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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสภุานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๖.  รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมคิด ชัยเพชร กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  
๙.  ผศ.วรพร ธารางกูร แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๑๐. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ  
๑๓. นายโกสินทร ทีปรักษพันธ กรรมการ 
๑๔. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ  
๑๕. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกัษ สงรักษ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
   -  

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

  ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
  ๑. หนาที่  ๔ แกไข รายชื่อผูมาประชุม จากลําดับท่ี ๙ ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ 
แทนประธานกรรมการ เปนลําดับที่ ๑ 
  ๒. หนาที่ ๑๑ แกไข ระเบียบวาระที่ ๕.๓ จาก นางขนิษฐา แกวรัตนะ เปน นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ  

 มติที่ประชุม รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
  -  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะบริหารธรุกิจ นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ     
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 

๒. ๓.๒ แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวอัจติมา  อาจหาญ  ๒. นางสาวนิศารัตน  เสงนนท 
๓. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญแกว  ๔. นางสาวสุทธาทิพย  บุญเรือง 
๕. นายกรธัช  สรกิจศักดา   
มติที่ประชุม รับทราบ         

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒          

 

๓. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี ้
๑. นายวทิยา  ยอดรักษ   ๒. นายวิศรุต  นุนเกลี้ยง 
๓. นายวษิุวฒัน  อายุสุข      
มติที่ประชุม  รับทราบ           

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๒ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒             

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายกรกฏ สันทัดการ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๖ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๒              

 

๕. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย   
มติท่ีประชุม  รับทราบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒              

 

๖. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒             

 

๗. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นายตรยัตาฬ กาฬวงศ  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒             

 

 
 
 
 
 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๘ ๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา (แผน ก2) สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางขนิษฐา แกวรัตนะ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนงัสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒              

 

๙. ๕.๔  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา (แผน ข) สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  
จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว  ๒. นายกรธัช สรกิจศักดา 
๓. นางสาวนิศารัตน เสงนนท  ๔. นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง 
๕. นางสาวอัจติมา อาจหาญ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหคณะฯ ตรวจสอบผลการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาตางประเทศ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๔ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒             

 

๑๐. ๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  
นายสุชาต ิไกรสุรสีห   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๔๕ 
ลงวนัที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒              

 

  



  ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายกีรติกร อินทรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
๕.๑  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดขออนุมตัิแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมตัิแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู จํานวน 
๒ ราย ดังนี้  
 ๑. นางสาวณัฏนิชา  เมืองกาญจน   ๒. นายพงศพันธุ  แพรกทอง   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

 ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขอรักษาสภาพการเปนนักศกึษาเกิน ๒ ภาคการศกึษา สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ไดขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาอยูระหวางทําวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ  
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศกึษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้  

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล 
1 158705642002-4 นางสาวกัญญภาสกรณ  พรอัครเศรษฐ 
2 158705642004-0 นางสาวขวัญใจ  เศรษฐชวย 
3 158705642008-1 นายตรัยตาฬ  กาฬวงศ 
4 158705642020-6 นายวัชรนิทร  สงสังข 
5 159705642011-4 นางสาวนฤมล  ทองกอบสม 
6 159705642006-4 นายภูริณฐั  ทองคงแกว 
7 159705642001-5 นายชลภัทร  ยุติวงศสันติ 
8 159705642010-6 นางเปมิกา  เมืองคํา 
9 159705642004-9 นายประณธิาน  วารกีุล 

10 159705642005-6 นางพิมพอักษร  แกวภักดี 

  

 
ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล 

๑๑ 158705642010-7 นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต 
๑๒ 158705642023-0 นางสาวหยาดฝน ใจรักษ 

 ๒. นักศึกษาการคนควาอิสระ จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล 



1 158705642006-5 นางสาวจริยา  คาํสุวรรณ 
2 158705642012-3 นายนพปพน  พรหมเทพ 
3 158705642013-1 นางนิภาวรรณ  จันแดง 
4 158705642021-4 นางสาววาทิณี  นุยแนบ 
5 158705642027-1 นางสาวเบญจรตัน  ไชยสุริยา 
6 158705642028-9 นางสาวโฉมลกัษณา  สุวรรณกาญจน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  ใหนักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๒ และใหดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติวาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา    

 ๕.๓  พิจารณาเร่ืองใหความเห็นชอบเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ นั้น 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายประพจน  มลิวัลย 
 ๒. นางสาวณปภัช  ชวยชูหนู   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

            มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


