h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
9. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
10. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
๑1. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
๑2. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๑3. รองศาสตราจารยภาณุ
๑4. นางสาวกิตติมา
15 นายพิทักษ

พงษพิรยิ ะเดชะ
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญเนตรกุล
เจริญจิต
พุทธกาล
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พรหมใหม
สงรักษ
พรอมพุทธางกูร
ตันติหาชัย
สถิตวรรธนะ

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
- แจงประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย เรื่อง แนวทางการชว ยเหลือและเยี ยวยา
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๕ กรกฎาคม 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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวอักษราภัค
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๒
หองโสภา
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นายกรกฏ สันทัดการ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๑
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
บริหารบัณฑิตศึกษา
๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๐
๑. นายนัสรี หะสาเมาะ
๒. นายโสภณ มณีโชติ
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๑
คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี้
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑. นางสาวจิราพร วรรณะ
๒. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
๓. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง
มติที่ประชุม เห็นชอบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
๕. ๕.๒ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิช าวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ ราย ดังนี้
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๐
๑. นายธนพล พัฒนภักดี
๒. นายนัสรี หะสาเมาะ
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. นายโสภณ มณีโชติ
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒
บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๔๙๒
๑. นางสาวนฤมล ทองกอบสม
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
๓. นางสาววาทิณี นุยแนบ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒
๔. นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต
สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. นางสาวเปมิกา แปนประดิษฐ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดว ย นายปฐมพร วงศ เสน นั ก ศึก ษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ปรับแกการเขียนขอความในขอ 6.1 ใหตรงประเด็นในการทดลอง
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวจิราพร วรรณะ
๒. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นางสาวจิราพร วรรณะ แกไขดังนี้
๑. ตรวจสอบการเวนวรรคชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย ที่ประโยค “ตอการเรงสี และปริมาณ
แคโรทีนอยด”
๒. แกไขจาก STONWORT เปน STONEWORT
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
ดวย นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดขอสอบวิทยานิพนธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธิ์
๒. นางสาวปยพร ฤทธิ์ทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธิ์ แกไขดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษที่หนาปกวิทยานิพนธกับใน บศ. 7 ใหตรงกัน
๑.๒ ตรวจสอบการเขียน ABSTRACT ใหถูกตอง
๒. นางสาวปยพร ฤทธิ์ทอง แกไขดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษที่หนาปกวิทยานิพนธกับใน บศ. 7 ใหตรงกัน
๑.๒ Keywords ใน ABSTARCT ควรใชคําที่สั้น
๑.๒ ตรวจสอบการเขียน ABSTRACT ใหถูกตอง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอ
ที่ประชุมสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระเวียนประจําเดือนกันยายน
๗.๑ วาระเสนอเพื่อทราบ
๗.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตามหนั งสื อ ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๓,๕๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๔ ประจํ า เดื อ นกั น ยายน และเสนอวาระเพื่ อ ทราบ
และพิจารณา เปนวาระเวียน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย
๒. นายเชิดพงษ สุขเอม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะคณะกรรมการ
๑. ศ.เสาวภา อังสุภานิช มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย แกไขคําผิดในขอที่ ๖.๓ จาก “คลาน” เปน “คลาย”
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๗.๒ วาระเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
ตามหนั งสื อ ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๓,๕๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๔ ประจํ า เดื อ นกั น ยายน และเสนอวาระเพื่ อ ทราบ
และพิจารณา เปนวาระเวียน นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข เปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๗.๒.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตามหนั งสื อ ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๓,๕๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๔ ประจํ า เดื อ นกั น ยายน และเสนอวาระเพื่ อ ทราบ
และพิจารณา เปนวาระเวียน นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการบริ หารบั ณ ฑิ ตศึ กษา ได พิ จารณาเรื่ องขอสอบวิ ทยานิ พ นธ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข เปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๗.๒.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรัพยากรประมง
ตามหนั งสื อ ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๓,๕๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๔ เรื่องของดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๔ ประจํ า เดื อ นกั น ยายน และเสนอวาระเพื่ อ ทราบ
และพิจารณา เปนวาระเวียน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ตศึกษา ไดพิ จารณาเรื่องการอนุ มั ติการสํ าเร็ จการศึ กษา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน
๒ ราย ดังนี้
๑. นายกรกฎ สันทัดการ
๒. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะคณะกรรมการ
๑. รศ.ภาณุ พรอมพุทธางกูร มีขอเสนอแนะของนายกรกฏ สันทัดการ ดังนี้
๑.๑ ใหตรวจสอบการสะกดคําของบทคัดยอภาษาอังกฤษทั้งหมด
๑.๒ คําอธิบายใตรูปภาพ หนาที่ ๑๓๑ ผิดหลักไวยากรณ
๒. ศ.สายัณห สดุดี มีขอเสนอแนะของนางสาวชัชชษา เทพอุบล ดังนี้
- ควรเขียนแหลงทุนที่ใหการสนับสนุนการวิจัยใหถูกตองดังตัวอยาง ในการตีพิมพผลงานวิจัย
ของนางสาวชัชชษา เทพอุบล เขียนแหลงทุนผิด และในสวนของ Acknowledgement ที่ถูกตอง ซึ่งทุน RRI
ยอมาจาก Research and Researcher for Industry
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และ
นําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

