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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 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. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๔. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑๕. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 -  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  - แจงกําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา ประจําป ๒๕๖๔ 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๖/๒๕๖๓ เม่ือจันทร ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Google Meet   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓      

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 -  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ....)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาสภาวิชาการ    

คณะบริหารธุรกิจ อยูระหวางดําเนินการ  

๒. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายเอกพล สุวรรณรัตน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๗ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓            

 

๓. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  

จํานวน ๖ ราย ดังนี้  

๑. นางนิภาวรรณ  จันแดง  ๒. นางสาววาทิณี  นุยแบบ 

๓. นายนพปพน  พรหมเทพ  ๔. นางสาวเบญจรัตน  ไชยสุรยิา 

๕. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต  ๖. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๘ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓                 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายเอกพล สุวรรณรัตน          

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๗ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓      

 

๕. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางเปมิกา 

แปนประดิษฐ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๘ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

๖. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การประมง จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง          ๒. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธิ์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๗. ๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จํานวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวปยพร  ฤทธิ์ทอง             ๒. นายนินทรพัทธ  พรหมฤทธ์ิ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของระเบียบวาระที่ ๕.๕ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓๙ 

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓       

 

๘. ๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิทยา ยอดรักษ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ วันที ่๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 ดวย นายโภคทรัพย ทองเฝอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นายเอกพล สุวรรณรัตน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

 ๑. นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง   ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 

 ๓. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ แกไขคําวา  

“GUIDELNES” เปน “GUIDLINES”  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง   

 ดวย นางสาวอรอนงค บุญเสริม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหเติม S ที่คําวา “EFFECTS” และใหแกไขคําวา 

“HEAT-STABLE” เปน “HIGH HEAT TOLERANT”  

 ๒. ปรับแกวัตถุประสงคของหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ    

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี้   

 ๑. นายธานวัช  อินทรอุดม    ๒. นางสาวกุลิสรา  บุญวรรโณ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ แกไขคําวา “SATISFATION” 

เปน “SATISFACTION” , คําวา “ACCOUTING” เปน “ACCOUNTING” และคําวา “OFFECE” เปน 

“OFFICE” 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นายอาดิ้ล นิยมเดชา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว   

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม   

 - หนาประวัติผูทําวิทยานิพนธใหปรับแกชื่อมหาวิทยาลัย จาก “มหาวิทยาลัยนราธิวาสรา

นครินทร” เปน “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร”   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 



 

 

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องการปรับปรุงขอบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วาดวย

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๑๐ การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน  

ก แบบ ก ๒ 

 จากขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให

มหาวิทยาลัยพัฒนาผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑการสําเร็จ

การศกึษาดวยการนําเสนอขอมูลเฉพาะที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

 เลขานุการ มีความประสงคขอปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๐ การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ใหปรับขอความของขอบังคับ แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒ ที่มีเนื้อหาเดียวกันใหนํามา

รวมกันและที่แตกตางกันใหเขียนเปนหัวขอรองจากหัวขอหลัก 

 ๒. ใหเพ่ิมคุณภาพและจํานวนผลงานของแผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒ ใหมีความแตกตางกัน 

 มติที่ประชุม  มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


