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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  

๓. รองศาสตราจารยสราวุธ จริตงาม กรรมการ  

๔. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๕. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด ชัยเพชร กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๒. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๓. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. รองศาสตราจารยสายัณห   สดุดี  

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ออังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และผานระบบการประชุมออนไลน Google Meet  

  ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

  ๑. แกไขคําวา CUSTOMERS' โดยตัด S’ ออก 

  ๒. ปรับแกขอเสนอแนะระเบียบวาระที่ ๕.๑ ดังนี ้

   ๒.๑ นางสาวซารีนา  เจะเระ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย ใหตัดคําวา “ปจจัยการศึกษา” ออก 

   ๒.๒ นายซาฟารี  เจะเระ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “WORK” เปน “WORKING” 

          มติที่ประชมุ  รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ืออังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓      

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 - ไมม ี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ออังคารท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓  

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ

การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวฟากีตะห บุปผาดง 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิทยา ยอดรักษ  

มติที่ประชุม  รับทราบ         

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓           

 

๓. ๔.๔ แจงงดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรุง พ.ศ. 2559)  

คณะเกษตรศาสตร      

มติที่ประชุม  รับทราบ                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓               

 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวซารีนา  เจะเระ   ๒. นายซาฟารี  เจะเระ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา     

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๓ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓                 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ออังคารท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๕. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวกมลชนก  วังบุญคง   ๒. นายอภิสิทธิ์  ชูชวยคํา 

๓. นายธนพล  พัฒนภักดี          

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายภราดร  ประสงคสุข   ๒. นายปฐมพร  วงศเสน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

๗. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวกมลชนก  วังบุญคง   ๒. นายอภิสิทธิ์  ชูชวยคํา 

๓. นายธนพล  พัฒนภักด ี

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธตามมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ออังคารท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๘. ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

 ๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ  เรืองรุก ๒. นายภูมิศกัดิ์  ลอยผา 

 ๓. นายศิริพงษ  ลังกา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

๙. ๕.๖  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ แพรกทอง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  

 

๑๐. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ  เรืองรุก   ๒. นายภูมิศักดิ์  ลอยผา 

๓. นายศิริพงษ  ลังกา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ออังคารท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๑. ๕.๘ พิจารณาเรือ่งแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชา 

สัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร นายฐิติพงษ นกแกว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

๑๒. ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะเกษตรศาสตร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

๑๓. ๕.๑๐ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นายตรัยตาฬ กาฬวงศ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๖๓ 

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓    

 

 

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นางสาวหยาดฝน ใจรักษ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ

วิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

 ๑. วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ  เรืองรุก  ๒. นายภูมิศักดิ์  ลอยผา 

 ๓. นายศิริพงษ  ลังกา 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๔.๔  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

 ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบประมวลความรู เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๕  แจงขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดานวิชาการ 

ไดดําเนินการจัดประชุมและมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง

วิทยานิพนธภาษาไทย ของนายตรัยตาฬ กาฬวงศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 เดิม 

 -  MARKETING STRATEGIES INFLUENCE ON THE SUCCESSFUL OF SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES OF PROCESSED FOODS IN THE SOUTHERN BORDER PROVINCES 

 

 



 

 

 ใหม 

 - MARKETING STRATEGIES INFLUENCE ON THE SUCCESS OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES OF PROCESSED FOODS IN THE SOUTHERN BORDER PROVINCES 

 เลขานุการ ไดดําเนินการประสานงานไปยังคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และไดเสนอเขาที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง   

 ดวย นางสาวอรอนงค บุญเสริม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “EFFECT” เปน “EFFECTS” 
 ๒. ใหคณะตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
 ๓. ใหทบทวนการเขียนความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัย 

           มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม   

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระ     

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นายธานวัช  อินทรอุดม   ๒. นางสาวกุลิสรา  บุญวรรโณ   

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

 

 



 

 

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นายธานวัช  อินทรอุดม แกไขดังนี้ 

  ๑.๑ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย จาก “การพัฒนาบรรจุภัณฑปุยอินทรียเคมีเพื่อ 

การจําหนาย” เปน “การพัฒนาบรรจุภัณฑปุยอินทรียเคมีเชิงพาณิชย” 

  ๑.๒ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ จาก “DEVELOP” เปน “DEVELOPMENT” 

  ๑.๓ ปรับแกวัตถุประสงคของหัวขอวิจัย ขอ ๑-๒ นํามารวมกัน  

 ๒. นางสาวกุลิสรา  บุญวรรโณ 

 เดิม 

 - สวนประสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจที่สงผลตอการใชบริการซ้ําสํานักงานบัญชี 

ในจังหวัดภูเก็ต 

 - SERVICE MARKETING MIX AND SATISFATION AFFECTING CUSTOMER REPURCHASE 

ON OFFECE OF ACCOUTING IN PHUKET PROVINCE 

 ใหม 

 - SERVICE MARKETING MIX AND SATISFACTION AFFECTING CUSTOMER REPURCHASE 

IN ACCOUNTING OFFICE IN PHUKET PROVINCE 

          มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

 ดวย นายมังกร แกวลอย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ      

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ     

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 

จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

 ๑. นายซาฟารี  เจะเระ   ๒. นางสาวซารีนา  เจะเระ 

 ๓. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุริยา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



