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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  แทนประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 

3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุดี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

9. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑1. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ  

๑2. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 - 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔   

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 ๘/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. ๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข   
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/673 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔       

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นายทวีศักดิ์ 

สุวรรณจันทร     

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบณัฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/674 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔    

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวฟากีตะห บุปผาดง 

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/678 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔      

 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  

๘ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวยลรดี  สุขสวาง ๒. นายอชิตพล  ครองมณรีัตน 
๓. นายวรงค  เสาวนียพิทักษ ๔. นายเสกชัย  เสนหา 
๕. นายอิมรอน  เบ็ญฮาวัน ๖. นายทรงฤทธิ์  ลิกขชัย 
๗. นายทรงวุฒิ  สันหมาด  ๘. นายวีระศักดิ์  ชํานิธุระการ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/673 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นายวัชรากร  ทองคงแกว  ๒. นางสาวศุภญา  ดีเมฆ 

๓. นางสาวเยาวพา  โสะเหลม็ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา    

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/677 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
   

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายพงศธร ทองทัย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ตรวจสอบคําวา DOH and JICA, 1998 ใน Concept Paper ขอที่ ๒ ยอหนาที่ ๒ บรรทัด

สุดทาย ไมมีในหัวขอที่ ๗ ของเอกสารอางอิง   

 ๒. ใหตรวจการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามคูมือการเขียนเอกสารอางอิงทีม่หาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นายสุขุม อนทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 เดิม 

 - คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการกลับมาใชบริการซ้ําสถานีรถไฟ 

ชุมทางหาดใหญ 

 - SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION AFFECTING SERVICE USERS’ 

REPURCHASE INTENTION AT HATYAI JUNCTION RAILWAY STATION 

 ใหม 

 - คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซ้ํา

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ 

  - SERVICE QUALITY AND SERVICE USERS’ SATISFACTION AFFECTING REPURCHASE 

INTENTION AT HATYAI JUNCTION RAILWAY STATION 

 - แกไขการเขียนอางอิงในเนื้อหาและหัวขอการอางอิง โดยใชรูปแบบการเขียนตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 
 



 

 

๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัตแิตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อแตงตั้ งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ จํานวน ๙ ราย ดังนี ้
 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 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

๑. นางสาวยลรดี  สขุสวาง แกไขดังนี ้
 ๑.๑ แกไขชื่อวิทยาศาสตรของกาบตาลโตนด ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษ จาก (BORASSUS FLABELLIFER) เปน (Borasas flabellifer)   

  ๑.๒ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ แกไขจาก IN FIBERS CEMENT BOARD เปน  

   IN FIBER CEMENT BOARD   

๒. นายอชิตพล  ครองมณีรัตน แกไขดังนี้ 
 ๒.๑ แกไขชื่อวิทยาศาสตรของผักตบชวา ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษ จาก (EICHHORNIA CRASSIPES) เปน (Eichornia crassipes) 
๓. นายวรงค  เสาวนียพิทักษ ไมมีการแกไข 

 ๔. นายเสกชัย  เสนหา ไมมีการแกไข 
 ๕. นายอิมรอน  เบ็ญฮาวัน แกไขชื่อหลักสูตรในแบบ บศ.2 จาก หลักสูตรปริญญาโท เปน  
หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ๖. นายทรงฤทธิ์  ลิกขชัย ไมมีการแกไข 
 ๗. นายทรงวุฒิ สันหมาด แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก FORM เปน FROM 
  ๘. นายวีระศักดิ์  ชํานิธุระการ ไมมีการแกไข 
 ๙. นายพงศธร  ทองทัย ไมมีการแกไข    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๕.๔  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

 ดวย นายวิษุวัฒน อายุสุข นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้  

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   



 

 

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก INTRUMENTS เปน INSTRUMENTS ในหนาปก

วิทยานิพนธ และในแบบ บศ. 7 

  ๒. แกไขหนาอนุมัติ จาก รองศาสตราจารย ดร.สราวุฒิ จรติงาม เปน รองศาสตราจารยสราวุธ 

จริตงาม 

 ๓. แบบ บศ. 7 ในหัวขอเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการ ใหตัดคาํวา ผศ.ดร. ออก 

 ๔. แบบสํารวจการสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) แกไขขอที่ ๑ สาขาวิชาที่ศึกษา  

จาก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เปน วิศวกรรมโยธา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

๕.๕  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรประมง   

 ดวย นางสาวจิราพร วรรณะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา และการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนทีเ่รียบรอยแลว  

 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้  

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

เดิม 

 - EFFECTS OF TOTAL CAROTENOIDS FROM STONEWORT Chara zeylanica  

ON PIGMENTATION AND TOTAL CAROTENOIDS CONTENT OF LAMBCHOP RASBORA 

Trigonostigma espei (Meinken, 1967) 

 

 



 

 

 ใหม 

 - EFFECTS OF TOTAL CAROTENOIDS FROM STONEWORT Chara zeylanica  

ON PIGMENTATION AND TOTAL CAROTENOIDS OF LAMBCHOP RASBORA 

Trigonostigma espei (Meinken, 1967)     

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 

- 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม

 ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์  เพียรเจริญ ผูตรวจรายงานการประชุม 


