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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  

๓. รองศาสตราจารยสายัณห   สดุดี กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยสราวุธ จริตงาม กรรมการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยประพจน มลิวัลย แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๑. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๒. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต  

๒. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย  

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Google Meet  

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓      

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 - ไมม ี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวหยาดฝน ใจรักษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ  เรืองรุก   ๒. นายภูมิศกัดิ์  ลอยผา 

๓. นายศิริพงษ  ลังกา  

มติที่ประชุม  รับทราบ         

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๐ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓          

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ แพรกทอง  

มติที่ประชุม  รับทราบ                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                

 

๔. ๔.๕ แจงขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นายตรัยตาฬ กาฬวงศ 

มติที่ประชุม  รับทราบ      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                 

 



 

 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

คณะเกษตรศาสตร นางสาวอรอนงค บุญเสริม           

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓     

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นายธานวัช  อินทรอุดม  ๒. นางสาวกุลิสรา  บุญวรรโณ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓     

 

๗. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

นายมังกร แกวลอย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓    

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๘. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควา

อิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นายซาฟารี  เจะเระ   ๒. นางสาวซารีนา  เจะเระ 

๓. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุริยา           

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓      

 

๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ 

แพรกทอง  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓      

 

๑๐. ๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ

การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ แพรกทอง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓     

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๑. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลา

การศกึษาใหกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๘ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวหยาดฝน  ใจรักษ         ๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน 

๓. นางสาววาทิณี  นุยแนบ           ๔. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต 
๕. นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง       ๖. นางสาวกัญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ 
๗. นายนปพน  พรหมเทพ            ๘. นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา  

มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบใหขยายเวลา ลําดับที่ ๒-๘ เนื่องจากกระบวนการ

สอบวิทยานิพนธยังไมเสร็จสิ้น 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๘๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓     

 

๑๒. ๕.๘ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ  เรืองรุก  ๒. นายภูมิศักดิ์  ลอยผา 

๓. นายศิริพงษ  ลังกา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕๐ 

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๒. นําเสนอเขาสภาวิชา ครั้งที ่

๕/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓   

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑๓. ๗.๑.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นายโภคทรัพย ทองเฝอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๗๖ 

ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๔. ๘.๑.๑ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวหยาดฝน ใจรักษ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๐๖ 

ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๒. นําเสนอเขาสภาวิชา ครั้งที ่

๕/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓   

 

๑๕. ๙.๑.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติขยายเวลาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิทยา ยอดรักษ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๕๐ 

ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

๑๖. ๙.๒.๒ พิจารณาเรื่องการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๔๙ 

ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากร

ประมง 

 ดวย นายพงศพันธุ แพรกทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช    

 ดวย นายโภคทรัพย ทองเฝอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

การผลิตพืช ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑.  ผศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร ปรับแกชื่อวารสาร ดังนี้ 

     ๑.๑ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ แกไข จาก “Acta Hort (ISHS)” เปน “Acta Horticulturae” 

     ๑.๒ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ ใหตัดขอความ “2018 Vol.” ออก 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

๕.๒  พิจารณาเรื่องขอรกัษาขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการทํา

วิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา จํานวน 

๓ ราย ดังนี้ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล รายงานความกาวหนา 
159705642005  
 

นางพิมพอักษร  แกวภักด ี
 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ  อุไรรัตน 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.ชัยรัตน  จุสปาโล 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- สอบโครงรางวิทยานิพนธแลว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 
- แตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 



 

 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล รายงานความกาวหนา 
159705642011 นางสาวนฤมล  ทองกอบสม 

 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ  อุไรรตัน 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.ชัยรัตน  จุสปาโล 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- สอบโครงรางวิทยานิพนธแลว เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2562 
- แตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

159705642010  นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ 
 
ผศ.ดร.ยุพาภรณ  อุไรรัตน 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พรหมใหม 
อาจารยที่ปรึกษารวม 

- แตงตั้งกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          มติท่ีประชุม  มอบคณะบริหารธุรกิจจัดทํารายงานความกาวหนาของนักศึกษา ระบุรายละเอียด 

ของนักศึกษาแตละราย โดยกําหนดเปนข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจนสําเร็จการศกึษา ทั้งนี้ให

แจงเหตุผลในการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษาศึกษา และนําเสนอในคราวตอไป 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ถึงกําหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร   

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ทบทวนชื่อสาขาวิชาอีกครั้ง 

 ๒. หนาที่ ๘ แกไขขอที่ ๕ ตารางชองหลักฐาน/ตัวชี้วัด ขอ ๓ แกไข จาก “สภาพแวดลอม”  

เปน “สภาพแวดลอม” 

 ๓. หนาที่ ๙ แกไขขอ ๑.๒ จาก “ภาคการศึกษาปกิต” เปน “ภาคการศึกษาปกต”ิและแกไข

ขอความ ขอ ๒.๑ จาก “ทั้งนี้ อาจามีการเปลี่ยนแปลง” เปน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง” 

 ๔. ตรวจสอบการพิมพตัวอักษร (ตัวพิมพเล็ก/ตัวพิมพใหญ) ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง  

 ๕. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง 



 

 

 ๖. กลยุทธของการสอนเนนใหเชิญวิทยากรที่ประสพความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีมาใชใน

องคกรวามีรูปแบบการนํามาใชอยางไร 

 ๗. หนาที่ ๔๗ แกไข จาก “ทั้งนี้นักศึกษาสามารถไปใชบริการสํานักหอสมุดกลางของ 

หมาวิทยาลัยฯ” เปน “ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถไปใชบริการสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ” 

 ๘. หนาที่ ๖๕ และ ๖๖ แกไขชื่อผูวิจัยผลงานทางวิชาการลําดับที่ ๔ และ ๕ เปนภาษาอังกฤษ  

 มติท่ีประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอในคราว

ตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - ปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


