h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
๑๑. รองศาสตราจารยภาณุ
๑๒. รองศาสตราจารยพรศิลป
1๓. นางสาวสมพร
๑๔. นางสาวลมุล
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์

ใจเปยม
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญเนตรกุล
เจริญจิต
พุทธกาล
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พรอมพุทธางกูร
สีเผือก
ชูเนาวรัตน
เกยุรินทร
เพียรเจริญ
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ 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 วิ ชั ย ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ อั ง คารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก ส งเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ออังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึก ษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวศุภญา ดีเมฆ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. แกไขชือ่ เรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 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 เพราะ
ไมมีในการเขียนอางอิง
๕. นักศึกษาทําวิทยานิพนธในเชิงธุรกิจ แตกรณีศึกษาเปน หจก.คาเหล็ก ซึ่งลักษณะการทําวิทยานิพนธ
มีลักษณะเปนวิศวกรรม แตกลุมเปาหมายในการเก็บแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ เปนลูกคาที่มาซื้อเหล็กกับ
หจก. โดยจะเปนชางและผูรับเหมา ถานักศึกษาไดทําวิทยานิพนธกับรานใหญ ๆ เชน ไทยวัสดุ นักศึกษาจะไดตัวแปร
ในการทําวิทยานิพนธที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาทําวิทยานิพนธกับรานเดิม นักศึกษาจะไดขอมูลในการวิเคราะห ไมมาก
เทาที่ควร
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 ผูวิจัยจะทําการทดลองแตยังไมสามารถระบุวาจะใชสถิติอะไร
ในการทํา
คณะบริหารธุรกิจ ไดดาํ เนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติชื่อเรื่องและ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม คณบดีคณะบริหารธุรกิจขอถอนวาระ

๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ตามที่ คณะกรรมการดา นกฎหมาย ได พิ จ ารณากลั่ น กรองรา งข อ บั งคับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เห็ น ควรให นํ ารา งข อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย วา ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งกอนนําเขาสภามหาวิทยาลัยฯ
๒. เห็นควรแกไขขอความในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี้
๒.๑ แกไขขอความในขอ 47.2.1 จากเดิม “แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร วิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ”
เป น “แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรบั การยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณา
วารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒”
๒.๒ แกไขขอความขอ 47.2.2 จากเดิม “แผน ก แบบ ก ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม ต่ํ า กว า ๓.๐๐ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย
โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตาม
แผน ก แบบ ก ๑ หรือวารสารระดับชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เฉพาะ
วารสารที่ มี ชื่ อ อยู ในกลุ มที่ ๑ จํ านวน ๑ เรื่ อ ง หรือ วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)
การประชุมวิชาการจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัด
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย”
เปน “แผน ก แบบ ก 2 สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 เสนอวิทยานิพนธแ ละสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริห าร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ตาม แผน ก แบบ ก 1 หรือไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือนําเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติ
ซึ่งจะตองจัดโดยสมาคมวิช าชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ จัดโดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย จํานวน ๑ เรื่อง”
๒.๓ แกไขขอความในขอ 47.2.3 จากเดิม “แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ได คาระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระนั้น ตองไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ หรือไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อยางนอย ๑ เรื่อง
การประชุมวิชาการจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัด
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย”
เป น “แผน ข สอบผ านรายวิ ชาครบตามหลั กสู ตร ได ค าระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม ต่ํากว า 3.00
สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการคนควาอิสระและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระนั้น ตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ซึ่งจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน หรือจัดโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ เรื่อง”
๒.๔ แกไขขอความในขอ 47.3.2 จากเดิม “หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริห ารบัณฑิตแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับ นานาชาติ ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank : www.scimagojr.com) ห รื อ ฐ าน ข อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมู ล Scopus หรือวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพอยางนอย ๒ เรื่อง
ดังตอไปนี้”
เป น “หลั ก สู ต ร แบบ ๑ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้”

๒.๕ แกไขขอความในขอ ๔๗.๓.๒ (๓) จากเดิม “ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย
๑ เรื่อง และตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติอยางนอย ๒ เรื่อง”
เปน “ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง และนําเสนอบทความในที่ประชุม
วิ ช าการและบทความฉบั บ สมบู รณ (Full Paper) ไดรับ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ มวิ ช าการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติอยางนอย ๒ เรื่อง”
๒.๖ การแกไขปรับ ปรุงขอ ความในขอ ๔๗.๓.๓ เนื่องจากวารสารระดับ นานาชาติห ากไมระบุ ตาม
ฐานขอมูลจะมีความหลากหลายมาก อาจจะสงผลใหมหาวิทยาลัยไมไดคุณภาพตามที่ตองการ จึงเห็ นควรแกไข
จากเดิม “หลั กสูตร แบบ ๒ สอบผ านรายวิชาครบตามหลั กสู ตร ไดค าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํ ากว า ๓.๐๐
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
โดยผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง”
เปน “หลักสูตร แบบ ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธแ ละสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริห าร
บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได โดยผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางนอย ๑ เรื่อง”
๓. รับรองมติที่ประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นควรใหหนวยงานเจาของเรื่องกลับไปดําเนินการทบทวนอีกครั้ง หรือ
หากหนวยงานเจา ของเรื่อ งไมขัด ข องหรือเห็ น ดว ยกับ ที่ คณะกรรมการดานกฎหมายได แ กไขในวัน นี้ ก็สามารถ
จะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได แตหากปรากฏวามีขอทวงติงหรือขอขัดแยงวาไมควรจะแกไขหรือควรจะเปน
ตามที่ไดรางขอบังคับมานั้น ก็อาจจะตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการดานกฎหมายอีกครั้ง
ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอเสนอใหความเห็นชอบ
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ขอถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ออังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๖
นางสาวศุภญา ดีเมฆ
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
ศึกษา และนําเสนอที่ประชุมในคราวตอไป
๒. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังนี้
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง
๒. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๕
๓. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุระการ ๔. นายเสกชัย เสนหา
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
นางสาววิภารัตน หนูชัยแกว
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕
บริหารบัณฑิตศึกษา
๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๖
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕
บริหารบัณฑิตศึกษา

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ออังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๕. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นายโภคทรัพย ทองเฝอ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
คณะเกษตรศาสตร

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๔
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑. นายซาฟารี เจะแระ
๒. นางสาวซารีนา เจะแระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ใหระบุชื่อสถานประกอบการ และควรใสกรณีศึกษาเปนชื่อรานที่ทําวิจัย
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายสุขุม อนทอง
๒. นายวัชรากร ทองคงแกว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นายสุขุม อนทอง แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “INFLUENCE” เปน
“INFLUENCING”
๒. นายวัชรากร ทองคงแกว มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย รองศาสตราจารยมนัส อนุศิริ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมของ นายกีรติกร อินทรักษ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกษียณอายุราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ชื่อเรื่องวิทยาภาษาอังกฤษ ใหตัดคําวา “MATERIAL” ออก
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดวย นายปฐมพร วงศเสน นัก ศึกษาหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
การผลิตพืช ไดขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายกีรติกร อินทรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไดขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๔ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นางสาวกมลชนก วังบุญคง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

