h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
1๑. รองศาสตราจารยภาณุ
๑๒. รองศาสตราจารยพรศิลป
๑๓. นางสาวสมพร
๑๔. นางสาวลมุล
1๕. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์

ใจเปยม
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญเนตรกุล
เจริญจิต
พุทธกาล
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พรอมพุทธางกูร
สีเผือก
ชูเนาวรัตน
เกยุรินทร
เพียรเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษามาครบองค ป ระชุ ม ประธานกลา วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชัย ๙/๒๕๖๔ เมื่อ จัน ทรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอ งประชุมสํ านั กสงเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
๑. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/758
นายพงศธร ทองทัย
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๒. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๗๕๗
คณะบริหารธุรกิจ นายสุขุม อนทอง
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
๓.

บริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน ๙ ราย ดังนี้
๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง
๒. นายอชิตพล ครองมณีรัตน
๓. นายวรงค เสาวนียพิทักษ
๔. นายเสกชัย เสนหา
๕. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน
๖. นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
๗. นายทรงวุฒิ สันหมาด
๘. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุระการ
๙. นายพงศธร ทองทัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/758
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
4. ๕.๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 1. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/758
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ

5.

๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
นางสาวจิราพร วรรณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๔
1. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/756
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๔.๒ แจงการเห็น ชอบผลงานตีพิ มพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาโครงการพั ฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ตามที่ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดมอบทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุ ต สาหกรรม (พวอ.) จากสํา นั ก งานกองทุน สนับ สนุ น การวิจั ย (สกว.) โดยได ม อบทุ น พวอ. ให ดร.นิ อ ร
จิรพงศธรกุล อาจารยที่ปรึกษา และนางสาวชัชชษา เทพอุบล นักศึกษาผูชวยวิจัยทุน พวอ. และไดสงรายงาน
ผลการศึ กษาการตีพิ ม พ ผลงานวิจั ย และการขอสํา เร็จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาโท โดยมี ผลงานตี พิ ม พ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรผลงานวิจัยจากผูรวมใหทุน
แลว โดยสอบปองกันวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ วช. พิจารณาแลวเห็นวาผลงาน
ตีพิมพดังกลาวถูกตองตามเกณฑ
ฝายเลขานุการฯ จึงขอแจงการเห็นชอบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ
นักศึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะบริห ารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมั ติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพ นธ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
1. นายวัชรากร ทองคงแกว
2. นายสุขุม อนทอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
1. นายวัชรากร ทองคงแกว แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ดังนี้
๑.๑ แกไขชื่อธนาคาร จาก “BANK FOR AGRICULTURE AND COOPERATIVES
AGRICULTURE,” เปน “BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURE COOPERATIVES,”
๑.๒ “ใชบริการซ้ํา” REPURCHASE ควรใชคําวา “REPEAT CUSTOMER”
2. นายสุขุม อนทอง แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
๒.๑ ตัด USERS’ ออก
๒.๒ “อิทธิพล” AFFECTING ควรใชคําวา “INFLUENCE”
๒.๓ “ใชบริการซ้ํา” REPURCHASE ควรใชคําวา “REPEAT CUSTOMER”
๒.๔ แกไข จาก “RAILWAT” เปน “RAILWAY”
๓. ใหคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธพิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธใหกระชับ และให
ตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดว ย นางสาวกมลชนก วังบุญ คง นั ก ศึก ษาหลักสูต รวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “DURABILITY” เปน “DURABLE”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ
จัดการทรัพยากรประมง
ดว ย นางสาวอรอนงค บุ ญ เสริม นั ก ศึก ษาหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๔ พิจารณาเรื่องขอใหมีแบบฟอรม บศ. คูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธ และเอกสารในระบบ
สารสนเทศ เปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาตางประเทศระดับปริญญาโท
ดวย คณะเกษตรศาสตร ไดรับนักศึกษาตางประเทศจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเขาศึกษาตอใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึกษา ๒๕๖๓ จํ านวน ๒ ราย คือ Miss Agnesia Frisca Damayanti สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยง สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง และ Miss Lenti Valentina, S.P. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ในการนี้ เมื่อนักศึกษาไดเริ่มดําเนินการทําวิทยานิพนธ ตองมีการเตรียมเอกสารแบบฟอรมใบคํารองที่
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เช น เอกสาร บศ. รวมถึ ง การเข า ใช ร ะบบสารสนเทศสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เนื่องจากเปนฉบับภาษาไทยทั้งหมด
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอใหมีแบบฟอรม บศ. คูมือการเขียนและพิมพวิทยานิพนธ
และเอกสารในระบบสารสนเทศ เปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาตางประเทศระดับปริญญาโท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบเลขานุการดําเนินการจัดทําแบบฟอรมภาษาอังกฤษ
๕.๕ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดวย คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร จาก ผูชวยศาสตราจารย
ยุ พ าภรณ อุ ไรรั ต น เป น นางสาวสิ ร นุ ช เหมทานนท เนื่ อ งจาก ผู ช ว ยศาสตราจารย ยุ พ าภรณ อุ ไรรั ต น
เกษียณอายุราชการ

