h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. รองศาสตราจารยจรูญ
๖. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๗. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
๙. รองศาสตราจารยภาณุ
๑๐. รองศาสตราจารยพรศิลป
๑๑. นางสาวสมพร
๑๒. นางสาวลมุล
1๓. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์

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

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๒. รองศาสตราจารยจารุวัฒน

เจริญวิศาล
เจริญจิต

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ 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
ศรีวิชั ย ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวัน อังคารที่ ๗ ธัน วาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริม วิช าการและงานทะเบี ยน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อ วัน ที่ ๔ ตุล าคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวศุภญา ดีเมฆ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ใหแกไขวัตถุประสงคของหัวขอ
วิจัยกับกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งไมสอดคลองกัน และใหผูวิจัยทบทวนการตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธและวัตถุประสงค
ใหสอดคลองกัน นั้น
คณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติชื่อเรื่องและ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
เดิม
- การสรางแบรนดและกลยุทธการใชการตลาดดานเนื้อหาผานสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษา:
หางหุนสวนจํากัด ศุภกิจคาเหล็ก จังหวัดสงขลา
- BRAND BUILDING AND STRATEGIES OF CONTENT MARKETING THROUGH SOCIAL
MEDIA : A CASE STUDY OF SUPAKIT STEEL LIMITED PARTNERSHIP, SONGKHLA PROVINCE
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “MEDIA :” เปน “MEDIA:”
๒. การเขียนอางอิงไมควรจะอางอิงในรูปแบบเว็บไซต
๓. เนื้อหาในการเขียน Concept Paper โดยเฉพาะการอางอิงเขียนไมเปนระเบียบ เชน หนาที่ ๑
อางอิงจากผลการสํารวจของ Tofugera ซึ่งไมมีที่มาวาอางอิงมาจากสวนไหน ป พ.ศ. ก็ไมระบุ
๔. เนื้อหาในหนาที่ ๒ อางจาก We Are Social 2021 ซึ่งไมมีที่มาวาอางอิงมาจากสวนไหน เพราะไมมี
ในการเขียนอางอิง
๕. นักศึกษาทําวิทยานิพนธในเชิงธุรกิจ แตกรณีศึกษาเปน หจก.คาเหล็ก ซึ่งลักษณะการทําวิทยานิพนธ
มีลักษณะเปนวิศวกรรม แตกลุมเปาหมายในการเก็บแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ เปนลูกคาที่มาซื้อเหล็ก
กับ หจก. โดยจะเปนชางและผูรับเหมา ถานักศึกษาไดทําวิทยานิพนธกับรานใหญ ๆ เชน ไทยวัสดุ นักศึกษาจะได
ตัวแปรในการทําวิทยานิพนธที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาทําวิทยานิพนธกับรานเดิม นักศึกษาจะไดขอมูลในการวิเคราะห
ไมมากเทาที่ควร

๖. นักศึกษาจะทําการวิจัยจากประชากรในการวิจัย คือ ผูรับเหมากอสราง วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการเก็บขอมูลแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ๓๐๐ คน โดยมีขอสังเกตวา ผูรับเหมาจํานวน ๓๐๐ คน นั้น ไดมา
อยางไร ซึ่งรายละเอียดวิธีการทํากับหัวขอวิทยานิพนธ ไมสอดคลองกัน คือ หัวขอวิทยานิพนธจะทําเรื่องแบรนด
แตวิธีการดําเนินการวิจัย คือการทําแบบสํารวจแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงสถิติ และผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิง
สถิติจะนําไปสรางแบรนดไดอยางไร ซึ่งไมไดแจงวาผลของสถิติคืออะไร จะไปเชื่อมโยงกับการสรางแบรนดไดอยางไร
โดยวิธีการทําจะเปนการสํารวจพฤติกรรมมากกวาการสรางแบรนด
๗. การวิเคราะหขอมูล มีขอสังเกตวา ผูวิจยั จะทําการทดลองแตยังไมสามารถระบุวาจะใชสถิติอะไร
ในการทํา
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอที่ประชุม
ในคราวตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ออังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑. ๔.๒ แจงการเห็นชอบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ของนักศึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร นางสาวชัชชษา เทพอุบล
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
1. นายวัชรากร ทองคงแกว
2. นายสุขุม อนทอง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๓. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาวกมลชนก
วังบุญคง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๔. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
คณะเกษตรศาสตร นางสาวอรอนงค บุญเสริม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
คณะเกษตรศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๔๘
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2564
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๔๖
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๔๕
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
คณะเกษตรศาสตร

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๔๘
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ออังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๕. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขอใหมีแบบฟอรม บศ. คูมือการเขียนและพิมพ
วิทยานิพนธ และเอกสารในระบบสารสนเทศ เปนภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาตางประเทศระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบเลขานุการดําเนินการจัดทําแบบฟอรม
(ภาษาอังกฤษ)
๖. ๕.๕ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
๗. ๕.๖ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
เลขานุการอยูระหวางดําเนินการ

คณะบริหารธุรกิจ

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๔๖
ลงวันที่ 1๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ

เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ราย
ดังนี้
๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง
๒. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน
๓. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุระการ
๔. นายเสกชัย เสนหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง ควรใสภาพประกอบใหชัดเจนวาใชสวนไหนในการวิจัย
๒. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน แกไขชื่อลักสูตรในแบบ บศ.๒ ใหถูกตอง
๓. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุรการ มติที่ประชุม อนุมัติ
๔. นายเสกชัย เสนหา มติที่ประชุม อนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
ด ว ย นางสาววิภ ารั ต น หนู ชั ย แก ว นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
เดิม
- ประสิทธิภาพของชีวภัณฑแบคทีเรีย Bacillus spp. ตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและควบคุม
โรคราเขียวของเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.)
- EFFICACY OF BIOLOGICAL PRODUCT OF Bacillus spp. ON GROWTH PROMOTION
AND CONTROL OF GREEN MOLD DISEASE OF Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.
ใหม
- ประสิทธิภาพของชีวภัณฑแบคทีเรีย Bacillus spp. ตอการเจริญเติบโตและควบคุม
โรคราเขียวของเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.)
- EFFICACY OF BIOLOGICAL PRODUCT OF Bacillus spp. ON GROWTH PROMOTION
AND GREEN MOLD DISEASE CONTROL OF Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- ทักษะวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่สงผลตอประสิทธิผลในการ
ทํางานของนักบัญชีของกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคใต
- PROFESSIONAL SKILL, PROFESSIONAL ETHICS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE
AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTANTS PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES OF SOUTHERN REGION
ใหม
- ทักษะวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอประสิทธิผลในการ
ทํางานของนักบัญชีของกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคใต ประเทศไทย
- PROFESSIONAL SKILL, PROFESSIONAL ETHICS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE
AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTANTS’ PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN SOUTHERN THAILAND REGION
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรือ่ งขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดวย นายโภคทรัพย ทองเฝอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

