตรวจสอบสาขาชํานาญการของผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.มนตสรวง ยางทอง 

  มติท่ีประชุม  อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  ๗.๒.๓ พิจารณาเรื่องการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๑๑๐,๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องของดประชุม 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม และเสนอวาระเพื่อทราบ และ
พิจารณาเปนวาระเวียน น้ัน  
  ในการน้ี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณา เรื่องการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
เกิน ๒ ภาคการศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒๒ ราย ดังน้ี 
  ๑. นางสาวขนิษฐา แกวรตันะ   ๒. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว 
  ๓. นางสาวพลอยไพลิน บุตรแสงดี  ๔. นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย 
  ๕. นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง  ๖. นางสาวเดือนนภา โพธ์ิสุการ 



  ๗. นายกรธัช สรกิจศักดา   ๘. นางสาวกรขนก อุนินทะโร 
  ๙. นางสาวจิตราภรณ ชวยทุกข  ๑๐. นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ 
  ๑๑. นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย  ๑๒. นางสาวจริยา คําสุวรรณ 
  ๑๓. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ   ๑๔. นายนพปพน พรหมเทพ 
  ๑๕. นางนิภาวรรณ จันแดง   ๑๖. นางสาวนิศารัตน เสนนนท 
  ๑๗. นางสาวมนฤดี มณีโชติ   ๑๘. นายวัชรินทร สงสังข 
  ๑๙. นางสาววาทิณี นุยแนบ   ๒๐. นางสาวอัจติมา อาจหาญ 
  ๒๑. นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา  ๒๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน 

  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 - ควรแยกกลุมของนักศึกษาใหชัดเจน โดยแยกเปนนักศึกษากลุมวิทยานิพนธหรือกลุมการคนควา
อิสระ 
 มติท่ีประชมุ  อนุมัติ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 