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ขอ ๕.๒ ใหตัดผลงานทางวิชาการลําดับที่ ๑ ออก เนื่องจากไมใชการประชุมวิชาการ
๒. ขอ ๕.๓ ใหยายผลงานวิชาการไปใสในขอ ๕.๒
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๖ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนินการประชุมในคราวประชุมครั้งที่
๒๐๐ – ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เกณฑในการสํา เร็จ การศึก ษา ควรจะตองดูป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธี การ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบด ว ย เพราะในประกาศฯ จะมี ก ารกํ าหนดในเรื่อ งของการแบ งกลุม วารสารที่อ ยู ใน Quartile 1,
Quartile 2 ซึ่งเกรงวาหากนั กศึ กษาไปตีพิ ม พ ในวารสารที่ อยู ใน Quartile 3 จะไม เกิด ประโยชนใด ๆ กั บ
คณาจารยเลย เพราะจะมาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมได
๒. ควรมีการเพิ่มเติมขอความในขอที่ระบุวา ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
ตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หรือ proceedings ที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานขอมูล ISI หรือฐานขอมูล SCOPUS หรือ
วารสารระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. เนื่อ งจากเกณฑในรางขอบัง คับ ฯ ดังกลาว จะใชกับ การศึกษาระดับ บั ณ ฑิตศึกษาของทุ ก
สายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งทางดานสายสังคมและดานบริหารธุรกิจดวย ฉะนั้นตองพิจารณาใหรอบคอบวาจะ
ใหเกณฑเดียวกันหรือไม ควรจะทบทวนใหรอบคอบและชัดเจน แมมหาวิทยาลัยฯ จะอยูในสายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามก็ยังมีสายสังคมดวย
ฝายเลขานุการ มีความประสงคขอเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ปรับแกตารางเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

ตารางเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ฉบับเดิม
๔๗.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๔๗.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ฉบับใหม
๔๗.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๔๗.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง
และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art
and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฉบับเดิม
๔๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ คณะกรรมการบริห าร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกลาว
๔๗.๒.๓ แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียน
และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงาน
การคนควาอิสระนั้น ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ ซึ่งมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมพิจารณา

ฉบับใหม
๔๗.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตาม แผน ก แบบ ก ๑ หรือวารสารระดับชาติ
ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ ๑ จํานวน ๑ เรื่อง หรือวารสารวิชาการะดับชาติ
ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)
๔๗.๒.๓ แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียน
และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควา
อิสระนั้น ตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) จํานวน ๑ เรื่อง

ฉบับเดิม
๔๗.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๔๗.๓.๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ

๔๗.๓.๒ หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย
๒ เรื่อง

ฉบับใหม
๔๗.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๔๗.๓.๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
๔๗.๓.๒ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔๗.๓.๓ หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตแตงตั้ง ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพอยางนอย
๒ เรื่อง ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย
๒ เรื่อง
(๒) ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย
๑ เรื่อง และตีพิมพในวารสารระดับชาติอยางนอย ๒ เรื่อง หรือเลือกตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติอยางนอย ๑ เรื่อง และไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) จํานวน ๑ เรื่อง

ฉบับเดิม
๔๗.๓.๓ หลักสูตร แบบ ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ฉบับใหม
๔๗.๓.๔ หลักสูตร แบบ ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
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