h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยจรูญ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
๔. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๗. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
๑๒. นางสาวกิตติมา
๑๓. นายพิทักษ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา
๒. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
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พงษพิริยะเดชะ
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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
- กํา หนดการจั ดประชุมคณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิตศึก ษา ประจําเดือนเมษายน ในวัน ศุก รที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชั ย ๓/๒๕๖๔ เมื่ อ จั น ทร ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๔ ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เพาะเลี้ยง สัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ วันจัน ทรที่ ๑ กุม ภาพัน ธ
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ ประชุ มไดพิ จารณาและมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
๑. ควรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
๒. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนใหเห็นถึงปจจัยของการ
จัดการของทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของมนุษยที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งควรหามาตรฐานและ
เทคโนโลยีที่จะมาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมีผลกระทบนอยที่สุดกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
๓. หนาที่ ๔ ขอ ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควรเขียนเกี่ยวกับประเด็น
ที่มนุษยตองการคุณภาพของสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
๔. หนาที่ ๕ ขอ ๑๒ ปรับแกการเขียนผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตร และ
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเขียนใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีหรือมาตรฐานในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา รวมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๕. หนาที่ ๗ ปรับแกปรัชญา เปน “มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการวิจัย ดาน
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพและสังคม”
๖. หนาที่ ๑๕ ควรตัดรายวิชาสัมมนา ๓ ออก โดยใหเรียนรายวิชาสัมมนา ๑ ในปการศึกษาที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๑ และเรียนรายวิชาสัมมนา ๒ ในปการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ และใหนําหนวยกิต ของรายวิชา
สัมมนา ๓ ไปเพิ่มในรายวิชาวิทยานิพนธ
๗. หนาที่ ๑๖ แกไขคําผิดรายวิชา 06-232-507 จาก “Westewater” เปน “Wastewater”
๘. หนาที่ ๒๐-๒๑ รายวิชา 06-231-501 , 06-231-502 และรายวิชา 06-231-503 ควรจะเพิ่มหนวย
กิตในการปฏิบัติดวย
๙. หนาที่ ๒๕ รายวิชา 06-232-502 ปรับแกคําอธิบายรายวิชากับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกัน
๑๐. หนาที่ ๒๕ รายวิชา 06-232-503 ควรจะเพิ่มหนวยกิตในการปฏิบัติดวย เพื่อใหสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชา
๑๑. หนาที่ ๒๖ แกไขภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญรายวิชา 06-232-505 จาก “Impact” เปน
“impact”

๑๒. ภาคผนวก ช ตรวจสอบการเขียนประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม
ในคราวตอไป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ปรับแกชื่อสาขาวิชา จาก “เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม Master of Science Program in
Aquaculture and Environment” เปน “เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและสิ่งแวดลอม Master of Science Program
in Coastal Aquaculture and Enviroment”
๒. หนาที่ ๓ แกไขจาก “สัตซน้ํา” เปน “สัตวน้ํา”
๓. หนาที่ ๑๗ รายวิชา 06-235-511 ใหแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จาก “GeoInformatics” เปน
“Geoinformatics”
๔. หนาที่ ๒๐ รายวิชา 06-231-501 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย จาก “sustainable
aquaculture and environmental friendly” เปน “sustainable and environmental friendly
aquaculture”
๕. หนาที่ ๒๒ รายวิชา 06-231-505 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ จาก “occurrance” เปน
“occurrence”
๖. หนาที่ ๒๔ รายวิชา 06-231-511 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรก จาก “bitotechnology”
เปน “Biotechnology”
๗. หนาที่ ๒๗ รายวิชา 06-232-506 คําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๓ ใหตัด The ออก
๘. หนาที่ ๒๘ รายวิชา 06-232-509 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนของคําวา “intra-inter”
๙. หนาที ๒๙ รายวิชา 06-232-511 แกไขชื่อภาษาอังกฤษ จาก “GeoInformatics” เปน
“Geoinformatics” และชื่อภาษาอังกฤษ จาก “Managemen” เปน “Management”
๑๐. หนาที่ ๓๐ รายวิชา 06-232-512 แกไขชื่อรายวิชา จาก “การจัดการวัสดุเศษเหลือจากการ
ประมงแบบยั่งยืน” เปน “การสรางผลิตภัณฑและการตลาดจากวัสดุเศษเหลือจากการประมง”
๑๑. หนาที่ ๕๗ แกไขขอ 2.10 จาก “E-JOUNA” เปน “E-JOURNAL”
๑๒. หนาที่ ๘๔ ผลงานการตีพิมพในวารสารตางประเทศ เรื่องที่ ๒ ชื่อเรื่องผลงานวิจัยใหแกไขตาม
หนาที่ ๘๘
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ

๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ วันจัน ทรที่ ๑ กุม ภาพัน ธ
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. หลัก สูต ร แผน ก แบบ ก ๑ ควรศึก ษารายวิชาวิทยานิพ นธเพี ยงอยา งเดียว หรือถา มี รายวิช า
ใหศึกษา เชน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จํานวน ๓ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต
๒. หลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ หมวดวิชาบังคับ ควรแยกเปนบังคับรายวิชาที่ทุกคนตองศึกษาและ
บังคับใหเรียนรายวิชารวม ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หนวยกิต และบังคับสาขา ๓ รายวิชา จํานวน ๙ หนวยกิต รายวิชา
ที่เหลือเลือกของสาขาวิชาอีก ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธอีก ๑๘ หนวยกิต
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม
ในคราวตอไป
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. หนาที่ ๒ ขอ ๘ ปรับแกดังนี้
เดิม
๑) เจาหนาที่ของรัฐ วิศวกรโยธา ของหนวยงานราชการ
๒) วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนักงานประจําบริษัท
๓) ประกอบอาชีพอิสระ
ใหม
๑) วิศวกรโยธาในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ
๒) วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนักงานประจําบริษัท
๓) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
๒. หนาที่ ๓ ขอ ๑๑.๑ บรรทัดที่ ๖ แกไข จาก “เศรฐกิจ” เปน “เศรษฐกิจ”
๓. หนาที่ ๙ ขอ ๒.๕.๑ ในตารางบรรทัดที่ ๕ ใหใสวงเล็บปดหลัง “จํานวนที่รับเขาศึกษา”
๔. หนาที่ ๑๑ รายวิชา 04-116-502 แกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก “Graducate” เปน
“Graduate”

๕. หนาที่ ๒๓ รายวิชา 04-113-504 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ “driveres” ใหถูกตอง
๖. หนาที่ ๒๓ รายวิชา 04-113-505 แกไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก “วิศวกรรมจราจรและแนะนํา
ระบบราง” เปน “วิศวกรรมจราจรและแนะนําระบบรางเบื้องตน” และแกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย
“infrastrutures” ใหถูกตอง

๗. หนาที่ ๒๔ รายวิชา 04-114-501 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดสุดทาย จาก “regulationsin”
เปน “regulations in”
๘. หนาที่ ๒๕ รายวิชา 04-115-502 คําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรกใหตัด “An” ออก
๙. หนาที่ ๒๘ รายวิชา 04-116-503 แกไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตัดคําวา
“ปจจุบัน” และ “Current”ออก และแกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ ๒ “challengs” ใหถูกตอง
๑๐. หนาที่ ๒๘ รายวิชา 04-116-504 แกไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดแรกโดยตัด s ออก คําวา
“grammars” และ “basics”
๑๑. หนาที่ ๕๑ แกไขขอ 11 จาก “E-JOUNAL” เปน “E-JOURNAL”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑ ๕.๔ พิจารณาเรือ่ งการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๑๐
การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒
มติที่ประชุม มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา วันจันทรที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๖
พ.ศ. ....) คณะเกษตรศาสตร
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๔
๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
๒. ๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๖
คณะเกษตรศาสตร
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๔
๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา สํานักสงเสริมวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
และงานทะเบียน
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๔
นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
จากข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิ ชั ย มี น โยบายให
มหาวิทยาลัยพัฒ นาผลงานของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑการสําเร็ จ
การศึกษาดวยการนําเสนอขอมูลเฉพาะที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
เลขานุการ มีความประสงคขอเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ปรับแกฉบับใหม ขอ ๔๗.๒.๒ แผนก แบบ ก ๒ โดยใหเพิ่มขอความ “หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) จํานวน ๒ เรื่อง”
๒. ปรับแกฉบับใหม ขอ ๔๗.๒.๓ แผน ข จาก “(Pre review)” เปน “(Peer review)”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

