h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย
ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยอําพร
วิริยโกศล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารยสุนียรตั น
ศรีเปารยะ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ
อุไรรัตน
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
ทองหนูนุย
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยจรี ะศักดิ์
เพียรเจริญ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๓. นายโกสินทร
ทีปรักษพันธ
กรรมการ
๑๔. นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ
มีสุข
๒. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน
รักษสาคร
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
สงรักษ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.
- เมื่อคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึ ก ษามาครบองค ป ระชุม ประธานกลาวเป ดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงที่ประชุมทราบ
- ตามที่คณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึก ษา มีขอเสนอแนะใหฝายวิชาการและสํานัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งรับผิดชอบดานงานบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัด โครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอ เสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
- สืบเนื่องจากการจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวา ควรจะรับรอง
มติที่ประชุมทันที เพื่อความรวดเร็วในการแจงมติที่ประชุมกลับไปยังคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุก าร ไดสรุปมติก ารประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้ง ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ศรีวิชัย อาคารสํานัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกไขระเบียบวาระที่ ๖.๖ – ๖.๙ เปนระเบียบวาระที่ ๗ วาระเวียนประจําเดือนสิงหาคม
โดยระเบียบวาระที่ ๗.๑ วาระเสนอเพื่อทราบ และระเบียบวาระที่ ๗.๒ วาระเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนวาระเวียน ไดพิจารณา
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ของนายตรัยตาฬ กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
๑. ขอใหนําเข าที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึ กษา เนื่องจากเนื้ อหาทั้งหมดไดเ ปลี่ยนไป
จากเดิม และตองการความชัดเจนมากกวานี้
๒. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษควรจะปรับปรุงใหมหรือไม
๓. เปน SME หรือ SMEs
๔. การสอบถามยอดขายและกําไร อาจจะไดคําตอบคอนขางยาก (คําถามสวนที่ ๒) ดังนั้นควรหาวิธี
การคํานวณใหไดวายอดขายเทาไหรจึงจะไดกําไรหรือขาดทุน
๕. เอกสารอางอิงบางชิ้นงานไมอยูในโครงราง และควรเขียนอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสาร
อางอิง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชชอื่ เรื่องเดิม
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบความถูกตอง
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๑.

การประชุมครั้งที่

๒.

๓.
๕/๒๕๖๑
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔.

เรื่อง/มติที่ประชุม
๓.๑ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของนายสุธี ตุลยาพงศ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ของนายเกรียงศักดิ์
แสงวิรุณทร
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้ อาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวสุทธาทิพย
บุญเรือง
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้ อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดลอม ของนายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร
มติที่ประชุม อนุมัติเฉพาะชื่อเรื่องวิทยานิพนธ และ
ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๔
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๐
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๐
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๕.

การประชุมครั้งที่

๖.

๗.

๕/๒๕๖๑
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร ของวาที่ ร.ต.ฉัตรชัย
ศรีเพิ่ม
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรัพยากรประมง จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๕ พิจารณาเรือ่ งการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
(แผน ข) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายพีรสร วรพฤกษ
๒. นางจันทรเพ็ญ มีเจริญ
๓. นางจุฑาภิรมย แยมโพธิ์ใช
๔. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธิ์ใช
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรแกว
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เลขานุการ

แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๐
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๘.

การประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๑
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๖ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบการขอเพิ่มอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๐
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต
๒. นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร
ดวย นายฉั ตรชั ย ศรีเ พิ่ ม นัก ศึ ก ษาหลั ก สูตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาสั ตวศาสตร
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวเปมิกา เมืองคํา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัตชิ อื่ เรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เดิม
- อิทธิพลของทัศนคติ ปจจัยดานสังคม และความไววางใจที่มีตอความตั้งใจซื้อประกันชีวิตกับ
บริษัทเอไอเอ จํากัด ของประชาชนในจังหวัดสงขลา
- Influence of attitude, Social Factor and Trust on Intention to Buy in life
Insurance with AIA Co., Ltd. of People in Songkhla
ใหม
- อิทธิพลของทัศนคติ ปจจัยดานสังคม และความไววางใจที่มีตอความตั้งใจซื้อประกันชีวิต ของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา
- Influence of Attitude, Social Factor and Trust of People in Songkhla Province
on Intention to Buy Life Insurance.
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ดวย นางสาวณัฎ นิชา เมืองกาญจน นั ก ศึก ษาหลัก สูตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
การเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ได ขออนุมัติแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบโครงรา ง
วิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นายกรธัช สรกิจ ศักดา นักศึกษาหลักสูตรบริห ารธุร กิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน
๒ ราย ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ พรมศรี
๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึก ษาหลัก สูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุร กิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จํานวน
๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวอัจติมา อาจหาญ
๒. นางสาวนิศารัตน เสงนนท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาววัลภา เหลือแหล
๒. นางกัญญารัตน รักษาแกว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดว ย นัก ศึก ษาหลั ก สูต รวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมโยธา ไดข อสอบ
วิทยานิพนธในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ พรมศรี
๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๘ พิจารณาเรื่องเอกสารแนวคิดหลัก หลักสูตรใหม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
ดวยสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอมาไดมีก ารปรับ ปรุง หลัก สูตรเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลการดําเนินงานที่ผานมาไดสั่งสมประสบการณตอผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
อาจารยผูส อนและเจาหนาที่ซึ่ง เกี่ยวของกับ การบริห ารหลัก สูตร ณ เวลานี้ สาขาวิศวกรรมโยธาจึง เห็ น
ความสําคัญที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยไปอีกขั้น โดยการเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
ซึ่ง มีวัตถุประสงคห ลัก คือ การพัฒ นางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูการยอมรับ ในระดับนานาชาติ
ผานการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอเอกสารแนวคิดหลัก หลักสูตรใหม ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper
๒. อาจารยประจําหลักสูตรควรหาประสบการณเพื่อสรางความเปนนักวิชาการระดับมืออาชีพ
๓. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีทุนวิจัย ในระดับที่มากพอที่จะสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ตามที่ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นั้น
ไดมีขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ฝายเลขานุการ มีความประสงคขอปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ปรับแก บศ. 1 ขอ ๓ จาก “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา” เปน “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาหลัก”
๒. ปรับแก บศ. 1/1 จาก “อาจารยที่ปรึกษาธรวม” เปน “อาจารยที่ปรึกษารวม”
๓. ปรับแก บศ. 1/2 ขอ ๔ จาก “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา” เปน “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
หลัก”
๔. ปรับแก บศ. 2/2 จาก “เรียน คณบดี” เปน “เรียน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา” และแกไขหมายเหตุ ขอ ๒. จาก “บว. 2/2” เปน “บศ. 2/2”
๕. ใหตัด “บศ. 3” ออกจากแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตัง้ เปนผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
๖. ปรับแก บศ. 5 จาก “เรียน คณบดี” เปน “เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา”
๗. บศ. 7 เพิ่มหมายเหตุ ขอ ๓. นักศึกษาตองแนบแบบตอบรับการเปนผูทรงคุณวุฒิ และขอ ๔
นักศึกษาตองแนบแบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
นางสาวภัสธนมนท เลาหสกุล
ผูจดรายงานการประชุม
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
ผูตรวจรายงานการประชุม

