
h 
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วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรพร ธารางกูร แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
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ผูไมมาประชุม  
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๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๕๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
  -  
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
  - แกไขหนาที่ ๘ วาระที่ ๕.๑ ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก Turt เปน Turf  

  มติที่ประชุม  แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒     

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของนายมังกร แกวลอย และนางสาวสุภนิดา จารุพันธ ที่ประชุม 
ไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
             ๑. นายมังกร แกวลอย แกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี  

   เดิม 

 - แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดสงขลา 

   - Guidelines for Servide Quality Development of Artificial Turt Football Field  
 In Songkhla Province 

   ใหม 
   - Guidelines on the Service Quality Development of Artificial Turt Football Fields 
   Business in Songkhla  
   มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหปรับปรุงการเขียน Concept paper ใหมีกรอบแนวคิด ระเบียบ 
   วิธีวิจัย ใหปรากฏในหัวขอที่ ๒ ความสําคญัและที่มาของหัวขอวิจัย และเพ่ิมแหลงขอมูลที่เก่ียวของ 

   ในการจัดทํางานวิจัย    
   ๒. นางสาวสุภนิดา จารุพันธ แกไขตามขอเสนอแนะดังนี้ 
  เดิม 

   - ผลกระทบจากการปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยตอปริมาณยอดคงคางสินเชื่อดวยคุณภาพของ  

   ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา 

   - The impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behaviour : Evindence from 

   Kasikorn Bank in Songhla Province  
   ใหม 
  - The impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behaviour : Evindence from 

   Kasikorn Bank in Songkhla Province   
 มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหปรับปรุงการเขียน Concept paper ใหมีกรอบแนวคิด  
 ระเบียบวิธีวิจัย ใหปรากฏในหัวขอที่ ๒ ความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัย โดยเพ่ิมแหลง 

 ขอมูลที่เก่ียวของในการจัดทํางานวิจัย สําหรับชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย และไมควรระบุชื่อ 

 หนวยงาน เน่ืองจากจะมีผลตอการเผยแพรงานวิจัยในอนาคต 

 มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหนําเสนอเขาที่ประชุม 
 



 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 ๑. นายมังกร แกวลอย  

 เดิม  

 - แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดสงขลา 

 - Guidelines on the Service Quality Development of Artificial Turt Football Fields 

   Business in Songkhla 

 ใหม 
 - Guidelines on the Service Quality Development of Artificial Turf Football Fields 

   Business in Songkhla 

 - ปรับแกคําสะกดในเอกสารอางอิง จาก วรสาร เปน วารสาร และ การศักษา เปน 
 การศึกษา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๒. นางสาวสุภนิดา จารพุันธ 
 เดิม 

 - ผลกระทบจากการปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยตอปริมาณยอดคงคางสินเชื่อดอยคุณภาพของ  
 ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา  
 - The impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behaviour : Evindence from 

 Kasikorn Bank in Songkhla Province 

 ใหม 
 - ผลจากการปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยตอปรมิาณยอดคงคางสินเชื่อดอยคุณภาพของ  

 ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา 

 - The Effect of Housing Loan Releasing on Non-performing Loans of Kasikorn Bank  
 in Songkhla  
 - ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง 

           มติที่ประชุม เห็นชอบและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือจันทรท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ
การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวชัชชษา เทพอุบล     
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒        

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน    
มติที่ประชุม  รับทราบ              

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 

 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายมังกร แกวลอย    ๒. นางสาวสุภนิดา จารุพันธ    
มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบ และใหนําเสนอเขาที่ประชุม   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๓ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 

 

๕ ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวชิาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
คณะเกษตรศาสตร นางสาวจิราพร วรรณะ  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือจันทรท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

๖. ๕.๓ พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน    
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    

 

๗. ๕.๔ พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวขวญัใจ เศรษฐชวย  ๒. นายวัชรินทร สงสังข 
๓. นายประณิธาน วารีกุล   ๔. นายชลภัทร ยุติวงศสันติ 
๕. นายภูริณัฐ ทองคงแกว 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอสภาวิชาการตอไป               

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๓ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒       

 

๘. ๕.๕ พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๗๗๔ 
ลงวนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 

 



 

 

 ๔.๒  รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขอรายงานผลความกาวหนา
วิทยานิพนธ ภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๒   
           คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอรายงานผลความกาวหนาวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
           ๑. นายกีรตกิร  อินทรักษ                               ๒. นายวิษุวัฒน  อายุสุข 

           ๓. นายวิศรุต  นุนเกลี้ยง                             ๔. นายวิทยา  ยอดรักษ   
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 - นายวิทยา ยอดรักษ แกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก Eeffectiveness เปน Effectiveness 

           มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา    

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

           คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
           ๑. นายขจรพงศ  นิ่มนวล                  ๒. นายทวีศักดิ์  ทองขวัญ 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 ดวย นางสาววิกัญดา แสงเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ  
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นางสาวอักษราภัค หองโสภา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
           คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 เดิม 

 - คุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของธุรกิจจัดสงพัสดุในภาคใต 
 - Service Quality Affecting Decision to use Parcel Delivery Business in Southern 

 

 

 



 

 

 ใหม 
 - คุณภาพการบริการและความพึงพอใจที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจจัดสงพัสดุในภาคใตของ 
 ประเทศไทย 

 - Service Quality and Satisfaction Affecting Decision-making in Parcel Delivery Service in the  
 Southern Thailand  
 - ปรับแกวัตถุประสงค ขอ ๓.๒ จาก เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ 
 ธุรกิจจัดสงพัสดุในภาคใต เปน เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ 
 ในการใชบรกิารธุรกิจจัดสงพัสดุในภาคใต  

           มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ๕.๒  พจิารณาเร่ืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นายขจรพงศ นิ่มนวล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ 
           คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ   
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 
 แกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - การทํานายระดับเสียงจากการจราจรบนผิวทางพาราแอสฟลตติกคอนกรตีและพาราสเลอรี่ซีล 

 - Prediction of Traffic Noise Level on Para Asphaltic Concrete and Para Slurry Seal  
 Pavement 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๕.๓  พจิารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดขอสอบ

วิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

           คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


