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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม 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. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ของสาย แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการประมง 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๔. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๕. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๕/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Google Meet   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓      

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การเปนผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ 

ดังตอไปนี้  

 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”ิและแกไขขอความ 

ขอ ๒.๑ จาก “ทั้งนี้ อาจามีการเปลี่ยนแปลง” เปน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง” 

 ๔. ตรวจสอบการพิมพตัวอักษร (ตัวพิมพเล็ก/ตัวพิมพใหญ) ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง  

 ๕. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

 ๖. กลยุทธของการสอนเนนใหเชิญวิทยากรที่ประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร 

วามีรูปแบบการนํามาใชอยางไร 

 ๗. หนาที่ ๔๗ แกไข จาก “ทั้งนี้นักศึกษาสามารถไปใชบริการสํานักหอสมุดกลางของ 

หมาวิทยาลัยฯ” เปน “ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถไปใชบริการสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ” 

 ๘. หนาที่ ๖๕ และ ๖๖ แกไขชื่อผูวิจัยผลงานทางวิชาการลําดับที่ ๔ และ ๕ เปนภาษาอังกฤษ  

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอในคราวตอไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ตรวจสอบการสะกดคําและการเวนวรรคตอน 

 ๒. ตรวจสอบชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาทั้งหมด 

 ๓. หนาที่ ๒ ปรับแก ขอ ๘ อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  ๑. ผูประกอบการธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในสาขาตาง ๆ 

  ๒. นักวิชาการหรือนักวิจัยดานการจัดการธุรกิจสมัยใหมในหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 

  ๓. อาชีพอิสระ 



 ๔. หนาที่ ๖ ปรับแก ขอ ๑.๑ ปรชัญา ดังนี ้

  ผลิตมหาบณัฑิตเปนผูประกอบการและผูบริหารระดับกลางที่มีความเชี่ยวชาญ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการจัดการธุรกิจสมัยใหม  

 ๕. หนาที่ ๖ ปรับแก ขอ ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี ้

  ๑.๓.๒ มีความรูและสามารถเปนผูประกอบการสมัยใหมไดมีประสิทธิภาพ 

 ๖. หนาที่ ๗ ทบทวนการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 ๗. หนาที่ ๒๘ ปรับแกการเขียนผลงานทางวิชาการใหมตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิง 

 ๘. หนาที่ ๖๓ ภาคผนวก ซ ปรับแกตามเลมหลักสูตรปริญญาตรี 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาสภาวิชาการ  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผดิชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 

การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายพงศพันธุ แพรกทอง  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๗๔๙ 

ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

๒. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นายโภคทรัพย ทองเฝอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา          

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๗๔๙ 

ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓           

 

๓. ๕.๒  พิจารณาเรื่องขอรักษาขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ 

ภาคการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นางพิมพอักษร  แกวภักดี     ๒. นางสาวนฤมล  ทองกอบสม 

๓. นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ   
มติที่ประชุม  มติที่ประชุม  มอบคณะบริหารธุรกิจจัดทํารายงาน

ความกาวหนาของนักศึกษา ระบุรายละเอียด ของนักศึกษาแตละราย โดย

กําหนดเปนข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจนสําเร็จการศกึษา ทั้งนี้

ใหแจงเหตุผลในการขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและ

นําเสนอในคราวตอไป                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๗๔๘ 

ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓                

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เม่ือจันทรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

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

มติที่ประชุม  แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

และนําเสนอในคราวตอไป       

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๗๔๘ 

ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓      

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา   

 ดวย นายเอกพล สุวรรณรัตน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาไดขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวน ๖ ราย ดังนี้  

 ๑. นางนิภาวรรณ  จันแดง   ๒. นางสาววาทิณี  นุยแบบ 

 ๓. นายนพปพน  พรหมเทพ   ๔. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุริยา 

 ๕. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต  ๖. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - ใหเพ่ิมการเขียนเอกสารอางอิงของนักศึกษาทุกราย 

 ๑. นางสาววาทิณ ี นุยแบบ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - LOAN SERVICING QUALITY OF THE PEOPLE'S BANK PROJECT IN GOVERNMENT 

SAVINGS BANK, HATYAI BRANCH, SONGKHLA PROVINCE 

 ๒. นายนพปพน  พรหมเทพ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - BRAND PERCEPTION, PRICE STRATEGIES AND INNOVATIONS AFFECTING 

CONSUMERS' BUYING DECISION FOR CAR TIRES 

 ๓. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุรยิา แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการสรางความแตกตางในธุรกิจเนอสเซอรี่กับความพึงพอใจ

ของผูปกครองในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 - RELATIONSHIP BETWEEN  DIFFERENCE STRATEGIES OF NURSERY BUSINESS AND 