 

 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

       ๑. นายซาฟารี  เจะเระ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะระเบียบวาระที่ ๒ 

        ๒. นางสาวซารีนา  เจะเระ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะระเบียบวาระที่ ๒ 

        ๓. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุรยิา แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “DIFFERENCES” 

เปน “A DIFFERENCE”  

        มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง    

 ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ      

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากร

ประมง   

 ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขอสอบวิทยานิพนธ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓      

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องขอแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาใหกับ

นักศึกษา   

 ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว๖๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ขออนุโลมการขยายการศึกษาใหกับนักศึกษา นั้น     

 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ขอขยายเวลาการศึกษาไปอีก ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากมีเหตุ

สุดวิสัยจากสถานการณไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ จํานวน 

๘ ราย ดงัน้ี 

 

 

 



 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล รายงานความกาวหนา 
๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๒๓  
 

นางสาวหยาดฝน  ใจรักษ 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ อุไรรัตน  
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
รศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- ขึ้นสอบ 5 บท วันท่ี 29 เม.ย. 63 ผานระบบ Google Meet 
นําเสนอเขาที่ประชุมในวันที่ 1 มิ.ย.63 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร  
 

๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๒๘  
 

นางสาวโฉมลักษณา   
สุวรรณกาญจน 
 
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ดร.พัชรินทร  บุญนุน 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- แตงตั้งกรรมการสอบการคนควาอิสระ  
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
- รอขึ้นสอบ 5  บท ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสอบ               
4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร 
 

๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๒๑ 
 

นางสาววาทิณี  นุยแนบ   
 
ผศ.ดร.ปรีชญา  ชุมศร ี
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.เจษฎา  นกนอย 
อาจารยที่ปรึกษารวม 
 

- แตงตั้งกรรมการสอบการคนควาอิสระ  
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 
- รอขึ้นสอบ 5  บท ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสอบ            
4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร 
 

๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๑๐ 
 

นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต 
 
ผศ.ดร.อรพรรณ  จันทรอินทร 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ดร.สิริลักษณ  ทองพูน 
อาจารยที่ปรึกษารวม 
 

- แตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
ครั้งที ่3/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
- รอขึ้นสอบ 5  บท ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสอบ            
4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร 
 

๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๑๓ 
 

นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง 
 
ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ดร.นัยนา  โงวศิร ิ
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- แตงตั้งกรรมการสอบการคนควาอิสระ  
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 
- รอขึ้นสอบ 5  บท ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสอบ              
4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร 
 



 

 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล รายงานความกาวหนา 
๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๐๒ 
 

นางสาวกัญภาสกรณ  
พรอัครเศรษฐ 
 
ผศ.ดร.วีราวรรณ  มารังกูร 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- สอบโครงรางวิทยานิพนธ ครั้งท่ี 1 วันที่ 6 มกราคม 2563  
แตงตั้งกรรมการสอบ 5 บท 
- รอขึ้นสอบ 5 บท ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสอบ              
4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 2563 
- ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงบทความ
ตีพิมพเปนวารสาร 
 

๑๕๘๗๐๕๖๔๒๐๑๒ 
 

นายนปพน  พรหมเทพ 
 
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.วีราวรรณ  มารังกูร 
อาจารยที่ปรึกษารวม 
 

- แตงตั้งกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 
- รอขึ้นสอบโครงราง 3 บท ติดตอประสานงานกับ
คณะกรรมการสอบ 4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 
2563 
 

 1๕๘๗๐๕๖๔๒๐๒๗ นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา 
 
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ อุไรรัตน  
อาจารยที่ปรึกษารวม 
 

- เสนอชื่อกรรมการสอบโครงราง 3 บท นําเสนอเขาที่ประชุม 
ในวันที่ 1 มิ.ย.63 
- รอขึ้นสอบโครงราง 3 บท ติดตอประสานงานกับ
คณะกรรมการสอบ 4 ทานแลว สอบชวงตนเดือนมิถุนายน 
2563 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

         - ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว๖๔๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขอขยายเวลา

การศึกษาใหกับนักศึกษา จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นั้น 

การอนุโลมใหขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาโดยใหพิจารณาจากวิทยานิพนธ/สารนิพนธรอตีพิมพหรือ 

รอหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เห็นวาราย

นางสาวหยาดฝน  ใจรักษ  ไดจัดทําการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนที่

เรียบรอยแลว แตยังมิไดนําเสนอผลงานตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ คณะกรรมการฯ เห็นควรใหรอหนังสือตอบ

รับการตีพิมพ ภายในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงจะสามารถขอขยายเวลาการศึกษาได 

 มติทีป่ระชมุ  ไมเห็นชอบใหขยายเวลา ลําดับที่ ๒-๘ เนื่องจากกระบวนการสอบวิทยานิพนธ 

ยังไมเสรจ็สิ้น  

 



 

 

 ๕.๘  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ

วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ  เรืองรุก    ๒. นายภูมิศักดิ์  ลอยผา 

 ๓. นายศิริพงษ  ลังกา   

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


