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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

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    

  -  

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Google Meet   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม 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 ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผดิชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

คณะเกษตรศาสตร นายโภคทรัพย ทองเฝอ   

มติที่ประชุม  รับทราบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๘ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓           

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร นายเอกพล สุวรรณรัตน   

มติที่ประชุม  รับทราบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๖ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓           

 

๓. ๔.๔  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง   ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 

๓. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา                

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๗ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓                 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

คณะเกษตรศาสตร นางสาวอรอนงค บุญเสริม           

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา      

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๘ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓      

 

๕. ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควา

อิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นายธานวัช อินทรอุดม        ๒. นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๗ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร นายอาดิ้ล นิยมเดชา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๐๔๖ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๗. ๕.๔ พิจารณาเรื่องการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดท่ี ๑๐  

การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ 

มติที่ประชุม  มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

อยูระหวางดําเนินการ        

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม 

 ดวย นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 

 - พฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพในเทศบาลนคร

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  

 - CUSTOMER BEHAVIOUR AND OPERATION STRATEGIES OF HEALTHY FOOD 

BUSINESS IN HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

 ๔.๓  พิจารณาเรื่องขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไดดําเนินการสง

บทความวิจัยไปยังกองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันท่ี ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และอยูในชวงของการพิจารณาและประเมินเพ่ือการตีพิมพจากผูทรงคุณวุฒิ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา จํานวน 

๒ ราย ดังนี้  

 ๑. นางสาวนฤมล  ทองกอบสม  ๒. นางพิมพอักษร แกวภักดี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหเลขานุการสรุปผลการติดตามความกาวหนาทางการศึกษาของ 

บัณฑิตทุกคน เพื่อแจงใหคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาทราบกอนสิ้นภาคการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม   

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 

๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. นางสาวนิภาวรรณ  จันแดง  ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 

 ๓. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 



 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน ใหพิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยอีกครั้งและ 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ แกไขจาก “BANKS” เปน “BANK” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู จํานวน 

๔ ราย ดังนี้ 

 ๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ    ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล  

 ๓. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง   ๔. นายกรกฏ  สันทัดการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางย่ังยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ในการนี้ เพ่ือใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุง และสอดคลอง 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น   

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑ ทบทวนการเขียนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ๒. หนาที่ ๗ ขอ ๑.๑ ปรับแกปรัชญาเปน ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูและมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการผลิตสัตวน้ําอยางยั่งยืนตามแนวทางอาหารปลอดภัย และมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

 ๓. หนาที่ ๘ ขอ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุงตรวจสอบการสะกดคาํใหถูกตอง 

 ๔. หนาที่ ๑๔ ขอ ๒ กลุมวิชาเลือกใหทบทวนรายวิชาใหม 



 

 

 ๕. หนาที่ ๑๙–๒๘ ใหตรวจสอบความถูกตองของคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่

ประชุมในคราวตอไป 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


