h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. ศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย
ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยอําพร
วิริยโกศล
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด
ชัยเพชร
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
ปญญาวุทโส
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยวรพร
ธารางกูร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง
๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา
วณิชพันธุ
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๒. นางสาวกิตติมา
ตันติหาชัย
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน
พรอมพุทธางกูร
แทนเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ
๒. รองศาสตราจารยจรูญ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกั ษ
๔. นายโกสินทร

มีสุข
เจริญเนตรกุล
สงรักษ
ทีปรักษพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษามาครบองค ป ระชุ ม ประธานกล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อจัน ทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุม ศรีวิชัย อาคารสํ านั ก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะให ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
ด ว ย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย อม ไดดําเนิ นการสอบโครงรางการคน ควาอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวัน ที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางนิภาวรรณ จันแดง
๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด ว ย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี
๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม
๓. นางสาวหยาดฝน ใจรักษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ได
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายชลภัทร ยุติวงศสันติ
๒. นายภูริณัฐ ทองคงแกว
๓. นายประณิธาน วารีกุล
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นายภูริณัฐ ทองคงแกว แกไขชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก Cousumer เปน Consumer
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๕ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ด ว ย นางสาวมั ต ตนา กล า คง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดดําเนินการสอบประมวลความรู เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ และการจัดการทรัพยากรประมง
ด วย นางสาวจิ ราพร วรรณะ นั กศึ กษาหลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเพาะเลี้ ย ง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ใหตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อผูคน พบ Meinken, 1967 วาอยูภายในวงเล็บหรือไม
ตัวอยาง Trigonostigma espei (Meinken, 1967) หรือ Trigonostigma espei Meinken, 1967
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นางสาวโฉมลั ก ษณา สุ วรรณกาญจน นั กศึ ก ษาหลั กสู ต รบริห ารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ได
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑. นางสาววาทินี นุยแนบ
๒. นางนิภาวรรณ จันแดง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวหยาดฝน ใจรักษ นั กศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นางสาววิกัญดา แสงเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ปรับแกแบบ บศ.๓ ใหถูกตองตามแบบฟอรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
ด ว ย นางสาวมั ต ตนา กล า คง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นางสาววิกัญดา แสงเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไดขอสอบวิทยานิพนธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ใหเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ จากเดิม วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เปลี่ยนเปน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๘ พิจารณาเรื่องแบบการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซึ่งมีนักศึกษาขอขยายเวลาในการศึกษา จํานวน ๑๘ ราย และเพื่อเปนการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของนักศึกษา
ถึงเหตุผลของการขอขยายเวลาและปริมาณงานคงเหลือ นั้น
เลขานุการ มีความประสงคขอเสนอแบบการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม ขอถอนวาระ
๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่ อใหทุกหลักสูตรมีการดําเนิ นงาน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูต รเป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานที่
กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้
จากเดิม รศ.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ
เปลี่ยนเปน ผศ.ประพจน มลิวัลย
เนื่องจาก รศ.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ เกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเสนอสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน พรอมพุทธางกูร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

