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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผมูาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย ใจเปยม ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 

3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุด ี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ  

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนยุ กรรมการ 

๑๑. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารยพรศลิป สีเผือก กรรมการ  

1๓. นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน กรรมการ 

๑๔. นางสาวลมุล เกยุรินทร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

   - เม่ือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 - 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    

  -  

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๒/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting    

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕     

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวศุภญา ดีเมฆ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 

๒๕๖๕  
 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - 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 เพราะ 

ไมมีในการเขียนอางอิง 

 ๕. นักศึกษาทำวิทยานิพนธในเชิงธุรกิจ แตกรณีศึกษาเปน หจก.คาเหล็ก ซึ่งลักษณะการทำวิทยานิพนธ

มีลักษณะเปนวิศวกรรม แตกลมุเปาหมายในการเก็บแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ เปนลูกคาที่มาซื้อเหล็กกับ 

หจก. โดยจะเปนชางและผรูับเหมา ถานักศึกษาไดทำวิทยานิพนธกับรานใหญ ๆ เชน ไทยวัสดุ นักศึกษาจะไดตัวแปร

ในการทำวิทยานิพนธที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาทำวิทยานิพนธกับรานเดิม นักศึกษาจะไดขอมูลในการวิเคราะห ไมมาก

เทาที่ควร 

 ๖. นักศึกษาจะทำการวิจัยจากประชากรในการวิจัย คือ ผูรับเหมากอสราง วธิีการดำเนินการวิจัย 

ในการเก็บขอมูลแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ๓๐๐ คน โดยมีขอสังเกตวา ผรูับเหมาจำนวน ๓๐๐ คน นั้น ไดมา

อยางไร ซึ่งรายละเอียดวิธีการทำกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมสอดคลองกัน คือ หัวขอวิทยานิพนธจะทำเรื่องแบรนด 

แตวิธีการดำเนินการวิจัย คือการทำแบบสำรวจแลวนำขอมูลมาวิเคราะหเชิงสถิติ และผลท่ีไดจากการวิเคราะหเชิง

สถิติจะนำไปสรางแบรนดไดอยางไร ซึ่งไมไดแจงวาผลของสถิติคืออะไร จะไปเชื่อมโยงกับการสรางแบรนดไดอยางไร 

โดยวิธีการทำจะเปนการสำรวจพฤติกรรมมากกวาการสรางแบรนด   



 ๗. การวิเคราะหขอมูล มีขอสังเกตวา ผูวิจัยจะทำการทดลองแตยังไมสามารถระบุวาจะใชสถิติอะไร 

ในการทำ 

 คณะบริหารธุรกิจ ไดดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติชื่อเรื่องและ
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๗ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 - อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหาและการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนตอกระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อเหล็กและอุปกรณงานเหล็กของผบูริโภคในจังหวัดสงขลา  

 - THE IMPACT OF CONTENT MARKETING AND SOCIAL MEDIA MARKETING ON 

CONSUMER BUYING DECISION PROCESS OF THE STEEL AND STEEL WORK EGUIPMENT IN  

SONGKHLA PROVINCE 

 ๑. แกไขการเขียน Concept Paper ฉบับสมบูรณ และใหนิยามคำวาเหล็กและอุปกรณเหล็ก โดยหา

คำศัพทภาษาอังกฤษที่สอดคลองกัน เพื่อนำมาปรับใชกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธของเหล็กและอุปกรณเหล็ก  

 ๒. ควรเลือกใชคำใหเหมาะสมระหวางอิทธิพลกับผลกระทบ 

 ๓. ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง และควรเพ่ิมเอกสารอางอิงที่เก่ียวกับเหล็กและอุปกรณ

เหล็ก 

 ๔. แกไขคำจาก “EGUIPMENT” เปน “EQUIPMENT” 

 มติท่ีประชุม  นำเสนอที่ประชุมในคราวตอไป  

๓.๒  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 ตามที่ คณะกรรมการดานกฎหมาย ไดพิจารณากลั่นกรองรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี ้

 ๑. เห็นควรใหนำรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งกอนนำเขาสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ๒. เห็นควรแกไขขอความในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี ้
 ๒.๑ แกไขขอความในขอ 47.2.1 จากเดิม “แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได 
 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 



Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล 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” 
 เปน  “แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ๒.๒ แกไขขอความขอ 47.2.2 จากเดิม “แผน ก แบบ ก ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมไมต่ ำกวา ๓ .๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพตาม 

แผน ก แบบ ก ๑ หรือวารสารระดับชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เฉพาะ

วารสารที่มีชื่ออยูในกลุมท่ี ๑ จำนวน ๑ เรื่อง หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings)  

         การประชุมวิชาการจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัด

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย” 

 เปน “แผน ก แบบ ก 2 สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 
3.00 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษาแตงตั้ง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ตาม แผน ก แบบ ก 1 หรือไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือนำเสนอบทความในท่ีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติ 
ซึ่งจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัดโดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ เรื่อง” 
 ๒.๓ แกไขขอความในขอ 47.2.3 จากเดิม “แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษาแตงต้ัง และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระนั้น ตองไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ หรือไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อยางนอย ๑ เรื่อง  

          การประชุมวิชาการจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัด

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย” 

 เปน “แผน ข สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 
สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น เสนอรายงานการคนควาอิสระและ



สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการทีค่ณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแตงตั้ง และเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานการคนควาอิสระนั้น ตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ซึ่งจะตองจัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน หรือจัดโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ เรื่อง”   
 ๒.๔ แกไขขอความในขอ 47.3.2 จากเดิม “หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

         ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ 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) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพอยางนอย ๒ เรื่อง 

ดังตอไปนี้” 

 เปน  “หลักสูตร แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 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) ระดบันานาชาติอยางนอย ๒ เรื่อง” 

 เปน “ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง และนำเสนอบทความในท่ีประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติอยางนอย ๒ เรื่อง” 

 ๒.๖ การแกไขปรับปรุงขอความในขอ ๔๗.๓.๓ เนื่องจากวารสารระดับนานาชาติหากไมระบุตาม

ฐานขอมูลจะมีความหลากหลายมาก อาจจะสงผลใหมหาวิทยาลัยไมไดคุณภาพตามที่ตองการ จึงเห็นควรแกไข 

จากเดิม “หลักสูตร แบบ ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ 

เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

แตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

โดยผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย ๑ เรื่อง” 

 เปน “หลักสูตร แบบ ๒ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 

๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษาแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดให



ผูสนใจเขารับฟงได โดยผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางนอย ๑ เรื่อง” 

 ๓. รับรองมติท่ีประชุม 

 มติท่ีประชุม คณะกรรมการเห็นควรใหหนวยงานเจาของเรื่องกลับไปดำเนินการทบทวนอีกครั้ง หรือ

หากหนวยงานเจาของเรื่องไมขัดของหรือเห็นดวยกับที่คณะกรรมการดานกฎหมายไดแกไขในวันนี้ ก็สามารถ 

จะนำเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได แตหากปรากฏวามีขอทวงติงหรือขอขัดแยงวาไมควรจะแกไขหรือควรจะเปน

ตามที่ไดรางขอบังคับมานั้น ก็อาจจะตองนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการดานกฎหมายอีกครั้ง 

 ฝายเลขานุการ ไดดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอเสนอใหความเห็นชอบ 
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  ขอยืนยั่นรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วาดวยการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ฉบับเดิม และนำเสนอเขาทีป่ระชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวศุภญา ดีเมฆ    
- คณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/117 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 256๕       

 

๒. ๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ....   
- เลขานุการ ขอถอนวาระ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

เลขานุการ นำเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา ครัง้ที่ 
3/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565    

 

๓. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นายซาฟารี  เจะแระ   ๒. นางสาวซารีนา  เจะแระ  
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/117 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 256๕       

 

๔. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบรหิารธุรกิจ จำนวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นายสุขุม  อนทอง   ๒. นายวัชรากร  ทองคงแกว 
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/117 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 256๕       

 

 
 



 

 

 

 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

5 ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายกีรติกร อินทรักษ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/114 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 256๕ 

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นายปฐมพร วงศเสน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ     

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๑๖ 
ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 256๕   

 

7. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายกีรติกร อินทรักษ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/114 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 256๕ 

 

8. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาวกมลชนก วังบุญคง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/114 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 256๕ 

 

 
 
 
 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดำเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 เดิม 

 - FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTANTS PERFORMANCE 

IN SMALL MEDIUM ENTERPRISES SOUTHERN THAILAND  

 ใหม 
 - FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTANT PERFORMANCE IN 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SOUTHERN THAILAND 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

๔.๓  แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดำเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 เดิม 

 - SERVICE MARKETING MIX AND SATISFATION AFFECTING CUSTOMER REPURCHASE 

IN ACCOUTING FIRMS PHUKET PROVINCE  

 ใหม 
 - SERVICE MARKETING MIX AND SATISFACTION AFFECTING CUSTOMER 

REPURCHASE IN ACCOUNTING FIRMS IN PHUKET PROVINCE  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นายพลกฤต จิตตมาตร นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย ตัด “การศึกษา” ออก 