PARENTAL SATISFACTION HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 

 ๔. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต แกไขจุลภาค ( , ) จาก HATYAI, DISTRICT เปน HATYAI 

DISTRICT, 



 

 

 ๕. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้  

 - CAUSES AND GUIDELINES FOR PROBLEM REDUCTION OF NON-PERFORMING 

LOANS: A CASE STUDY OF GOVERNMENT SAVINGS BANKS, SONGKHLA ZONAL OFFICE 2 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา 

           ดวย นายเอกพล สุวรรณรัตน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    

           คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา     

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

           ดวย นางเปมิกา แปนประดิษฐ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   

           คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

  - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้  

 - INFLUENCES OF ATTITUDE, SOCIAL FACTORS AND TRUST ON PURCHASE 

INTENTION OF LIFE INSURANCE OF PEOPLE IN SONGKHLA PROVINCE 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

           ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดงันี้ 

           ๑. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง                   ๒. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธิ ์ 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 



 

 

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - POTENTIAL DEVELOPMENT OF VOLUNTEER RANGERS FOR NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN PHATTHALUNG PROVINCE 

 ๒. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธิ ์แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL CURRICULUM IN SOLID WASTE MANAGEMENT 

FOR MATHAYOM 1 STUDENTS: A CASE STUDY OF SAMET CHUAN WITTAYACOM SCHOOL, 

THUNG YAI DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๖  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

           ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ไดขอสอบวิทยานิพนธ   

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย 

ดังนี้ 

           ๑. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง                   ๒. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธิ ์ 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของระเบียบวาระที่ ๕.๕ 

 ๕.๗  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

            ดวย นายวิทยา ยอดรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  

            คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 

            ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

            ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา    

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

            ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form) 

            ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 -  

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระเวียนประจําเดือนพฤศจิกายน 

 ๗.๑  วาระเสนอเพื่อทราบ 

 ๗.๑.๑ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๙๔,๙๔๑ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเสนอวาระ 

เพ่ือทราบ และพิจารณา ประจําเดือนพฤศจิกายน นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายอาดิ้ล นิยมเดชา เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๗.๑.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๙๔,๙๔๑ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเสนอวาระ 

เพ่ือทราบ และพิจารณา ประจําเดือนพฤศจิกายน นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จํานวน ๒ ราย 

ดังนี้ 

 ๑. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธิ ์   ๒. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 ๘.๑ วาระเสนอเพื่อพจิารณา 

 ๘.๑.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๙๔,๙๔๑ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเสนอวาระ 

เพ่ือทราบ และพิจารณา ประจําเดือนพฤศจิกายน นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาว

กัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ  

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ๑.  ผศ.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑.๑ ใหทบทวนขอที่ ๔ ขอยอยท่ี ๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง วาเปนนักเรียนในจังหวัด

สงขลา หรือนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในจังหวัดสงขลา 

  ๑.๒ ขอที่ ๔ ขอยอยท่ี ๓ การเก็บขอมูลไมชัดเจน 

  ๑.๓ ทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัย 

  ๑.๔ ระบุสถิติที่ใชแสดงความสมัพันธระหวางกลยุทธกับประชากรและกลุมตัวอยางใหชัดเจน 

 

 



 

 

 ๒. ศ.เสาวภา อังสุภานิช มีขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๒.๑ แกไข จาก “MANAGEMNET” เปน “MANAGEMENT”  

  ๒.๒ ควรเพ่ิมคําวา “PROVINCE” หลัง “SONGKHAL” หรือไม    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๘.๑.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๙๔,๙๔๑ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเสนอวาระ 

เพ่ือทราบ และพิจารณา ประจําเดือนพฤศจิกายน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๖ ราย 

ดังนี้   

 ๑. นางนิภาวรรณ  จันแดง   ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ   

 ๓. นายนพปพน  พรหมเทพ   ๔. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุริยา   

 ๕. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต  ๖. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ๑. นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา ใหเพ่ิมคําวา “IN” หนาคําวา “HATYAI DISTRICT” 

 ๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน แกไขจาก “GUIDELNES” เปน “GUILDELINES” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๘.๑.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 ตามหนังสือที่  อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๙๔,๙๔๑ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเสนอวาระ 

เพ่ือทราบ และพิจารณา ประจําเดือนพฤศจิกายน นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นายปฐมพร วงศเสน  

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ๑. ตัด S ออกจากคําวา “OILS” หรือจะปรับเปน “CLOVE ESSENTIAL OIL” เพ่ือลด 

การใช OF 

 ๒. ควรตัด “(Hevea brasiliensis)” ออก เพราะไมมีชื่อในภาษาไทย และไมควรแยกคําวา  

RUBBER PLANTATION ออกจากกัน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 



 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


