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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๘ ตุลาคม 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. รองศาสตราจารยสุนียรตัน ศรีเปารยะ กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  ทองหนูนุย กรรมการ 
๙.  ผูชวยศาสตราจารยจรีะศักด์ิ เพียรเจริญ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศร ี กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพทุธางกรู กรรมการ   
๑๓. นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ กรรมการ 
๑๔. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข 
๒. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   - ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีขอเสนอแนะใหฝายวิชาการและสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งรับผิดชอบดานงานบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ      

 



 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
   - สืบเน่ืองจากการจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวา ควรจะรับรอง
มติที่ประชุมทันที เพื่อความรวดเร็วในการแจงมติที่ประชุมกลับไปยังคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - แกไขระเบียบวาระที่ ๖.๖ – ๖.๙ เปนระเบียบวาระที่ ๗ วาระเวียนประจําเดือนสิงหาคม  
โดยระเบียบวาระที่ ๗.๑ วาระเสนอเพื่อทราบ และระเบียบวาระที่ ๗.๒ วาระเสนอเพื่อพิจารณา 

  มติท่ีประชุม รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
 ตามมติคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนวาระเวียน ไดพิจารณา
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ ของนายตรัยตาฬ กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปน้ี 
 ๑. ขอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากเน้ือหาทั้งหมดไดเปลี่ยนไป 
จากเดิม และตองการความชัดเจนมากกวาน้ี 
 ๒. ช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษควรจะปรับปรุงใหมหรือไม 
 ๓. เปน SME หรือ SMEs 
 ๔. การสอบถามยอดขายและกําไร อาจจะไดคําตอบคอนขางยาก (คําถามสวนที่ ๒) ดังน้ันควรหาวิธี 
การคํานวณใหไดวายอดขายเทาไหรจึงจะไดกําไรหรือขาดทุน  
 ๕. เอกสารอางอิงบางช้ินงานไมอยูในโครงราง และควรเขียนอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสาร 
อางอิง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 ๑. แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชช่ือเรื่องเดิม 
 ๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ  
 ๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบความถูกตอง 

 มติท่ีประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 



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. 

๕/๒๕๖๑ 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓.๑ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของนายสุธี ตุลยาพงศ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๔ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ของนายเกรียงศักด์ิ 
แสงวิรุณทร  
มติท่ีประชุม รับทราบ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑    

 

๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวสทุธาทิพย 
บุญเรือง    
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา    

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๐ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑    

 

๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิง่แวดลอม ของนายทวีศักด์ิ สุวรรณจันทร 
มติท่ีประชุม อนุมัติเฉพาะช่ือเรื่องวิทยานิพนธ และ 
ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร
บัณฑิตศึกษา 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๐ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. 

๕/๒๕๖๑ 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร ของวาที่ ร.ต.ฉัตรชัย 
ศรีเพิ่ม  
มติท่ีประชมุ อนุมัติ     

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑         

 

๖. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ 
การจัดการทรัพยากรประมง จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว     
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๒ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑           

 

๗. ๕.๕ พิจารณาเรือ่งการอนุมัติการสําเรจ็การศึกษา 
(แผน ข) สาขาวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 
๑. นายพีรสร วรพฤกษ  
๒. นางจันทรเพญ็ มีเจรญิ 
๓. นางจุฑาภิรมย แยมโพธ์ิใช    
๔. พ.ต.ท.ชัยทัต แยมโพธ์ิใช 
๕. นางสาวหน่ึงฤทัย จันทรแกว         
มติท่ีประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา          

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๗๐ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑                     

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๘. 

๕/๒๕๖๑ 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๕.๖  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบการขอเพิ่มอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559)   
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ     

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๘๖๐ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม       
 ดวย นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑    
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต   ๒. นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร       
 ดวย นายฉัตรชัย ศรีเพิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑    
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวเปมิกา เมืองคํา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - แกไขช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 เดิม 
 - อิทธิพลของทัศนคติ ปจจัยดานสังคม และความไววางใจที่มีตอความต้ังใจซื้อประกันชีวิตกับ
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 และความไววางใจที่มีตอความต้ังใจซื้อประกันชีวิต ของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา 
 - Influence of Attitude, Social Factor and Trust of People in Songkhla  Province 
on Intention to Buy Life Insurance. 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 



 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นายกรธัช สรกิจศักดา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ   
 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี  
 ๑. นายสมศักด์ิ พรมศร ี    ๒. นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี  
 ๑. นางสาวอัจติมา อาจหาญ    ๒. นางสาวนิศารัตน เสงนนท 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

  

 

 

 

 



 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑    
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาววัลภา เหลือแหล   ๒. นางกัญญารัตน รักษาแกว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขอสอบ
วิทยานิพนธในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายสมศักด์ิ พรมศร ี   ๒. นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องเอกสารแนวคิดหลัก หลักสูตรใหม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  
 ดวยสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลการดําเนินงานที่ผานมาไดสั่งสมประสบการณตอผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา 
อาจารยผูสอนและเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร ณ เวลาน้ี สาขาวิศวกรรมโยธาจึงเห็น
ความสําคัญที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยไปอีกข้ัน โดยการเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูการยอมรับในระดับนานาชาติ 
ผานการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก น้ัน   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอเอกสารแนวคิดหลัก หลักสูตรใหม ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   
 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 ๑. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper 
 ๒. อาจารยประจําหลักสูตรควรหาประสบการณเพื่อสรางความเปนนักวิชาการระดับมืออาชีพ
 ๓. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีทุนวิจัย ในระดับที่มากพอที่จะสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักศึกษา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา 
และนําเสนอสภาวิชาการ  

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ตามที่ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิต 
ศึกษา เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา น้ัน 
ไดมีขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ฝายเลขานุการ มีความประสงคขอปรับปรุงแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม  
 ๑. ปรับแก บศ. 1 ขอ ๓ จาก “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา” เปน “ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาหลกั”  
 ๒. ปรับแก บศ. 1/1 จาก “อาจารยที่ปรึกษาธรวม” เปน “อาจารยที่ปรกึษารวม” 
 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” ออกจากแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
 ๖. ปรับแก บศ. 5 จาก “เรียน คณบดี” เปน “เรียน ประธานคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา” 
 ๗. บศ. 7 เพิ่มหมายเหตุ ขอ ๓. นักศึกษาตองแนบแบบตอบรับการเปนผูทรงคุณวุฒิ และขอ ๔ 
นักศึกษาตองแนบแบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


