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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิรยิะเดชะ ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 

3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุดี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ  

๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

9. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

๑1. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑2. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ  

๑3. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑4. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

15 นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ๑. ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยสายัณห สดุดี ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน 

ศาสตราจารย  

 ๒. ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน 

รองศาสตราจารย  

 

 



 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๕/๒๕๖๔ เมื่อจันทรท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 -  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รบัทราบ  



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

 ๑. นางสาวรมยกร  นพสุวรรณ  ๒. นางสาวพิชญาวีร  ธิติจรัสชัย 

๓. นายพรรษวุฒิ  สาครินทร  ๔. นางสาวสุภนิดา  จารุพันธ 

๕. นายมังกร  แกวลอย  

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๖ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔       

 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

คณะวิศวกรรมศาสตร นายธนพล พัฒนภักดี    

มติที่ประชุม  รับทราบ  

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต     

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๖ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔     

 

 

 

 

  



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 

๒ ราย ดังนี้  

 ๑. นายโสภณัฐ  บุษบงกไพฑูรย   ๒. นายเชิดพงษ  สุขเอม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา    

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

๕. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง

วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 

๒ ราย ดังนี ้

๑. นายโสภณัฐ  บุษบงกไพฑูรย   ๒. นายเชิดพงษ  สุขเอม    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นายโสภณ  มณีโชติ   ๒. วาที่รอยตรีนัสรี  หะสาเมาะ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

 

  



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๗. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นายโสภณ  มณโีชต ิ   ๒. วาที่รอยตรีนัสรี  หะสาเมาะ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร

บัณฑิตศึกษา    

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

๘. ๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร นายฐิติพงษ นกแกว     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร

บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ   

คณะเกษตรศาสตร  ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๘ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

๙. ๕.๖ พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยผูสอน หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

คณะวิศวกรรมศาสตร  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

๑๐. ๕.๗ พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๙๗ 

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นางสาวอักษราภัค หองโสภา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

 ดวย นายกรกฏ  สันทัดการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ ขอ 2.2 วัตถุประสงค แกไขจาก “ไมมี” 

เปน “ไมแกไข” 

 ๒. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ โดยเติม S ที่คําวา “SUBSTANCE”  

 ๓. แกไขชื่อวิทยาศาสตรของปลากระพงใหถูกตอง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ

วิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

 ๑. นายนัสรี  หะสาเมาะ   ๒. นายโสภณ  มณีโชติ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ

จัดการทรัพยากรประมง 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง ไดขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ   

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

  ๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ    

     จากเดิม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปล่ียนเปน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  



 

 

 ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล 

  จากเดิม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปล่ียนเปน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง 

  จากเดิม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปล่ียนเปน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

๕.๒  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ

วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. นายธนพล  พัฒนภักด ี    ๒. นายนัสรี  หะสาเมาะ 

 ๓. นายโสภณ  มณีโชติ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยั 

   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเรจ็การศึกษา (Exit Survey)   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นายธนพล พัฒนภักดี แกไขการเขียน ABSTRACT และ reference ใหถูกตอง 

 ๒. นายนัสรี หะสาเมาะ แกไขการเขียน ABSTRACT ใหถูกตอง    

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

๕.๓  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

 ๑. นางสาวนฤมล  ทองกอบสม  ๒. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 

 ๓. นางสาววาทิณี  นุยแนบ    ๔. นางสาวธัญลักษณ  ถาวรจิต 

 ๕. นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ  

 คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ตรวจสอบการเขียน ABSTRACT ใหถูกตอง 

 ๒. ตรวจสอบการสะกดคําใหถูกตอง  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