 ๒. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ แกไขจาก “BEAM - COLUMN” เปน “BEAM-COLUMN” 

 ๓. แกไขรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงในแบบฟอรมการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลย ี

การผลิตพืช  
 ดวย Miss Lenti Valentina นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 เดิม 
 - PRODUCTIVITY OF PINEAPPLE [Ananas comosus (L.) Merr. var. srivijaya] 
PLANTATION BY INTERCROPPING WITH YOUNG OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.)  
 ใหม 
 - ผลของการใชระยะปลูกและวัสดุปลูกที่ตางกันที่มีตอผลผลิตของสับปะรดที่ปลูกแซม 
ในสวนปาลมขนาดเล็ก 
 - EFFECTS OF PLANTING DENSITY AND DIFFERENT PLANTING MATERIALS ON 

YIELD OF PINEAPPLE [Ananas comosus (L.) Merr. var. srivijaya] UNDER INTERCROPPING WITH 

YOUNG OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.)  

 ๒. ควรวาดแผนผังในการปลูกปาลมประกอบการทำวิทยานิพนธ (Mapping) 
 ๓. ตรวจสอบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง 
 ๔. ใหใสชื่อวิทยานิพนธภาษาไทยในหนาปกวิทยานิพนธและบทคัดยอภาษาไทย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหแกไขการตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ 

๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 ดวย นางสาววิภารัตน หนูชัยแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

การผลิตพืช ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ  

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  



 

 

๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นายธานรัช อินทรอุดม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 - คณะบริหารขอถอนวาระ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไดขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จำนวน ๒ ราย 

ดังนี ้

 ๑. นายวัชรากร  ทองคงแกว   ๒. นายสุขุม  อนทอง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นายวัชรากร  ทองคงแกว แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 เดิม 

 - BRAND IMAGE AND SERVICE QUALITY AFFECTING THE INTENTION OF CUSTOMER TO 

REPURCHASE BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES PRASAT MUANG MAI 

BRANCE SURIN PROVINCE 

 ใหม 

 - BRAND IMAGE AND SERVICE QUALITY AFFECTING THE INTENTION OF REPEAT 

CUSTOMERS AT BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES, PRASAT MUANG 

MAI BRANCH, SURIN PROVINCE    

 ๒. นายสุขุม  อนทอง ควรใชคำวา “REPEAT CUSTOMERS” แทนคำวา “REPURCHASE”  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 



 

 

๕.๖  พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 ดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้ง

เปนอาจารยประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ดร.วิศิษฏศักดิ์ ทับยัง เปนอาจารยประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากบุคลากรมีความร ูความสามารถ และประสบการณ ดานการสอนเปนอยางดี 

และเพ่ือใหหลักสูตรฯ เปนไปตามวัตถปุระสงคของการจัดการเรียนการสอน นั้น   

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขการเขียนผลงานทางวิชาการใหถูกตองตามรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง 

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๕.๗  พิจารณาเรื่องแบบฟอรมวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระ (บศ.) ฉบบัภาษาอังกฤษ 

 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร ไดรับนักศึกษาตางประเทศจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเขาศึกษาตอใน 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย คือ Miss Agnesia Frisca Damayanti สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยง สัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง และ Miss Lenti Valentina, S.P. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช ในการนี้ เม่ือนักศึกษาไดเริ่มดำเนินการทำวิทยานิพนธ ตองมีการเตรียมเอกสารแบบฟอรมใบคำรองที่

เก่ียวกับการจัดทำวิทยานิพนธ เชน เอกสาร บศ. รวมถึงการเขาใชระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 

ซึ่งนักศึกษาไมสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง เนื่องจากเปนฉบับภาษาไทยทั้งหมด นั้น 

 เลขานุการ ไดขอความอนุเคราะหอาจารยประจำสาขาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร 

จำนวน 

๒ ทาน ดังนี ้

 ๑. นางสาวสมพร  ชูเนาวรัตน 

 ๒. Mr. Lauro Dequina Jr  

 ในการนี้ ขอเสนอแบบฟอรมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บศ.) ฉบับภาษาอังกฤษ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขขั้นตอนแบบฟอรมบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษ จาก “Flowchart of Research 

Process” เปน “Flowchart of Graduate Studies Form Submisson” 

 ๒. ตัวยอ GS. ในแบบฟอรมวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ไมตองใสมหัพภาค ( . ) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 



 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 

- 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล        ผูจดรายงานการประชุม  

 ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์  เพียรเจริญ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


